USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z17), konaného dne 24.4.2017
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.3.2017 bez výhrad,
2. v 1. úpravě rozpočtu R 2017 ponížit § kultura o 25,- tis. Kč a § sport povýšit o 25,- tis. Kč,
3. dotaci neziskovým organizacím na rok 2017 ve výši:
Svaz důchodců

25 000,-Kč

SDH hasiči

60 000,-Kč

KVH voj. histor.

15 000,-Kč

TOM turistický od.

20 000,-Kč

Sokol TV

90 000,-Kč

SPV

50 000,-Kč

Sokol –kanoistika
Dračí lodě
Slavoj fotbal

100 000,-Kč
95 000,-Kč
140 000,-Kč

4. realizaci dostavby kanalizace Předměřice n/L v termínu R 2017-2018 a zadání výběrového řízení,
5. nabídkovou cenu Ing. architekta Stanislava Novotného za dokumentaci ke stavebnímu
povolení na I. etapu hospodářského komplementu v ZŠ, která činí 155 000,-Kč,
6. podání žádosti o dotaci k projektu s pracovním názvem „Budova ZŠ v Předměřicích n/L –
hospodářský objekt – přístavba, nástavba, stavební úpravy včetně zřízení víceúčelových
polytechnických dílen a učebny IT“ a pověřuje radu uzavřením smlouvy s firmou RPA Tender,
s.r.o., Brno na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu,
7. bez výhrad 1.úpravu rozpočtu 2017 s celkovými příjmy 23 716,50,- tis. Kč, výdaji 19 240,05,- tis.
Kč a saldem 4 476,45,- tis. Kč,
8. jako vítěze výběrového řízení na údržbu zeleně v obci Předměřice nad Labem Václava Nesvačila,
Pod Nádražím 191, 503 02 Předměřice nad Labem, za cenu 300 636,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy,
9. závěrečný účet obce za rok 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad,
10. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši
3 040,59 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ,

11. účetní závěrku za rok 2016 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 7 637 982,99,- Kč,
12. účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 7.6.2017 jako delegovaného zástupce,
13. na základě nové studie modernizace objektu ZŠ se upouští od původního záměru rekonstrukce
ZŠ – hospodářského objektu. Náklady na dosud realizované stavební úpravy převést účetně
z nedokončeného dlouhodobého majetku do technického zhodnocení objektů ZŠ ve výši
1 031584,- Kč,
14. souhlasné prohlášení (notářský zápis), na kterém je účastná Obec Předměřice nad Labem, se sídlem
Obránců míru 18, Předměřice nad Labem, IČ:269 379 a Správa silnic Královéhradecký kraj,
příspěvková organizace se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 709 47 996, kterým
byla uznána služebnost inženýrské sítě – kanalizační potrubí splaškové kanalizace a kanalizační
potrubí dešťové kanalizace, umístěné na pozemcích parc.č. 875/1 v k.ú. Předměřice n/L, parc.č.
1212 v k.ú. Lochenice a parc.č. 1468/102 v k.ú. Plotiště n/L, ze které je oprávněná Obec Předměřice
nad Labem.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o uzavřených věcných břemenech, kde je obec oprávněná a hradí platbu za věcné
břemeno,
2. upozornění přísedících občanů na nefunkční pouliční lampy v ulici Na Obci a v ulici Pod
Nádražím,
3. dotaz manželů Felingerových ohledně řešení situace v jejich sporu se sousedy a obcí, který řeší
právníci obou stran,
4. návrh pana Kalouska na zvýšení příspěvku pro narozené dítě na 5 000,-Kč a navýšení dotace
Svazu důchodců.

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.56 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 28.4.2017

ověřovatelé: Stanislava Hrušková a Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

