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

USNESENÍ
zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Dobroměřice
konané dne 30. 3. 2022 v KD Dobroměřice od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice schvaluje
1/24ZO/2022

program 24. ZO tak, jak byl zveřejněn.

2/24ZO/2022

kontrolu usnesení z jednání 23. ZO.

3/24ZO/2022

poskytnutí finančního daru Spolku Lunovrat na pořádání akce "Vzhůru na kopec!"
na Červeňáku ve výši 1.000,- Kč.

4/24ZO/2022

finanční dar Okresnímu sdružení hasičů Louny na pořádání soutěží s hasičskou tematikou
pro mládež ve výši 3.000,- Kč.

5/24ZO/2022

finanční podporu Memoriálu Karla Raise 2022 ve výši 3.000,- Kč.

6/24ZO/2022

žádost Města Louny o podporu adaptačního klubu pro ukrajinské děti, a to ve výši 2.000,- Kč
za každý měsíc od března do června 2022, celkem tedy 8.000,- Kč za uvedené období. Při
dalším fungování klubu po tomto uvedeném období přispěje Obec Dobroměřice 1.000,- Kč
na každé ukrajinské dítě, které bude z Dobroměřic do adaptačního klubu docházet.

7/24ZO/2022

uzavření smlouvy o dílo z vítězným uchazečem veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na akci "Sportovní areál Dobroměřice". Ekonomicky nejvýhodnější
nabídku předložila společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. v ceně 8.181.099,- Kč
vč. DPH.

8/24ZO/2022

uzavření smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení malého rozsahu na akci
"Rekonstrukce oplocení MŠ Dobroměřice". Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila
společnost Ekohold spol. s r.o. za 976.249,- Kč bez DPH.

9/24ZO/2022

návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-4013123/002 se společností ČEZ Distribuce, a.s., která se týká zemního kabelového
vedení NN a kabelové skříně k zahradám, a to za jednorázovou cenu 2.000,- Kč.

10/24ZO/2022

účetní závěrku MŠ Dobroměřice za rok 2021.

11/24ZO/2022

předloženou změnu rozpočtu a závazného ukazatele MŠ Dobroměřice k poskytnutému
příspěvku 500.000,- Kč na vybavení školní kuchyně - 135.000,- Kč provozní část rozpočtu,
365.000,- Kč investiční část rozpočtu.

12/24ZO/2022

poskytnutí ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, ubytované v naší Turistické ubytovně
do 30. 6. 2022 bezplatně.

13/24ZO/2022

podání žádosti o dotaci na OPŽP ve výzvě č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
na budovu č.p. 2 v Dobroměřicích.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo obce Dobroměřice neschvaluje finanční dar pro org. Zdravotní klaun, o.p.s.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Zastupitelstvo obce Dobroměřice neschvaluje žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 7.500,- Kč.

Josef Vilhelm
místostarosta obce

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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