USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 02), konaného dne 26.11.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.10.2018 bez výhrad.
2. Změnu návrhu lokality Z 5 spočívající v úpravě umístění části komunikace, dle přiložené situace.
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Předměřice nad Labem a Statutárním městem Hradec
Králové na rok 2019, týkající se působení Městské policie na území obce v rozsahu 20 hodin
měsíčně a v letních měsících červenci a srpnu na 40 hodin měsíčně.
4. Smlouvu o přepravě osob MHD pro obec Předměřice n/L na rok 2019 se Statutárním městem
Hradec Králové. Celková cenu za dopravu činí 783 393,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
5. Dle návrhu rady obce měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve výši,
neuvolněný místostarosta 20 000,-Kč, člen rady 6 136,-Kč, předseda komise nebo výboru
3 068,-Kč, člen komise nebo výboru 2 557,-Kč, člen ZO 1 534,-Kč, dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., bez výhrad a s účinností od 1. 12. 2018.
6. Smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace ve výši 26 500,-Kč na nákup knih
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2019 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
7. Zřízení nové ulice na hranici zástavby lokality Z4-jih s názvem Sportovní, která je vymezena
sjezdem z komunikace Záhumenní R 84 ke Sportovní hale.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Slib zastupitele Roberta Hegedüse, který složil slib dodatečně a bez výhrad.
2. Informaci technika Vladimíra Kalouska o průběhu stavby – Modernizace hospodářského objektu ZŠ.
3. Informaci technika Vladimíra Kalouska o průběhu stavby - Dokončení odkanalizování obce
a prodloužení vodovodu.
4. Požadavek manželů Felingerových na vyřešení kauzy obecního pozemku před jejich nemovitostí
s tím, že kauza bude řešena s právníky obou stran.
5. Požadavek Starosty Sokola a trenéra Slavoje o přehodnocení obsazení haly ve prospěch místních
organizací.
Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 29.11.2018.

Ověřovatelé zápisu: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. a Miroslav Gnol.

Stanislava Marková - starostka

