Usnesení zastupitelstva obce Dobroměřice
z 15. zasedání, konaného dne 10.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ověřovatele zápisu – p. Vilhelm, p. Ţáčková.
Navrhovatele – p. Mgr. Špičková.
Program 15. zasedání zastupitelstva obce.
Zřízení jednotky dobrovolných hasičů Dobroměřice.
Odpis majetku MŠ Dobroměřice – dle předloţeného návrhu.
Rekonstrukci umýváren MŠ Dobroměřice dle předloţeného návrhu (provede firma
Instala KRT s. r. o. Louny).
7. Rozpočtovou změnu č. 1/2008 – dle předloţeného návrhu.
8. Odpis majetku obce Dobroměřice – dle předloţeného návrhu.
9. Odkoupení pozemku p. č. 684, 141/10, 141/11 k. ú. Dobroměřice za celkovou cenu
1,- Kč s tím, ţe daň z převodu nemovitosti hradí kupující.
10. Odkoupení pozemku p. č. 4204/24 k. ú. Dobroměřice za celkovou cenu 1590,- Kč
s tím, ţe daň z převodu nemovitosti hradí kupující.
11. Navýšení provozní dotace TJ Středohor o 60 tis. Kč.
12. Předběţný souhlas k ţádosti p. Vlčka s výstavbou drtičky stavebního odpadu s podmínkou předloţení vyjádření odboru ţivotního prostředí a hygienické stanice.
13. Opravu fasády kostela sv. Matouše v celkové ceně 1 250 tis. Kč – s tím, ţe 1 000 tis.
bude poskytnuto z dotace LEADER ČR, 250 tis. Kč z rozpočtu obce.
14. Pověřit firmu Serviso Třebívlice vypracováním výběrového řízení na dodavatele
stavby – oprava fasády kostela sv. Matouše.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Ţádost p. Chovance na postavení plechové garáţe na pozemku obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Výroční zprávu MŠ Dobroměřice 2007/2008.
Zprávu starosty o rekonstrukci fasády a obnově fresek v kostele sv. Matouše.
Informaci starosty o organizaci posvícenských oslav v obci ve dnech 20.-21.9.2008
Informaci starosty o pořádání kulturní akce dne 22.10.2008.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
1. Znovu jednat se Správou a údrţbou silnic ÚK o opatřeních k provozu kamionů v obci
a o bezúplatném převodu komunikace č. 3/25016.
Termín: do 15.10.2008
2. Dalším jednáním s p. Hausenblasem o odprodeji pozemku (urgence).
Termín: do 15.10.2008
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3. Podepsat smlouvu o dílo s firmou Silnice Group, a. s., Ţatec na opravu křiţovatky
(ul. Praţská – Nečišská), opravu ulic – napojení na ul. Praţskou – ulice Kovářská,
Husova.
Termín: do příštího zasedání ZO
5. Sepsáním dopisu a dalším jednáním s p. Bednárem o odstranění neoprávněného
oplocení.
6. Odpovědět na stíţnost p. Šavické.
Termín: do příštího zasedání ZO
7. Prokonzultovat návrh dětského hřiště s p. Huškovou - zástupkyní rodičů dětí
z Dobroměřice a zajistit dopracování plánu na toto hřiště.
Termín: ihned
8. Podepsat mandátní smlouvu s firmou Serviso Třebívlice – vypracování výběrového
Řízení na dodavatele stavby – oprava fasády kostele sv. Matouše.
Termín: do příštího zasedání ZO

Jaroslav F o ř t
starosta obce

Ověřovatelé:

Josef
Monika

Vilhelm
Ţáčková
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