USNESENÍ
z 31. zasedání zastupitelstva obce Dobroměřice
konaného dne 7.9.2010
Zastupitelstvo obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

schvaluje:

Ověřovatele zápisu – p. Moniku Ţáčkovou, p. Ing. Karla Stráţnického.
Navrhovatele usnesení – p. Jaroslava Radostu.
Program 31. zasedání zastupitelstva obce.
Místostarostku obce Dobroměřice paní Ivu Mazánkovou jako uvolněnou pro výkon funkce
místostostarostky obce po dobu trvání pracovní neschopnosti starosty obce pana Jaroslava Fořta.
Nákup PC sestavy a nákup mobilního telefonu pro výkon funkce uvolněné místostarostky
p. Mazánkové.
Půjčovné za soupravu tzv. „pivní set“ (tj. 1x skládací stůl + 2 ks skládací lavice) ve výši 50,- Kč/
1 set pro občany obce Dobroměřice a 100,- Kč/1 set pro ostatní.
Finanční příspěvek fotbalovému oddílu TJ JZD Středohor Dobroměřice ve výši 50.000,- Kč
na dostavbu přístřešku u fotbalového hřiště při splnění podmínky, ţe bude neprodleně předloţeno
ke kontrole Obecnímu úřadu Dobroměřice účetnictví výše uvedené organizace. Pokud bude
hospodaření shledáno bez výhrad, bude tento příspěvek poskytnut.
Výjimku Mateřské škole Dobroměřice pro školní rok 2010/2011 z nejvyššího počtu dětí,
tj. navýšení počtu dětí v jedné třídě ze stávajících 24 na 25 dětí.
Návrh na usnesení 31. zasedání zastupitelstva obce Dobroměřice.

Zastupitelstvo obce

bere

v ě d o m í:

na

1. Kontrolu usnesení - informaci místostarostky k jednotlivým bodům úkolů uloţených místostarostce
na 30. zasedání zastupitelstva obce Dobroměřice.
2. Informaci místostarostky o slavnostním vítání občánků obce Dobroměřice dne 26.9.2010.
3. Informaci místostarostky o ţádosti pana Karla Aulického se souhlasem upřesnění hranic
pozemku.
4. Informaci místostarostky o řádném přezkoumání hospodaření obce za období 01-06/2010, které
proběhne v termínu 24.9.2010.
5. Informaci zastupitele p. Vilhelma o průběhu a výsledcích Rybářských závodů, které se konaly
dne 28.8.2010.
6. Informaci místostarostky o dezolátním stavu původního vybavení sociálního zařízení v Kulturním
domě v Dobroměřicích a o nákupu nového vybavení včetně příslušenství v celkové hodnotě
11.619,- Kč.
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Zastupitelstvo obce

ukládá

m í s t o s t a r o s t c e:

1. Jednat s panem Radkem Termerem o jeho ţádosti o odvodnění chodníku.
Termín: příští zasedání ZO
2. Jednat s panem Liborem Kryvultem o jeho stíţnosti ohledně rušení nočního klidu a volného
pohybu psů po obci.
Termín: příští zasedání ZO
3. Zajistit vypracování smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ Dobroměřice
pro firmu Rulyt s.r.o, Dobroměřice zastoupenou p. Jiřím Ekrtem.
Termín: příští zasedání ZO
4. Dále jednat o podmínkách Obce Dobroměřice ve Smlouvě o smlouvě budoucí s Ing. Petrem
Cinkem a po jejich splnění smlouvu podepsat.

Iva Mazánková
místostarostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Monika Ţáčková
Ing. Karel Stráţnický
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