USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 03), konaného dne 17.12.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 30.11.2018 bez výhrad.
2. Navýšení neinvestiční dotace Základní škole a mateřské škole Předměřice nad Labem ve výši
15 000,-Kč na dofinancování zvýšeného odběru elektrické energie způsobené přestavbou
hospodářského objektu.
3. 6. úpravu rozpočtu 2018 s celkovými příjmy 30 860 170,- Kč, výdaji 49 651 520,- Kč a saldem
– 18 791 350,- Kč.
4. Roční finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč obchodně prospěšné společnosti Královéhradecká labská
na údržbu cyklostezky Hradec Králové – Kuks v roce 2019.
5. Neinvestiční dotaci na provoz Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L na rok 2019
v celkové výši 3 843 000,-Kč.
6. Rozpočet obce na rok 2019 v paragrafech jako přebytkový s celkovými příjmy 33 831 900,- Kč,
výdaji celkem 27 338 270,- Kč a saldem příjmů a výdajů ve výši 6 493 630,- Kč.
7. Navržený Střednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2020-2021.
8. Navržený Střednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019-2021.
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT – ZŠ
Předměřice nad Labem“ s firmou REDOMO a.s., Hradec Králové. ZO pověřuje starostku podpisem
dodatku.
10. Podání žádosti o dotaci k projektu s pracovním názvem „Rekonstrukce a modernizace tělocvičny
v obci Předměřice nad Labem“ a pověřuje radu uzavřením smlouvy s firmou RPA Tender, s.r.o.,
Brno na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu a zpracování
skutečného strategického dokumentu obce.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje:
1. Radu obce provedením rozpočtového opatření v rámci ukončení roku 2018.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci rady o jmenování předsedů a členů komisí.
2. Informaci technika Vladimíra Kalouska o průběhu stavby – Modernizace hospodářského
objektu ZŠ.
3. Informaci technika Vladimíra Kalouska o průběhu stavby - Dokončení odkanalizování obce
a prodloužení vodovodu.
4. Upozornění občanů z lokality Na Obci na nedostatečnou zimní údržbu v loňském roce,
především přístupových cest ke škole a zejména schodiště ke školce.

5. Stížnost občanů z lokality Na Obci na firmu SKANSKA, pro špatné zabezpečení výkopů při
realizaci odkanalizování obce.
6. Žádost občanů z lokality Na Obci o lepší zabezpečení přechodů pro chodce, které zejména pro
děti nejsou bezpečné.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.20 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 19.12.2018.

Ověřovatelé zápisu: Stanislava Hrušková a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.
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