Obec Dobromilice
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobromilice konaného dne 20.2.2020 v 18:00
hodin v budově Českého zahrádkářského svazu v Dobromilicích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
7/1/2020
7/2/2020
8/2020
9/2020

10/2020
11/2020
12/2020
13/2020

14/2020
15/2020

Pořízení zvukové nahrávky zasedání zastupitelstva
Určuje ověřovatele zápisu Ing. Libora Noska a Milana Antoníčka,
zapisovatelku Ing. Petra Doležalovou, návrhová komise nebude volena.
Usnesení budou zakomponována na zápisu z toho zasedání
Program veřejného zasedání
Dotace pro zájmové organizace v obci v následující výši:
- Fotbalový klub FC Dobromilice 50000Kč
- Tělovýchovná jednota Sokol Dobromilice 50000Kč
- Základní organizace čekého zahrádkářského svazu Dobromilice 49000Kč
- Myslivecký spolek z.s. 15000Kč
- SDH Dobromilice 30000Kč
- Římskokatolická farnost Dobromilice 25000Kč
Rozpočet obce Dobromilice pro rok 2020
Účetní závěrku Mateřské školy Dobromilivr, příspěvková organizace,
Dobromilice č.327 za rok 2019 v předložené verzi
Převedení výsledku hospodaření Mateřské školy Dobromilice, příspěvková
organizace, Dobromilice č.327, ve výši 65507,82Kč do rezervního fondu.
Koupi spoluvlastnckého podílu o velikosti ½ podílu pozemku p.č. st 59, o
výměře 108M2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
č.p.107, způsob využití rodinný dům. To vše v k.ú. Dobromilice, zapsané na
LV č.53 a pověřuje starostu jejím podpisem
Kupní smlouvu mezi obcí Dobromilice a ČR, zastoupenou UZSVM a to na
koupi pozemkové parcely č.3671 a pozemkové parcely č.3684 za úhrnou
částku 294460Kč a pověřuje starostu jejím podpisem
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:PV-014330058274/001 mezi obcí
Dobromilice a E.ON Distibuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem

Zastupitelstvo obce zamítlo
Návrh na změnu rozpočtu - Alokování 400000Kč z „areálu za sokolovnou“
Návrh na změnu rozpočtu - Alokování 500000Kč na kontejnery (obyvatelné buňky
pozn.zapisovatelky) v lokalitě vedle obecní prodejny a částka by byla vzata z „areálu za
sokolovnou“
Návrh na změnu rozpočtu – Zázemí u fotbalového hřiště a ponížení částky z kapitálových výdajů
určené na úpravu ZŠ ve výši 300000Kč
Ověřovatelé zápisu :
Ing. Libor Nosek
Milan Antoníček
Starosta obce:
Ing. Stanislav Mrňka

