USNESENÍ
z 30. zasedání zastupitelstva Obce Dobroměřice
konaného dne 24.8.2010
Zastupitelstvo obce

schvaluje:

Ověřovatele zápisu – p. Řehánkovou, p. Vilhelma.
Navrhovatele usnesení – p. Ţáčkovou.
Program 30. zasedání zastupitelstva obce.
Navýšení rozpočtu pro MŠ Dobroměřice na základě návrhu ředitelky MŠ o 13.000,- Kč dle přílohy
č.1.
5. Podání ţádosti o dotaci do ROP SZ s názvem projektu: „Kvalitní projektová dokumentace –
prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území,“ ţadatel svazek obcí INTEGRO, Západ Českého
středohoří – Poohří. Celkové náklady projektu 11.667.600,- Kč.
6. Zajištění financování projektu s názvem „Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke
zvýšení rozvojové kapacity území,“ ve výši 2.065.125,- Kš (tj. 17,70% z celkových nákladů
projektu) – dle přílohy č. 2.
7. Koupi pozemku p.č.190/29 v k.ú. Dobroměřice o výměře 88 m2 od p. Miroslava Lantory za cenu
7.380,- Kč dle znaleckého posudku.
8. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 189/1 v k.ú. Dobroměřice Obcí Dobroměřice od současného
majitele Město Louny.
9. Pronájem pozemku ve vlastnictví obce Dobroměřice p.č. 107/1 o výměře 989 m2 paní Haně
Kulichové za standardní cenu.
10. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Dobroměřice obcí Dobroměřice, pozemek je dosud
ve vlastnictví státu ve správě PF ČR
11. Opravu konwektomatu a fritézy (zařízení KD v majetku obce) na náklady obce Dobroměřice.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce
1.
2.
3.

odprodej pozemku p.č. 63/2 paní Šlechtové,
sníţení nájemného KD Dobroměřice,
ţádost o příspěvek AVION KLUBu Dobroměřice o.s. o příspěvek.

Zastupitelstvo obce
1.
2.
3.
4.
5.

neschvaluje:

bere

na

v ě d o m í:

Informaci místostarostky o odloţení výběrového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ
Dobroměřice na rok 2011.
Nedostatky při předávání zařízení kuchyně v KD Dobroměřice, jednání o řešení situace stále
probíhá.
Informaci místostarostky obce o jednání s Ing. Cinkem o smlouvě ohledně bezplatného převodu
komunikace po realizaci infrastruktury pro výstavbu RD v Dobroměřicích.
Informaci místostarostky o jednání s autobusovým dopravcem p. Kavkou, které trvá.
Informaci místostarostky obce o novém vlakovém jízdním řádu pro rok 2011 na trase Most –
Louny – Rakovník.
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6.
7.
8.

Informaci o konání rybářských závodů dne 28.8.2010 od 17.00 do 21.00 hodin.
Stíţnost manţelů Ţohových na údrţbu zapleveleného chodníku, která byla vyřešena postřikem
proti plevelům a stěţovatelům bude o způsobu řešení situace písemně odpovězeno.
Informaci nájemců KD Dobroměřice paní Martinovské a pana Nováka o provedené kontrole
pracovníky OHES Louny v kuchyni bez závad a kopii písemného protokolu dodají k zaloţení na
OÚ.

Zastupitelstvo obce
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ukládá

m í s t o s t a r o s t c e:

jednat s Městem Louny o koupi pozemku p.č. 189/1 v k.ú. Dobroměřice,
vypracovat nájemní smlouvu pro paní Kulichovou na pozemek p.č. 107/1,
písemně odpovědět paní Evě Šlechtové o zamítnutí prodeje, ale moţnosti pronájmu pozemku
p.č. 63/2,
zřídit účet pro sociální fond v souladu s platnou legislativou,
jednat s právníkem JUDr. Davidem a bývalým nájemcem KD p. Starým ohledně úhrady oprav
nefunkčních spotřebičů v kuchyni KD a dále jednat s p. Donátem o uvedení sociálního zařízení
v KD Dobroměřice do provozuschopného stavu,
jednat s paní Dolejšovou o sníţení ceny a změny názvu nabízené kulturní akce na 18.9.2010.
Iva Mazánková
místostarostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Magdalena Řehánková

Josef Vilhelm
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