USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z04), konaného dne 4.5.2015
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.3.2015 bez výhrad,
2. závěrečný účet obce za rok 2014 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad,
3. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2014 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši
1 894,53 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ,
4. účetní závěrku za rok 2014 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 6 810 172,57 Kč,
5. rekonstrukci kanalizační stoky mezi tratí ČD a Velkým Labským náhonem,
6. jako vítěze a realizátora výstavby kanalizace „Oprava stoky mezi tratí ČD a Velkým Labským
náhonem“ firmu MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, za cenu včetně DPH
1 205 533,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
7. jako vítěze a realizátora „Rekonstrukce zahrady a hřiště MŠ Předměřice nad Labem“ firmu BORTA
spol. s.r.o., Sehnoutkova 59, Černožice n/L, za cenu včetně DPH 2 261 604,35,-Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy,
8. v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podaní žádosti na Magistrát města Hradec Králové,
odbor hlavního architekta, o pořízení „Územní studie lokality Z10 Předměřice nad Labem“,
9. zadání výběrového řízení na výsadbu vrb v lokalitě Na Obci, aby mohla být na podzim provedena
jejich výsadba,
10. finanční příspěvek ve výši 30 000,-Kč Hradecké paroplavební společnosti, Na Obci 41, 503 02
Předměřice nad Labem na zbudování přístavního můstku na řece Labi v obci Předměřice nad Labem,
11. bez výhrad 2.úpravu rozpočtu 2015 s celkovými příjmy 19 925,26 tis. Kč, výdaji 21 694,05 tis. Kč
a saldem - 1 768,79 tis. Kč,
12. dle návrhu rady obce měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce bez výhrad a
s účinností od 1.6.2015.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a revokuje:
1. bod č. 1 usnesení ze zasedání ZO ze dne 2.3.2015 týkající se pořízení územní studie Z 10,
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o společných schůzkách rady a stavební komise,

2. zprávu o probíhající výstavbě kanalizace v obci.

Usnesení bylo schváleno 11 -ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.10 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 11.5.2015

Ověřovatelé: Miroslav Gnol a Karel Bareš.

Stanislava Marková - starostka

