USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z14), konaného dne 21.11.2016
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.10.2016 bez výhrad,
2. bez výhrad 5.úpravu rozpočtu 2016 s celkovými příjmy 24 062,40,- tis. Kč, výdaji 21 084,91,- tis.
Kč a saldem 2 977,49,- tis. Kč,
3. jako vítěze a realizátora „ Studie stavebních a interiérových úprav v Základní škole Předměřice nad
Labem“ firmu Projektová kancelář Ing. arch. Stanislav Novotný, Hradecká 539, 503 46
Třebechovice pod Orebem, za celkovou cenu 90 000,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
4. Smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2017 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy,
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. souhlas obce, jako vlastníka nemovitosti s umístěním spolku Tělocvičná jednota Sokol Předměřice
nad Labem na adrese Obecního úřadu Předměřice nad Labem a zápisem tohoto sídla spolku
do spolkového rejstříku. Podmínkou je uzavření smlouvy mezi obcí a spolkem.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o skutečných nákladech na rekonstrukci hřbitova v Lochenicích, kdy celkové náklady
jsou 1 493 628,50 Kč, z toho dotace od kraje činí 548 000,00 Kč a obec Lochenice zaplatí
472 814,25 Kč a obec Předměřice n/L zaplatí 472 814,25 Kč,
2. informaci o Výroční zprávě Základní a mateřské školy v Předměřicích n/L za školní rok 2015 –
2016, kterou předložil ředitel školy Mgr. Pavel Urban.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.42 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 24.11.2016.
ověřovatelé: Jaroslav Zemek a Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

