
      

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 09),  konaného dne 31.10.2011

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1. stav rozpočtu k 30.9.2011 bez výhrad,

2. 4. úpravu rozpočtu 2011 s celkovými příjmy 28 870,78 tis. Kč, výdaji 40 464,23 tis. Kč, saldem  
   -11 593,45 tis. Kč, které bude  hrazené z přebytku minulých let.

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy rozšířené o 40 hodin za rok mezi Obcí Předměřice n/L a statutárním
    Městem Hradec Králové na rok 2012, týkající se působení Městské policie na území obce a pověřuje
    starostku podpisem smlouvy.

4. smlouvu  č.5642011 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou Hradecké služby
    a.s. Hradec Králové a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

5. výběr firmy Redomo a.s. Hradec Králové jako dodavatele stavby „ Stavební úpravy MŠ II. etapa“ 
    a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou Redomo a.s.Hradec Králové.

6. zahájení stavebních úprav MŠ II.etapa v listopadu 2011 a náklady spojené s II. etapou zařadit 
    do rozpočtu R 2012

7. uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1008991114“, podle zákona č. 95/1999
    Sb.,od PF ČR, pro Obec a k.ú. Předměřice n/L na pozemek parc. č. 625/46- orná půda  o výměře 
    781 m2, parc.č. 625/47 – orná půda o výměře 781 m2, parc.č. 625/48 – orná půda o výměře 745 m2,    
    parc.č. 625/49 – orná půda o výměře 706 m2.

  B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.  zprávu předsedy stavební komise p.Miroslava Všetečky o stížnosti Ing.Eduarda Truma, majitele
     nemovitosti v lokalitě Na Obci na šíření nadměrného hluku z provozovny firmy NAPOS, který 
     způsobuje manipulace s kovovým odpadem a provoz hydraulických nůžek, o jednáních ve firmě 
     NAPOS a o plánovaných nápravných opatřeních,

2. zprávu předsedy stavební komise p. Miroslava Všetečky o neplánovaných opravách v kotelně
   Základní školy.  

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.              Zasedání bylo ukončeno v 20.35 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 3.11.2011

ověřovatelé:  Petr Krejčík, Vladimír Vyleťal

                            

                                    Stanislava Marková - starostka










