USNESENÍ
z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předměřice n/L, konaného dne 24.10.2022
v 18 hodin v prostorách bowlingu ve sportovní hale
v Předměřicích n/L.
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Jednací řád zastupitelstva obce Předměřice nad Labem.
2. Veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady.
3. V souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích , aby pro výkon funkce starosty obce byl člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
4. Zvolení jednoho místostarosty, který pro výkon funkce nebude dlouhodobě uvolněn.
5. Zřízení petičlenného finančního výboru a pětičlenného kontrolního výboru.
6. Doc. RNDr. Jaroslava Duška CSc., jako zástupce za obec do Školské rady Základní školy
a mateřské školy Předměřice nad Labem.
7. Spolufinancování (dofinancování) z rozpočtu obce, v případě přidělení dotace
na „Rekonstrukci sportovního fotbalového areálu Předměřice nad Labem“ z výzvy REGIONY
ÚSC 2022 z NSA.
8. Plán rozvoje sportu obce Předměřice nad Labem na období 2022 – 2027 dle § 6 odst. 2 zákona
115/2001 Sb. o podpoře sportu.
9. Základní a mateřské škole pořízení elektrické „trouby“ v počtu dvou kusů za nabídkovou cenu
165 975,-Kč. Investice bude pořízena z investičního fondu ZŠ a MŠ.
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy okrskové volební komise o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva obce.
C) Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84, odst. 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, volí:
1. Starostkou obce paní Stanislavu Markovou.
2. Místostarostou obce pana Ing. Tomáše Mikoláška.
3. Další členy rady obce pana Miroslava Gnola.
pana doc. RNDr. Jaroslava Duška.
pana Ing. Davida Vyleťala.
4. Předsedou finančního výboru: pana Ing.Daniela Pospíšila.
5. Předsedou kontrolního výboru paní Pavlínu Trousilovou.
6. Členy kontrolního výboru pana Petra Krejčíka, pana Mgr. Aleše Hronka,
pana Ing. Petra Šimráda a pana Roberta Hegedüse.

7. Členy finačního výboru pana Mgr. Martina Voženílka, paní Marcelu Kabeláčovou,
pana Jana Šandu a pana Karla Bareše.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 18.38 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 26.10.2022.

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

Stanislava Marková - starostka

