USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 10), konaného dne 23.09.2019
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.8.2019 bez výhrad.
2. V souladu se závěry hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce
s názvem rekonstrukce osvětlení pod názvem „ Sportovní hala Předměřice nad Labem – výměna
osvětlení“, kterou podal dodavatel firma ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 15062201, za celkovou cenu 1 029 408,47,-Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
3. Bez výhrad 3. úpravu rozpočtu 2019 s celkovými příjmy 36 397 709,- Kč, výdaji 34 110 179,- Kč
a saldem 2 287 530,50,- Kč.
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Předměřice nad Labem a Statutárním městem Hradec
Králové na rok 2020, týkající se působení Městské policie na území obce v rozsahu roku 2019.
5. Smlouvu o upsání kmenových akcií společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se
sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové obci Předměřice n/L v počtu 1 126 kusů
o jmenovité hodnotě 1000,- Kč za 1 akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
6. Dohodu o započtení pohledávky ve výši 1 126 000,-Kč se společností Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898.
ZO pověřuje starostku podpisem dohody.
7. Zhotovení studie šaten a zázemí budovy TJ Slavoj, variantu č. 1 a koncept následně projednat
se zástupci TJ Slavoj.
8. Zadat neprodleně dopravní studii v obci, v co nejkratším termínu, na doporučení Ing. Pultara,
dopravní policie, který se na žádost rady zúčastnil jednání ZO.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci o přidělení dotace na účet obce ve výši 3 600 000,-Kč na hospodářský objekt ZŠ.
2. Informaci o rozhodnutí rady o dočasném využití bytu pro školníka k účelům výuky hudebních
nástrojů – Hudební škola Smiřice.
3. Informaci předsedy stavební komise o přípravě studie na rekonstrukci budovy TJ Slavoj
a o čtyřech připravených variantách.
4. Žádost občana pana XXXXX o projednání prodloužení vodovodního řádu na úseku dlážděné
komunikace na konci obce, směrem od obce Lochenice, jeho účast na jednání stavební komise
a žádost o písemnou odpověď.
5. Stížnost občana pana XXXXX na neúplnost usnesení ze zasedání ZO dne 3.6.2019.
6. Stížnost občana pana XXXXX na špatnou přípravu dostavby kanalizace realizované firmou
Skanska, na nedostatečný dozor během stavby a špatný přístup starostky ohledně dozoru
stavby.

C) Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje radu:
1. Jednáním s městskou policií o možnosti zajištění ranního dozoru na přechodech z důvodu
bezpečnosti žáků ZŠ a upřesnění činnosti městské policie na území obce.

Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v19.55 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 27.9.2019.

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Gnol a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.

Stanislava Marková - starostka

