USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem – Z 19, konaného dne 18.9.2017
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.8.2017 bez výhrad.
2. navýšení finančního příspěvku Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L na rok 2017
na investici ve výši 98 433,-Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup elektrického kotle
do školní kuchyně.
3. bez výhrad 3.úpravu rozpočtu 2017 s celkovými příjmy 24 778,57,- tis. Kč, výdaji 20 916,03,tis. Kč a saldem 3 862,55,- tis. Kč.
4. v souladu se závěry hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky ve VZ s názvem
„Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem“, kterou podal dodavatel společnost SKANSKA a.s.,
IČ: 26271303, sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou cenu 11 866 558,33,Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
5. Smlouvu o započtení k peněžitému vkladu se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a.s..
6. Smlouvu o upsání kmenových akcií společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
se sídlem Hradec Králové obci Předměřice n/L v počtu 1 126 kusů o jmenovité hodnotě 1000,- Kč
za 1 akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. Třístrannou smlouvu č. VAKHK/RS/KS/2017/034 o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
vodárenské infrastruktury „Vodovod Předměřice nad Labem – propojení řádů v ulici Na Obci“
s firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
a firmou Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. ZO pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
8. Darovací smlouvu mezi obcí a dárcem Ing. Tomášem Mikoláškem, Školská 395, 503 02 Předměřice
n/L. Darem je kanalizační řád pro veřejnou potřebu v hodnotě 801 850,-Kč.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci o rekonstrukci pravé části hřbitova.
2. Žádost občanů z lokality Na Obci, kteří vznesli požadavek na zabezpečení přechodů pro chodce
snížením rychlosti, dozorem u přechodů nebo semaforem.

3. Žádost rodičů dětí navštěvujících Základní školu, aby obec jako zřizovatel prosadila akci
„Mléko do škol“ a „Zelenina a ovoce do škol“.
4. Řešení situace před domem manželů Felingerových.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.25 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.9.2017.

ověřovatelé: Jaroslav Zemek, Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

