
 
U S     N E S E N Í  

 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 25),  konaného dne 14.12.2009
 
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 
1. začlenění území obce Sendražice do školského spádového obvodu obce Předměřice nad
    Labem, 
 
2. návrh smlouvy s Dopravním podnikem Hradec Králové na autobusovou dopravu v obci na rok
    2010 a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
     
3. návrh 4. úpravy rozpočtu 2009 s celkovými příjmy 22 545 239,- Kč, výdaje 20 771 268 Kč,
    saldo  1 773 971 Kč,
  
4. cenu stočného od 1.1.2010 na 3,30,- Kč/m3 včetně DPH pro občany i ostatní subjekty v obci,
 
5. neinvestiční dotaci na provoz ZŠ a MŠ v celkové  výši 3 390 000,- Kč,
 
6. rozpočet R 2010 přebytkový, kde celkové příjmy jsou 17 221,34 tis.Kč, výdaje celkem
    jsou 16 772,84 tis. Kč  a saldo 448,50 tis. Kč, bez výhrad, 
  
7. návrh úpravy výhledového rozpočtu na rok 2010 – 2012 bez výhrad,  
 
8. Zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu – Vodovod

    Předměřice - vodovodní řád Na Obci, vybudovaný v rámci zasíťování staveb. pozemků,

 

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

    se   sídlem Hradec Králové obci Předměřice n/L v počtu 422 kusů a v hodnotě 1000,- Kč 

    za 1 akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy,

 

10. provedení  kontroly popelnic a čísel popisných a pověřuje touto kontrolou Kontrolní výbor

      obce.

 
 B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 

  1.  informaci, že Obec Předměřice n/L se od 1.1.2010 stává plátcem DPH,
 
  2. návrh investičních akcí a navrhuje zařadit do rozpočtu obce na rok 2010 zatím rekonstrukci
     a nástavbu mateřské školy a ostatní akce zařazovat postupně úpravou rozpočtu, dle výsledku 
     hospodaření obce za rok 2009 a dle  výše daňových příjmů v roce 2010,
 
3. informaci o výroční zprávě ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Labem, kterou předložila ředitelka

školy,
  4. zprávu o  hospodaření sportovní haly v roce 2009,
 



 5.  informaci o dopisu  Obce Stará Červená Voda, který je poděkováním Obci Předměřice nad
      Labem za příspěvek na zmírnění následků povodní,
 
 6.  zprávu předsedy stavební komise o nové firmě D 11, která sídlí v areálu bývalého JZD -
      servisní středisko pro nákladní auta,
 

7. informaci  o stavu  hydroizolace v Základní škole a ukládá stavební komisi navrhnout     
      nápravu.
 
  
     
Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.                Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod.
 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 17.12.2009

 

 

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Vyleťal, Stanislava 
Hrušková.                                                                   

 

 

                                                                                       Stanislava Marková - starostka 


