
 
U S     N E S E N Í  

 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 28),  konaného dne 17.5.2010
 

 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 
1. stav rozpočtu k 30.4.2010 bez výhrad,
 
2. hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2009 bez výhrad, na základě zprávy o výsledku
    přezkoumání hospodaření obce za rok 2009,
 
3. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2009 bez výhrad s tím, že 
    hospodářský výsledek ve výši 45 774,39 Kč bude ponechán škole, z toho částka ve výši
    25 774,39 Kč bude převedena do rezervního fondu ZŠ a MŠ a částka ve výši 20 000,- Kč bude
    převedena do investičního fondu ZŠ a MŠ,
 
4. pana Miroslava Šimáka, nar. 7.2.1946, trvale bytem v Předměřicích nad Labem, Průchodní
   148 do funkce přísedícího Okresního soudu v Hradci Králové na funkční období 2010 – 2014.
 
5. 2. úpravu rozpočtu 2010 s celkovými příjmy 17 930,89 tis.Kč, výdaji 18 402,84 tis.Kč a saldo
     – 471,95 tis. Kč hrazeno z přebytku hospodaření minulých let,
 
6.  uzavření „dohody o partnerství k projektu“ ve smyslu § 46 odst.2 zák. č. 128/2000 Sb., o
     obcích, ve znění pozdějších předpisů, se Statutárním městem Hradec Králové k projektu
     Technologické centrum ORP Hradec Králové – I.,II. dle podmínek uvedených ve smlouvě,
 
 

7.účast  starostky Stanislavy Markové na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a

     kanalizace Hradec Králové, dne 9.6.2010 jako delegovaného zástupce.

 
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
1. informaci starostky o stížnosti rodičů na nedostatečnou kapacitu mateřské školky, o terénních
    úpravách za fotbalovým hřištěm a o přidělení dotace na zateplení ZŠ,
 

2. upozornění předsedy stavební komise na nutnost provedení opravy 2 kanalizačních šachet u
    tenisového hřiště za Základní školou. 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 12 -ti hlasy.              Zasedání bylo ukončeno v  20.30 hod.
 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 20.5.2010

 



ověřovatelé: Jaroslav Zemek                                                        Stanislava Marková - starostka

                     Ing. Jiří Kliment  


