Usnesení
zastupitelstva obce z 25. zasedání,
konaného dne 10.2.2010
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ověřovatele zápisu – p. Řehánkovou, p. Žáčkovou.
Navrhovatele usnesení – p. Mazánkovou.
Program 25. Zasedání zastupitelstva obce.
Žádost o vypracování projektu na kulturní dům (provede Ing. arch. Oto
Zápotocký) rekonstrukce v celkové hodnotě cca 5,6 mil. Kč.
Nájemné v kulturním domě – 30 tis. Kč s platností od 1.3.2010.
Uspořádání koncertu k výročí narození (200 let) varhaníka Josefa Chládka
(rodáka z Dobroměřic), v kostele sv. Matouše v první polovině června 2010.
Finanční příspěvek Svazu diabetiků Louny v částce 200,- Kč na člena svazu
z Dobroměřic.
Odpis majetku obce (dle přílohy).

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
1)
2)
3)
4)
5)

Nabídku firmy Galileo Chomutov – zhotovení www. stánek obce.
Vstup do publikace – Cykloprůvodce Severních Čech.
Finanční příspěvek sdružení Aragonit.
Finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
Žádost p. Miroslava Křivánka o zrušení poplatku za odpad pro rok 2010.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1) Zaslání žádosti Jednotě Podbořany ohledně pronájmu pozemku pod budovou
a okolí Jednoty v celkové výměře 733 m2.
2) Podání žádosti ohledně zastávky MHD – Dobroměřice před prodejnou ul.
Komenského.
3) Změnu – revizí elektro v KD provede firmy Framato Lenešice.
4) Aktualizaci www. stánek obce.
5) Odpověď na žádost p. Žohovi ohledně chodníků u jeho domu.
6) Stížnosti ohledně chodu kulturního domu Dobroměřice.
7) Připomínku p. Filipa ohledně nouzových východů v kulturním domě
Dobroměřice.
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8) POV ÚK 2010 – zaslání žádosti o dotaci – rekonstrukce ul. Krátká.
9) Rozhodnutí KÚÚK o předání komunikace Pražská.
10) Kulturní akce obce – Masopust 13.3.2010, Karneval pro děti 14.2.2010.
11) Informaci starosty ohledně svozu komunálního odpadu.
12) Informaci starosty ohledně výroční narození (200 let) varhaníka Josefa
Chládka, rodáka z Dobroměřic.
13) Informaci starosty ohledně územního plánu obce Dobroměřice.
14) Informaci starosty ohledně soutěže Vesnice roku 2010.
15) Informaci starosty – cyklostezka Louny - Dobroměřice.

Zastupitelstvo obce

ukládá

starostovi:

1) Podat žádosti na Dopravní inspektorát Policie ČR Louny ohledně dopravního
značení komunikace Pražská.
2) Zaslat sdělení na KÚÚK – odbor dopravy ohledně vlakové dopravy.
3) Jednat se Správou a údržbou silnic ohledně údržby silnice – ul. Nečišská.
4) Přemístit radar z ulice Nečišská do ulice Komenského.
Termíny: do příštího zasedání ZO

Jaroslav

Fořt

starosta obce

ověřovatelé:

Magdalena

Monika

Řehánková

Žáčková
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