USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z22), konaného dne 19.5.2014
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 30.4.2014 bez výhrad,
2. závěrečný účet obce za rok 2013, vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou,
s tím, že bylo přijato nápravné opatření a byl nově zřízen původně nefunkční profil zadavatele,
3. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši
1 324,03 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ,
4. účetní závěrku za rok 2013 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 4 186 700,19 Kč,
5. jako vítěze a realizátora rekonstrukce chodníků firmu NOVOSTAV s.r.o.,Střelecká 672, Hradec
Králové za cenu 1 704 514,-Kč. a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
6. jako vítěze a realizátora opravy místní komunikace a asfaltového chodníku firmu COLAS CZ a.s.,
Petra Jilemnického 21, Hradec Králové za cenu 743 361,70,-Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy s firmou COLAS CZ a.s., Hradec Králové,
7. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.j. OS1/22/2003 uzavřené se Statutárním městem Hradec
Králové dne 29.1.2004 a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
8. zavedení doplňkové činnosti v Základní škole a mateřské škole Předměřice nad Labem, která se
bude týkat zavedení stravovacích služeb pro cizí strávníky a pronájmu za podmínek určených obcí
a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ,
9. prodej části pozemku p.č. 562/32 o výměře 24 m2 v k. ú. Předměřice nad Labem, paní Haně
Duškové, Pod Nádražím č.p.197 za celkovou cenu 36 200,-Kč,
10. firmu TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov jako dodavatele hracích prvků na dětské
hřiště v místním parku a schvaluje předloženou cenovou nabídku, zakázkové č. 140641 ze dne
16.5.2014.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje:
1. radu ve spolupráci se stavební komisí koordinací prací spojených s úpravou povrchu hřiště
v lokalitě pod nádražím.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu předsedy stavební komise o místním šetření ve firmě NAPOS, s.r.o., které se konalo dne
13.5.2014 v areálu firmy,
2. zprávu předsedy stavební komise o bioodpadu v obci a pověřuje radu ve spolupráci se stavební
komisí prověřením a určením místa(umístění) a způsobu skládky bioodpadu.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 22.5.2014

ověřovatelé: Vladimír Vyleťal, Jaroslav Zemek

Stanislava Marková - starostka

Protokol o schválení účetní závěrky Obce Předměřice nad Labem za rok 2013
Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Předměřice nad Labem za rok 2013 sestavená
k 31.12.2014 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 22.zasedání
zastupitelstva obce Předměřice nad Labem dne 19.5.2014, na základě podkladů dodaných od účetní
obce, a to zejména schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, zprávy ( auditora) o
přezkoumání hospodaření, zpráva starostky o provedených opatřeních k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání Obce Předměřice nad Labem za rok 2013 ze dne
18.2.2014.
Členové zastupitelstva obce, kteří rozhodovali o schválení účetní závěrky dne 19.5.2014:
Ing. Čásenský Jan, Hegedüs Robert, Hrušková Stanislava, Ing. Kliment Jiří, Krejčík Petr, Ludvíková
Eva, Marková Stanislava, Ing. Mikolášek Tomáš, Ing. Šimrád Petr, Trousilová Pavlína, Vrbata Petr,
Všetečka Miroslav,Vyleťal Vladimír, Zemek Jaroslav.
Z celkového počtu členů zastupitelstva 15-ti členů bylo přítomno 14 členů.
Zastupitelstvo rozhodlo 14-ti hlasy, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečnosti
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace Obce Předměřice nad Labem a účetní závěrku za rok 2013 schvaluje.

Protokol byl schválen 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Protokol byl ověřen a podepsán dne 22.5.2014
ověřovatelé: Vladimír Vyleťal, Jaroslav Zemek

Stanislava Marková - starostka

Vyjádření účetní obce k výroku o schválení účetní závěrky:
Akceptuji schválení účetní závěrky bez připomínek. – Ivana Černá

