Usnesení zastupitelstva obce Dobroměřice
z 4. zasedání, konaného dne 14. 2. 2007
..............................................................................
Zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e :

1)
2)
3)
4)

Ověřovatelé zápisu - p. Ing. Stráţnický, p. Vilhelm.
Navrhovatele zápisu - p. Skolilovou.
Program zasedání zastupitelstva obce.
Zadání zakázky rekonstrukce ulic M. Dobroměřice + dvůr turistická
ubytovna firmě Ekostavby Louny s.r.o.
5) Odměny členům zastupitelstva.
6) Zřízení sociálního fondu obce Dobroměřice.
7) Ţádost MŠ Dobroměřice na čerpání rezervního fondu.
8) Nákup osobního vozidla - Škoda Fabia Combi v částce 318.300,-Kč.
9) Rekonstrukce ulic
= varianta a) pokračovat s ul. Smetanova, Krátká, B. Němcové , Hřbitovní
+ dopracovat projekt na ul. Hřbitovní.
= varianta b) vypracovat podklad pro dotaci od p. Falbra na všechny
zbývající ulice dle projektu.
10) Zadání vypracování projektu na hřiště Dobroměřice firmě Porplastic
p. Šabata.
11) Odpis majetku dle přílohy.
12) Zaslání ţádosti na POV Ústeckého kraje na dotaci na střechu obecního
úřadu.
13) Odkoupení pozemku p.č. 90/188 od p. Zlatohlávka v částce 1,-Kč.
14) Jednání s firmou Darum Plzeň o levnější variantě na umístění
informačního panelu.
15) Uzavřít smlouvu s p. Firstlovou ohledně pečovatelské sluţby.
16) Finanční příspěvek v částce 3000,-Kč pro ASK ELNA Počerady.
17) Finanční příspěvek v částce 300,-Kč pro Svaz tělesně postiţených ČR.
18) Bezúplatný převod p.č. 90/155 k.ú. Dobroměřice od Úřadu pro
zastupování státu, Louny.
19) Komisi na odprodej majetku ze Základní školy Dobroměřice ve sloţení
p. Fořt, p. Filip, sl. Hesová + určení ceny.

Zastupitelstvo obce

bere

na

vědomí:

1) Informaci starosty o průběhu prací na územním plánu obce
Dobroměřice.
2) Informaci starosty o projektu - sběrný dvůr.
3) Informaci p. Svačinové o výroční zprávě - turistická ubytovna.
4) Informaci starosty - kulturní akce v obci v měsíci únor - březen.
5) Informaci starosty o přípravě zpravodaje.
6) Informaci starosty o dodatku s firmou Likor CZ, s.r.o. Louny o výměně
popelnic.

Zastupitelstvo obce

ukládá

s t a r o s t o v i:

1) Podepsat smlouvu s firmou Porplastic p. Šabatou na projekt hřiště
Dobroměřice.
termín: příští zasedání
2) Jednat s firmou Darum Plzeň o levnější variantě.
termín: příští zasedání
3) Podepsat obchodní smlouvu s p. Čermákem dle předloţeného návrhu.
termín: příští zasedání
4) Podepsat smlouvu s p. Firstlovou ohledně pečovatelské sluţby.
termín: příští zasedání
5) Objednat kontejnery na plast, papír, sklo.
termín: příští zasedání

Iva Skolilová
místostarostka
Ověřovatelé:

Jaroslav Fořt
starosta obce
Ing. Karel Stráţnický

Josef Vilhelm

