Obec Dobroměřice
Pražskácp. 53, 440 Ol Uobroméňťe
tel. č. : 415 679 289 | e-maii: infoCcrdobromerice. cz

USNESENÍ
zasedání č. 26 Zastupitelstva obce Dobroměnce
konané dne 12. 9. 2022 v KD Dobroměňceod 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Dobroměnce schvaluje
1/26ZO/2022

program 26. ZO tak, jak byl zveřejněn.

2/26ZO/2022

kontrolu usnesení z 25. ZO.

4/26ZO/2022

převod pozemku

p. č. 90/234

v

k.ú. Dobroměřice

o

výměře

19 m2 podle zákona č. 503/2012

Sb. o Státním pozemkovém úřadu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce
Dobroměňce.

6/26ZO/2022

zveřejnění

záměru dlouhodobého

pronájmu

na 15

let části pozemku p. č. 79/10

cca

450 m2

v k. ú. Dobroměřice Na Mořme pro vybudování moderní kavárny, tedy k podnikatelským
účelům.
7/26ZO/2022

rozpočtovéopatření č. 2/2022, příjmy 796, 31 tis. Kč, výdaje 796, 31 tis. Kč, rozdíl 0,- Kč.

8/26ZO/2022

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 04-04/2022 na akci Rekonstrukce oplocení MS, kterým
se upravuje termín dokončení a cena díla se zvyšuje o 44. 068, - Kč vč. DPH.

9/26ZO/2022

vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci

"Výstavbaparkovištěv úl. Středohor, Dobroměřice" od projekční kanceláře MichalaČížka,
Zatec za nabídnutou cenu 127.050,- Kč vč. DPH.
10/26ZO/2022

vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci

"Přechody pro chodce v úl. Pražská,Dobroměňce"od projekční kanceláře Michala Čížka,
Žateczanabídnutou cenu 127. 050,- Kčvč. DPH.
11/26ZO/2022

uzavření nové smlouvy na vypracování PD v kompletním rozsahu, tj. čestní sítě, herní prvky,
veřejné osvětlení i zeleňvč. osazovacích plánůna projekt Volnočasový areál - přírodní lokální
centrum v Dobroměňcích od společnosti City Upgrade s. r. o. za cenu 788. 466, - Kč vč. DPH.

12/26ZO/2022

kupní

smlouvu

na

p. č. 36/9 o

pozemek

výměře

98

m2

v

k. ú. Dobroměňce

za

cenu

2, 450, Kč,
-

cožje cenaurčenáznalcemzvýšenáo nákladynavypracování znaleckéhoposudku.
13/26ZO/2022

kupní smlouvu

na

p. č. 585/2 o

pozemek

výměře

48

m2 vk. ú. Dobroměňce

za

cenu

4. 650,

-

Kč,

-

Kč,

cožje cenaurčenáznalcemzvýšenáo nákladynavypracování znaleckéhoposudku.
14/26ZO/2022

kupní

smlouvu

na

pozemek

p. č. 36/5 o

výměře

122

m2

v

k. ú. Dobroměňce

za cenu

2. 680,

cožje cenaurčenáznalcemzvýšenáo nákladynavypracování znaleckéhoposudku.
15/26ZO/2022

směnou smlouvu na pozemky p. č. 34/4, 34/5 a 34/8 v k. ú, Dobroměřice zapozemky p. č. 36/7
a 36/20 v k. ú. Dobroměňce.

16/26ZO/2022

zadání zpracování podkladůa žádostina rekonstrukciveřejného osvětlení obce Dobroměňce
z komponenty 2. 2. 2. Národního plánu obnovy společností ELTODO OSVĚTLENÍ s. r. o.
za cenu 102.850,- Kč vč. DPH.

17/26ZO/2022

Podání žádosti o dotaci do OP Životní prostředí 2021- 2027 v rámci odpadového hospodářští
a zpracování žádosti společností ALNIOs. r. o. za nabídnutou cenu 30. 000,- Kč bez DPH a

dáledotační managementcelkemza 60.000,- Kčv případě úspěšnéžádosti.

20/26ZO/2022

rozšíření dlážděnéplochy a tedy víceprací ke smlouvě uzařené se zhotovitelem projektu
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Sportovní areál Dobroměňce se spol. WSSPA Sport Technologies s.r. o. s navýšením smlouvy

o 123. 947, -Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Dobroměřice projednává a bere na vědomí

3/26ZO/2022

vydání nesouhlasnéhostanoviskake zrušení železničního přejezdu P2154v Dobroměňcích.

18/26ZO/2022

uzavření dodatku k dohodě o zaručení zhodnocení investice, kterým byl navýšen výnos

investovaných prostředků u ČeskomoravskéNemovitostní a. s. o 1%. tedy na 3, 25% a
informaci o výnosech z investovaných finančních prostředků a stavu financí na běžných
účtech.

19/26ZO/2022

opětovnou nabídku Úřadupro zastupování státu ve věcechmajetkových na převod pozemků
p. č. 553/4, 553/5 a 553/6 v k. ú. Dobroměřice. Většina komunikace, pod které zasahují

pozemky, je ve vlastnictví Města Louny. Původní stanovisko ZO, že o pozemky nemáme
zájem, trvá.

Zastupitelstvo obce Dobroměřice schvaluje zveřejnění záměru
5/26ZO/2022

výměře 78 m2
od původní parcely č. 90/169 Geometrickým plánem č. 984-64/2021.

prodeje pozemku

p. č. 90/254

v

k. ú. Dobroměřice o

vzniklého oddělením

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo obce Dobroměřice bere na vědomí sdělení Městskéhoúřadu Lounyodboru životního prostředí,
že návrh na vyhlášení památného stromu lípy v úl. Komenského nebyl shledán jako vhodný k vyhlášení
za památný strom.

Zastupitelstvo obce Dobroměňce bere na vědomí informaci starostky o tom, že se obec Dobroměňce stala

vítězem v chytrékomunikacis občanya získla kredit 500,- Kč na zasílání SMS a hlasovýchzpráv.

,1
Ing. Ivana Sihlovcová
starostka obce
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