USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 20), konané dne 10.4.2006
A) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
1. hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2005, na základě zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2005, bez výhrad.
2. závěrečný účet PO ZŠ Předměřice n/L za rok 2005 bez výhrad.
3. zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly vyúčtování dotací společenským organizacím za
rok 2005.
4. změnu termínu podávání žádostí o dotace do 31.12. a předkládání vyúčtování do 30.11.
5. rozdělení dotací na činnost pro rok 2006 společenským organizacím takto:
na sport: TJ Slavoj 230 tis.Kč, TJ Sokol 45 tis.Kč, TOM Nezmaři 30 tis.Kč,
na kulturu: TJ Sokol 30 tis.Kč, SDH ČM 65 tis.Kč, KVH 15 tis.Kč,
Svaz důchodců 14 tis.Kč.
6. návrh „Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a budoucím
nepeněžitém vkladu do společnosti“ mezi Obcí Předměřice n/L, VAK a.s. Hradec Králové a
Královehradeckou provozní a.s. Hradec Králové.
7. nepeněžitý vklad veřejného vodovodu do základního kapitálu VAK a.s. Hradec Králové, za který
VAK a.s. HK upíše Obci Předměřice n/L kmenové akcie na jméno v listinné podobě s omezenou
převoditelností v nominální hodnotě 1 000,-Kč, přičemž hodnota vkladu bude stanovena na
základě posudku znalce a emisní kurz bude 1 000,-Kč na 1 akcii o nominální hodnotě 1 000,-Kč.
8. návrh na stanovení paušálu a ceny stočného na rok 2006 v objemu 35 m3 na osobu a rok a cenu
3,-Kč/m3.
9. měsíční odměny pro neuvolněné členy ZO od dubna 2006 dle návrhu rady.
10. návrh na vyřazení projektů z důvodu nerealizovaných investic, dle přílohy.
11. zajištění mikrobusu pro Místní sdružení hasičů.
B) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostu podpisem smlouvy dle A6.
2. starostu připravit do příštího zasedání ZO návrh 1.úpravy R 2006 do které zapracuje změny
vyplývající s dnes schváleného usnesení.
3. radu a stavební komisi připravit návrh řešení sportovní haly dle zpracovaných projektů.
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu starosty o činnosti rady a OÚ.
2. informaci předsedy kulturně školské komise o připravovaném vydání Zpravodaje.
Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.
Jan Šanda - starosta

