
U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 23),  konaného dne 11.10.2021 
 
 A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
 
 
     1. Stanovenou cenu za služby MHD pro rok 2022 - 40,-Kč/ km a nepožaduje pro příští rok 
         omezení spojů (úpravu ujetých km). 
 
     2. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
         hospodářství. 
 
    3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového   
        Hospodářství, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 o nakládání s komunálním 
        odpadem, ze dne 26.9.2005. 
 
     4. Zakoupení 550 ks 120 l modrých nádob na papírový odpad a 550 ks 120 l žlutých nádob  
       na plastový odpad do všech nemovitostí v obci, které slouží k bydlení s tím, že ZO pověřuje radu 
       získáním nejméně tří nabídek. 
 
1. Výměnu oken a vchodových dveří v prostorech bývalé lékárny v obecní budově  č,p, 123  

a schvaluje, aby zhotovitelem byla firma SAMAT, spol. s r.o., Vážní 1001, 500 03, DIČO: 
CZ40229017 za nabídkovou cenu 188 576,-Kč včetně DPH. Podmínkou je realizace ve 
stanoveném termínu do 15.12.2021. Stavební úpravy budou zařazeny do 5. úpravy rozpočtu 2021. 

 
2. Výměnu střešní krytiny na obecní budově č.p.  123 a pověřuje radu vypsáním výzvy k podání 

nabídky, aby se realizace mohla uskutečnit na jaře příštího roku. 
 

3. Úpravu Směrnice o zadávání veřejných zakázek a pověřuje radu přípravou návrhu této Směrnice, 
který bude předložen na příštím zasedání ZO. 

 
4. Zadání projektu na vysázení aleje podél Záhumenní cesty a projekt na vybudování lesoparku na 

pozemcích parcel. č. 2336 a 2314. 
 
  
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 
 

1. ZO bere na vědomí informace z jednání rady a stavební komise. 
 
       
Usnesení bylo schváleno 10 -ti hlasy.               Zasedání bylo ukončeno v 19. 12 hod. 
 
 
Zápis byl ověřen a podepsán dne 14.10.2021   
                                                                             
                                                                        
Ověřovatelé zápisu: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. a  Ing. Petr Šimrád.  
  
                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                              
                                                                                          Stanislava Marková - starostka                    



 
 
                
   


