USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 11), konaného dne 18.11.2019

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.10.2019 bez výhrad.
2. Bez výhrad 4. úpravu rozpočtu 2019 s celkovými příjmy 36 610 709,- Kč, výdaji 34 461 689,30 Kč
a saldem 2 149 019,70 Kč.
3. Zadání opravy stávající dešťové kanalizace v lokalitě Na Obci, na rozraní obce Předměřice n/L
a obce Lochenice firmě Skanska a.s., Praha za cenu max. do 1 500 000,-Kč bez DPH. ZO pověřuje
radu dojednáním smluvních podmínek a starostku podpisem smlouvy.
4. Smlouvu o přepravě osob MHD pro obec Předměřice n/L na rok 2020 se Statutárním městem
Hradec Králové. Celková cenu za dopravu činí 1 193 268,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
5. Smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace ve výši 26 500,-Kč na nákup knih
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2020 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ERMO, spol. s r.o., Hradec Králové na realizaci akce
„Sportovní hala Předměřice nad Labem – výměna osvětlení“. Předmětem je prodloužení termínu
do 30.11.2019, způsob montáže světel a změna záruky.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci starostky o rozsvícení vánočního stromu v místním parku dne 30.11.2019
v 17.00 hodin za účasti žáků Základní školy, kteří zazpívají vánoční koledy.
2. Informaci pana ředitele Základní školy a mateřské školy o aktivitách školy.
3. Požadavek pana XXXXXX o písemnou odpověď na prodloužení vodovodního řádu v ulici
Obránců míru – severní část.
4. Požadavek paní XXXXXX na připojení rodinného domu na veřejnou kanalizaci v ulici
Obránců míru – severní část.

Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 18.57 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.11.2019.

ověřovatelé: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. a Miroslav Gnol.

Stanislava Marková - starostka

