USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z21), konaného dne 17.3.2014
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 28.2.2014 bez výhrad,
2. zrealizovat v roce 2014 rekonstrukci chodníku v ulici Školská – Hroneš-Mach, Šikýř ke garážím,
opěrnou zeď v ulici Školská ( u Šolců), vysprávky spár v ulici Školská – I. Etapa - úpravy šachet
a nový asfaltový koberec, odstavný pruh v lokalitě Na Obci, chodník u ZŠ od knihovny k služ. bytu
školníka, nový asfaltový chodník u garáží u k areálu Panelárna k ulici Průmyslová, dodávku
a montáž měřičů rychlosti 2 ks + osvětlení přechodů – park a na Staré,
dětské hřiště v parku a jeden hrací prvek na dětské hřiště Na Obci (dvouhoupačka), zpevněné plochy
na loděnici, rekonstrukce chodníku v ulici Hradecká,
3. v 1. úpravě rozpočtu R 2014 povýšit § na zájmovou činnost v kultuře o 27,-tis. Kč a rozdělit dotaci
pro TJ Slavoj fotbal do dvou splátek,
4. dotaci neziskovým organizacím na rok 2014 ve výši:
Svaz důchodců

20 000,-

SDH hasiči

60 000,-

KVH voj. histor.

15 000,-

TOM turistický od.

20 000,-

Sokol TV

50 000,-

SPV

50 000,-

Sokol –kanoistika

70 000,-

Sokol - divadlo

27 000,-

Slavoj fotbal

180 000,-

5. bez výhrad 1.úpravu rozpočtu 2014 s celkovými příjmy 19 126,30 tis. Kč, výdaji 20 248,49 tis. Kč
a saldem - 1 122,19 tis. Kč, které bude hrazeno z finančních rezerv obce,
6. dle návrhu rady obce měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce bez výhrad
a s účinností od měsíce dubna 2014,
7. odkup pozemků parc.č.907/12 a 635/43 zapsaném na LV 370 a 100 o celkové výměře 838 m2 za
cenu 100,-Kč/m2, celková cena 83 800,-Kč a pozemků parc.č. 638/48, 638/49 a 638/50 zapsaném
na LV 370 o celkové výměře 311 m2 za cenu 14,55,-Kč/m2, celková cena 4525,-Kč, od manželů
Zdeňka Šolce a Růženy Šolcové, oba bytem Obránců míru 17, 503 02 Předměřice nad Labem
a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
8. Základní škole a mateřské škole Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové přijetí

dobrovolnického grantu „Blue Sky Involve“ od společnosti Johnson Controls, formou finančního
příspěvku ve výši 1 000,-USD,
9. účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 4.6.2014 jako delegovaného zástupce,
10. interní Směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek.
B) Zastupitelstvo obce projednalo pověřuje:
1. radu obce zadáním právního posudku k návrhu dohody o podmínkách provozu areálu společnosti
AZ PARK s.r.o., Hradec Králové, kterou společnost obci předložila.
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o jednání rady s ředitelem ZŠ a MŠ o využití naplánovaných finančních prostředků
na opravu a údržbu ZŠ a MŠ z rozpočtu obce na R 2014,
2. informaci předsedy stavební komise o společných jednáních s radou obce, které se týkaly
připravovaných stavebních akcích a různých technických řešení,
3. informaci předsedy stavební komise o připravovaných opatřeních ve firmě Napos,
4. žádost občanů z lokality severní části obce u Lochenic na položení vodovodního řádu současně
s kanalizačním řádem,
5. informaci předsedy stavební komise o fungování místní akční skupiny hradecký venkov,
6. žádost občanů z lokality severní části obce u Lochenic o zveřejňování zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.40 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.3.2014
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Vyleťal a Petr Krejčík

Stanislava Marková - starostka

