Obec Dobroměřice
Pražská čp. 53, 440 01 Dobroměřice
tel.č.: 415 679 289 | e-mail: info@dobromerice.cz

USNESENÍ
zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Dobroměřice
konané dne 25. 5. 2022 v KD Dobroměřice od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice schvaluje
1/25ZO/2022

program 25. ZO tak, jak byl zveřejněn.

2/25ZO/2022

kontrolu usnesení z 24. ZO.

3/25ZO/2022

finanční dar spolku Dobroděj z.s. na 15. ročník Dobrodění ve výši 2.000,- Kč.

4/25ZO/2022

poskytnutí finančního daru na provoz lékařské pohotovostní služby v Lounech ve výši 5.000,Kč.

8/25ZO/2022

účetní závěrku Obce Dobroměřice k 31. 12. 2021.

9/25ZO/2022

uzavření smlouvy se spol. Galileo Corporation s.r.o. na dodání, montáž a servis elektronické
úřední desky za cenu 369.300,- Kč bez DPH.

10/25ZO/2022

rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu - příjmy + 5 789 tis. Kč, výdaje +
5 789 tis. Kč, rozdíl 0,- Kč a bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.

12/25ZO/2022

uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě, povolení a realizaci Obytného souboru
rodinných domů na pozemku p.č. 36/19 a při naplnění dalších dohod ve specifikaci tohoto
Memoranda.

16/25ZO/2022

podání žádosti o převod pozemku p.č. 90/234 v k.ú. Dobroměřice o výměře 19 m 2 podle
zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu.

17/25ZO/2022

podání žádosti o převod (koupi) pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Dobroměřice
Státnímu pozemkovému úřadu.

18/25ZO/2022

stanovení počtu členů zastupitelstva obce v souladu s § 67 a § 68 Zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na příští volební období v počtu 9 členů.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice bere na vědomí
6/25ZO/2022

stížnost některých občanů na ozdravný řez keřů v obci včetně odpovědi starostky, kterou
občanům poslala.

11/25ZO/2022

předložené Vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb dle
naměřených dat v okolí silnice I/28 v Dobroměřicích.

13/25ZO/2022

informace starostky obce o poskytnutí dat v rámci spolupráce s Ústeckým krajem
na realizaci Digitální technické mapy Ústeckého kraje.

14/25ZO/2022

informaci starostky obce o tom, že jsme jako účastníci řízení přistoupili k řízení
o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Raná u Loun a části k.ú. Hrádek u Loun.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice schvaluje zveřejnění záměru
5/25ZO/2022

obce pronajmout plochy autobusových zastávek pro umístění reklamy.

15/25ZO/2022

směnit, příp. prodat pozemky dle předloženého návrhu na základě projednání směn

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 1 / 2

s vlastníky pozemků a jednat s nimi také o případném prodeji či koupi. Směna či prodej
pozemků ve vlastnictví obce se týká p.č. 36/6, 36/7, 67, 36/9, 585/2, 36/21, 36/17, 36/20 a
36/16.
Zastupitelstvo obce Dobroměřice uděluje
7/25ZO/2022

souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet Obce Dobroměřice
za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, a to bez
výhrad.
Digitálně podepsal

Ing. Ivana Ing. Ivana Sihlovcová
2022.05.27
Sihlovcová Datum:
09:19:24 +02'00'
Ing. Ivana Sihlovcová
starostka obce
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