USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 26), konaného dne 22.2.2010
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. návrh 1. úpravy rozpočtu 2010 s celkovými příjmy 17 221,34 tis.Kč, výdaji 17 187,84 tis.Kč a
saldo 33,50 tis. Kč bez výhrad,
2. aby rada obce měla možnost provádět rozpočtová opatření do výše 50 tis. Kč,
3. dotaci neziskovým organizacím na rok 2010 ve výši:
Svaz důchodců

15 000 Kč

Sokol divadlo

25 000 Kč

SDH hasiči

60 000 Kč

KVH voj. histor.

20 000 Kč

TOM turistický od.

20 000 Kč

Sokol TV

35 000 Kč

Slavoj TV

40 000 Kč

Sokol –kanoistika

100 000 Kč

Slavoj fotbal

200 000 Kč

4. vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví v Základní škole a mateřské škole.

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o nabídce firmy VAK Hradec Králové a.s. na odkanalizování obce na ČOV Hradec
Králové,
2.
zprávu o podání žádosti o dataci z fondu EU na zateplení Základní školy,
3.

zprávu o plánovaných akcích na hradeckém letišti, program akcí ZO projednalo, včetně
nabídky pořadatele a neschvaluje akce na hradeckém letišti v plánovaném rozsahu a pověřuje
starostku dalším vyjednáváním s pořadateli,

4.

zprávu o aktuálním stavu na účtech k 19.2.2010,

5.

zprávu předsedy stavební komise p. Všetečky o problémech s hydroizolací v Základní škole,

6.

zprávu předsedkyně Kontrolního výboru p.Trousilové o řešení černých skládek v obci,

7.

žádost pana Langra a pana Červinky o možnosti připojení na veřejný vodovod a pověřuje
starostku jednáním s firmou VAK o možnostech připojení,

8.

stížnost pana Macháčka na dopravní situaci v lokalitě Na Obci a pověřuje stavební komisi
řešením situace umístěním retardérů, popř. zapojením městské policie,

9.

informaci předsedy místního Svazu důchodců o činnosti svazu a poděkování obci za
přidělenou dotaci.

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 25.2.2010

ověřovatelé zápisu: p.Stanislava Hrušková, Ing. Jiří Kliment

Stanislava Marková - starostka

