
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z15),  konaného dne 18.3.2013

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1. stav rozpočtu k 28.2.2013 bez výhrad,

2. dotaci neziskovým organizacím na rok 2013  ve výši:

    Svaz důchodců                         20 000,-                      

    SDH hasiči                                60 000,-                             

    KVH voj. histor.                      15 000,-           

    TOM turistický od.                  20 000,-       

    Sokol TV                                   50 000,-      

    SPV                                            50 000,-  

    Sokol –kanoistika                     70 000,-  

    Slavoj fotbal                            180 000,-  

3. návrh 1. úpravy rozpočtu 2013 s celkovými příjmy 19 178,78 tis. Kč, výdaji 17 906,45 tis. Kč,
    saldem 1 272,33 tis. Kč bez výhrad,

4. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2013 – 2022,

5. založení vkladového účtu s obnovováním u České spořitelny a.s. pro účely uložení finančních
    prostředků ve výši 200,-tis. Kč na obnovu  kanalizace a pověřuje starostku podpisem smlouvy,

6. Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu na pozemku p.č. 725/56 pro veřejnou potřebu, budoucí     
    smlouvě o převodu majetku  a budoucí smlouvě o upsání akcií a pověřuje starostku podpisem 
    smlouvy,

7. účast  starostky Stanislavy Markové na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace    
    Hradec Králové, a.s., dne 11.6.2013 jako delegovaného zástupce.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá:

1. návrh na odstranění stopky na křižovatce u Obecního úřadu.

 C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti městské policie Hradec Králové v roce 2012 v obci, viz zpráva  Statistika činnosti
    městské policie Hradec Králové za rok 2012 v obci Předměřice nad Labem,

2. žádost Sboru dobrovolných hasičů uspořádat Dětský den v letošním roce v místním parku,



3. žádost Sboru dobrovolných hasičů na zhotovení zábradlí v hasičské zbojnici,

4. upozornění na nevyhovující stav vodotečí v lokalitě Na Obci .

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.              Zasedání bylo ukončeno v 20.07 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.3.2013

                                                                        
ověřovatelé:  Stanislava Hrušková a Ing. Jiří Kliment

                                                                                      
                                                         
                                                                                               Stanislava Marková - starostka     










