Usnesení zastupitelstva obce Dobroměřice z 11. zasedání,
konaného dne 27. 2. 2008
______________________________________________________________
Zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e:

1. Ověřovatele zápisu - p. Řehánkovou, p. Vilhelma.
2. Navrhovatele zápisu - p. Mazánkovou.
3. Program zasedání zastupitelstva obce.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008.
6. Smlouvu s firmou Likor CZ s.r.o. na odvoz kom. odpadu.
7. Výroční zprávu turistické ubytovny pro rok 2007.
8. Dohodu s Městem Louny na změnu katastrální hranice.
9. Dodatek č. 1 o plnění závazku MHD.
10. Podepsat smlouvu s p. Ing. Adamcem na vypracování PD - ul. Hřbitovní.
11. Podepsat smlouvu s p. Ing. Olžbutem na vypracování ÚP.
12. Smlouvu s Úřadem práce Louny na VPP pro rok 2008.

Zastupitelstvo obce

n e s ch v a l u j e:

1. Finanční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zastupitelstvo obce

bere

na

v ě d o m í:

1. Informaci starosty o poslané žádosti na POV ÚK 2008.
2. Informaci starosty města Loun p. Kernera o plánech Města Loun v roce 2008.
3. Informaci starosty o plánovaných kulturních akcích pro rok 2008.
4. Informaci starosty o stížnostech občanů na p. Luntera.
5. Informaci starosty o zpracování jmenného seznamu padlých RA za II. svět. války.
6. Informaci starosty o opravě vrat na hřbitově.
Zastupitelstvo obce

ukládá

s t a r o s t o v i:

1. Podepsat smlouvu s firmou Likor CZ s.r.o. na odvoz kom. odpadu.
2. Podepsat dohodu s Městem Louny na změnu katastrální hranice.
3. Podepsat dodatek č. 1 o plnění závazku MHD.
4. Podepsat smlouvu s p. Ing. Adamcem na vypracování PD - ul. Hřbitovní.
5. Podepsat smlouvu s p. Ing. Olžbutem na vypracování ÚP.
6. Jednat dále s ŘSD ČR o návrhu kupní smlouvy.
7. Podepsat smlouvu s Úřadem práce Louny na VPP pro rok 2008.
8. Poslat dopis na Svaz diabetiků, aby sdělili počet občanů evidovaných v této organizaci.
9. Jednat s ředitelkou MŠ Dobroměřice o uzavření školky o prázdninách.
10. Svolat sportovní komisi a podat vysvětlení k rozdělení dotací na činnost pro rok 2008.
11. Odpovědět p. Slavíkové na žádost.
Iva Mazánková
místostarostka
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Fořt
starosta obce
Magdalena Řehánková
Josef Vilhelm

