USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z17), konaného dne 17.6.2013
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. předloženou územní studii „Předměřice nad Labem-lokalita Z 4“, variantu se zřízením nového
vjezdu a v místě původního vjezdu s parkovacími místy pro účely obce. Majetkové vyrovnání bude
řešeno v dalším stupni PD v rámci územního řízení.
2. stav rozpočtu k 31.5.2013 bez výhrad,
3. jako vítěze a dodavatele čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení imisní zátěže na území
obce Předměřice nad Labem“ firmu Unikont Group s.r.o., se sídlem 108 00 Praha 10, Služeb 609
s nabídkovou cenou 1.780 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
4. finanční příspěvek ve výši 50 tis.Kč obci Rudník na zmírnění následků povodně,
5. návrh 3.úpravy rozpočtu 2013 s celkovými příjmy 19 169,78 tis. Kč, výdaji 18 061,45 tis. Kč
a saldem 1 108,33 tis. Kč bez výhrad.
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o výroční zprávě společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové,
2. informaci o pomoci místního sboru dobrovolných hasičů při odstraňování následků povodně
v Rudníku.

Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.04 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.6.2013

ověřovatelé: Jaroslav Zemek, Robert Hegedüs

Stanislava Marková - starostka

Výkaz FIN 2 12M k 31.5.2013

Z výkazu Fin 2-12M sestavenému k 31.5.2013 vyplývá, že příjmy po konsolidaci jsou
8 336 261,04,- Kč, výdaje 5 618 790,71,-Kč, saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je
2 918 470,33,-Kč. Zůstatek na účtech k 13.6.2013 je 10 394 952,72,-Kč.
Daňové příjmy jsou:

- 1111 DPFO-ZČ
- 1112 DPFO-SVČ
- 1113 DPFO-KV
- 1121 DPPO
- 1211 DPH

40,2 %(daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti)
16,4 % (daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti)
70,7 %( daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů)
39 %(daň z příjmů právnických osob)
48,7 %( daň z přidané hodnoty)
43,5 %

Daňové příjmy jsou nyní celkem 43,5 %. Daňové příjmy se zatím vyvíjejí příznivě, naplňují se celkem
dle rozpočtu a projevuje se i plánované navýšení sdílených daní pro tento rok.
Stav na běžných účtech k 13.6.2013:
KB Hradec Králové
Česká spořitelna a.s.
ČSOB Hradec Králové
Česká spořitelna a.s.- vkladový účet
Česká národní banka, Hradec Králové

659 214,37 Kč
8 825 961,10 Kč
589 105,95 Kč
200 002,94 Kč
84 668,36 Kč
10 394 952,72 Kč

