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

USNESENÍ
zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Dobroměřice
konané dne 16. 2. 2022 v KD Dobroměřice od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice schvaluje
1/23ZO/2022

program 23. ZO tak jak byl zveřejněn.

3/23ZO/2022

finanční příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s. ve výši 4.000,- Kč.

4/23ZO/2022

pokračovat v podpoře Svazu tělesně postižených dosavadním způsobem - úhradě prodejních
stánků na našich akcích, kde prodávají své výrobky.

5/23ZO/2022

žádost o vybudování parkovacích míst před č.p. 288, 298 a 540 v ul. U Hřiště na náklady
žadatelů tak, aby byl zachován dosavadní ráz ostatních již vybudovaných parkovacích míst.

6/23ZO/2022

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s SVS a.s. na akci
"Dobroměřice - vodovod a kanalizace p.p.č. 107/2, 100/2, 612/3

7/23ZO/2022

návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 36/8 v k.ú. Dobroměřice za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která bude uzavřena po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru prodeje,
tedy po 10. 2. 2022.

8/23ZO/2022

Opakovanou volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech - Bc. Petra Martínka.

10/23ZO/2022

vybudování uliční vpusti pro vsakování dešťové vody v ul. Hřbitovní za nabídnutou cenu
34.540,- Kč bez DPH.

13/23ZO/2022

ostříhání živých plotů dle normovaných požadavků, celkové zmlazení podél komunikací v ul.
Pražská, Nečišská, Komenského a 5. května za nabídnutou cenu 56.850,- Kč bez DPH.

15/23ZO/2022

vést další jednání ze zástupci obce Lenešice a Města Louny o společném postupu a výběru
projektanta na realizaci stezky pro chodce a cyklisty propojující území Louny - ul.
K Velodromu, Dobroměřice - pod ul. Na Mořině a dále ve směru na Lenešice.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice bere na vědomí
2/23ZO/2022

kontrolu usnesení z 22. ZO.

9/23ZO/2022

získání balíčku licencí - autorských práv pro rok 2022.

11/23ZO/2022

informaci o výnosech investičního a vkladového portfolia obce k 31. 12. 2021.

12/23ZO/2022

informace starostky obce o stavu vymáhaných pohledávek k 31. 12. 2021.

14/23ZO/2022

informaci o uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022.

16/23ZO/2022

podnět k rozšíření pouličního rozhlasu do ul. Na Mořině, kterým se budeme zabývat.

Ing. Ivana Sihlovcová
starostka obce

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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