
U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 22),  konaného dne 13.9.2021 
 
      A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
 

1. Stav rozpočtu k 31.8.2021 bez výhrad.   
 
2. 4. úpravu rozpočtu 2021 s celkovými příjmy 31 951 161,80 Kč, výdaji 32 538 095,- Kč a 

saldem – 586 933,20 Kč. 
 

3. Jako vítěze výběrového řízení na stavbu „Budova ZŠ Předměřice nad Labem – IV. Etapa – 
Hlavní budova-Podkroví, rozšíření kapacity“ a v souladu se závěrem hodnotící komise firmu 
REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, DIČ: CZ25937499 
s nabídkovou cenou 34 443 921,10 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy 
s vítěznou firmou. 
 

4. Dodatek č. 1 na stavbu „Budova ZŠ Předměřice nad Labem – IV. Etapa – Hlavní budova-
Podkroví, rozšíření kapacity“ s vítěznou firmou REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové, DIČ: CZ25937499.  Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
s firmou Redomo a.s. je úprava smluvního vztahu v případě odložené realizace stavby, nebo 
v případě, že se stavba nebude realizovat, pokud obec nezíská dotaci. 
 

5. Jako vítěze výběrového řízení na výkon TDI a BOZP pro stavbu „Budova ZŠ Předměřice nad 
Labem – IV. Etapa – Hlavní budova-Podkroví, rozšíření kapacity“ firmu SERVISING s.r.o., 
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše, DIČO: CZ25275810 za cenu 458 000,-bez 
DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 
6. Platbu nájemného na bowlingu ve sportovní hale v plné sjednané výši od měsíce září 2021. 

 
7. Smlouvu o upsání kmenových akcií společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se 

sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové obci Předměřice n/L v počtu 85 kusů o 
jmenovité hodnotě 1000,- Kč za 1 akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
 

      B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 
 

1. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
    hospodářství s tím, že bude vyhláška upravena a předložena ke schválení na příštím zasedání  
    ZO. 
 
2. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
    hospodářství s tím, že bude vyhláška upravena a předložena ke schválení na příštím zasedání  
    ZO. 
 
3. Informaci o budoucím pronájmu bývalé lékárny pro účely provozování nestátního 
    zdravotnického zařízení – ambulance fyzioterapie. 
 
4. Informaci o záměru rozšíření prostoru kuchyně na bowlingu ve SH. ZO pověřuje radu 
     přípravou výběrové řízení.  
 
5. Požadavek místního občana, aby do aplikace mobilního rozhlasu byly zařazovány 
    aktuální informace hlášené místním rozhlasem.  



  
     

 
 

  Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.               Zasedání bylo ukončeno v 19.35 hod. 
 
          
 
         Zápis byl ověřen a podepsán dne 17.9.2021   
                                                                             
                                                                        
                                                
         Ověřovatelé: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. a Ing. Petr Šimrád                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                                                 Stanislava Marková - starostka                
               
 
 
                
                


