
U S     N E S E N Í  
 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 30),  konaného dne 30.8.2010
 

 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 
1. stav rozpočtu k 31.7.2010 bez výhrad,
 
2. finanční příspěvek ve výši 50 tis.Kč obci Višňová u Frýdlantu na zmírnění následků povodně, 
 
3. zařazení rekonstrukce chodníku v ulici Hradecká do rozpočtu obce na rok 2010,
 
4. návrh 3. úpravy rozpočtu 2010 s celkovými příjmy 18 095,89 tis.Kč, výdaji 18 754,11 tis.Kč 
    a saldo – 658,22 tis. Kč hrazeno z přebytku hospodaření minulých let,
 
5. návrh znění nové Zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Předměřice nad
    Labem, kterou se ruší zřizovací listina ze dne 8.7.1997,
 
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou vydává Požární řád obce Předměřice nad Labem,
 
7.  Dohodu o započtení pohledávky ve výši 899,-tis. Kč na stavbu propojení vodovodního řádu
     Předměřice n/L – Plotiště n/L,
 
8. Smlouvu o upsání akcií v počtu 899 kusů v nominální hodnotě 899,-tis. Kč s firmou
    Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
 
9. prodej použitých dlažic 30 x 30 za cenu 5 Kč/ks.
   
 
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
1. zprávu o zateplení  Základní školy a výběrovém řízení na rekonstrukci chodníku v ulici   
    Hradecká,   
 

2. žádost pana Eršila na vybudování vodovodního a kanalizačního řádu v lokalitě na hranici obce

    Předměřice n/L a Lochenice, 

 

3. připomínku pana Červinky na nedostatečnou péči o zeleň v lokalitě na hranici obce

    Předměřice n/L a Lochenice a připomínku na nedořešení vodovodního a kanalizačního řádu    

    v lokalitě na hranici obce Předměřice n/L a Lochenice,  

 

4. připomínku pana Macháčka na nedostatečná opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů na

    místních komunikacích v lokalitě Na Obci a návrh na odlehčení stávající příjezdové

    komunikaci zprovozněním další příjezdové komunikace do této lokality.

 



 
 

 
 
 
Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.                Zasedání bylo ukončeno v 20.22 hod.
 

 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 2.9.2010

 

 

ověřovatelé zápisu: Stanislava Hrušková, Ing. Jiří 
Kliment                                                                      

 

 

 

 

                                                                                 Stanislava Marková - starostka 


