USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 14), konaného dne 18.5.2020
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 30.4.2020 bez výhrad.
2. Odkup pozemku parc. č. 197/2 o výměře 37 m2 v obci a katastrálním území Předměřice nad Labem
pro účely opravy dešťové kanalizace od pana XXXXXXX za celkovou cenu 76 960,-Kč.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 01/2017, č. zhotovitele 10000130641 s firmou
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha na dokončení kanalizace.
4. V rámci 2. úpravy rozpočtu 2020 přidat částku ve výši 30 000,- Kč do § kultura a částku ve výši
55 000,-Kč do § sport.
5. Dotaci neziskovým organizacím na rok 2020 ve výši:
Svaz důchodců

25 000,-Kč

SDH hasiči

80 000,-Kč

KVH voj. histor.

15 000,-Kč

TOM turistický od.

20 000,-Kč

Sokol TV

100 000,-Kč

SPV

50 000,-Kč

Sokol –kanoistika

95 000,-Kč

Sokol - divadlo

10 000,- Kč

Dračí lodě

95 000,-Kč

Slavoj fotbal
Sportovní gymnastika

170 000,-Kč
35 000,-Kč

6. Jako zhotovitele opravy podlahy v tělocvičně sportovní haly firmu MAN podlahy s.r.o., U Barevny
100, 582 22 Přibyslav za celkovou cenu 219 542,40 Kč včetně DPH.
7. Základní a mateřské škole nákup multifunkčního kopírovacího stroje BIZHUP 227 v celkové
hodnotě 53 603,-Kč. Finanční částka bude uhrazena z investičního fondu ZŠ a MŠ.
8. Prominutí nájmu na základě vzniklého nouzového stavu na dobu tří měsíců paní Gabriele Věckové,
která svoji kadeřnickou činnost vykonává v budově čp. 123.
Dále odklad platby nájmu po dobu nouzového stavu, případně prominutí najmu panu Petru Šandovi,
nájemci bowlingu ve sportovní hale. Bude řešeno na příštím zasedání ZO.

9. Jako vítěze výběrového řízení na údržbu zeleně v obci Předměřice nad Labem Václava Nesvačila,
Pod Nádražím 191, 503 02 Předměřice nad Labem, za cenu 713 944,-Kč. ZO a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
10. Jako vítěze výběrového řízení na stavbu „Budova ZŠ Předměřice nad Labem – 2. etapa –
tělocvična, šatny – stavební úpravy stávajícího stavu“ a v souladu se závěrem hodnotící komise
firmu REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, DIČ: 25937499
s nabídkovou cenou 13 681 672,-Kč bez DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou
firmou.
11. Jako vítěze výběrového řízení na „Výkon TDI a BOZP pro stavbu budova ZŠ Předměřice
nad Labem – 2. etapa – tělocvična, šatny – stavební úpravy stávajícího stavu“ firmu SERVISING
s.r.o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše,
DIČ:CZ 252 75 810 za cenu 258 900,-bez DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12. 2. úpravu rozpočtu 2020 s celkovými příjmy 34 410 431,-Kč, výdaji 25 127 749,-Kč a saldem
9 282 682,00,- Kč bez výhrad.
13. Závěrečný účet obce za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
14. Závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši
46 877,43 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ.
15. Účetní závěrku obce za rok 2019 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 9 761 291,64 Kč.
16. Účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 25.6.2020 jako delegovaného zástupce.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. O připravovaném parkovišti pro zaměstnance u nemovitosti J4 s.r.o. s nájezdem přes obytnou zónu
s tím, že s realizací připravovaného parkoviště nesouhlasí z několika důvodů a firmě budou důvody
písemně sděleny.
2. O návrhu rady na omezení plavebního řádu pro čluny a ostatní motorová plavidla na Správčickém
písníku s tím, že připomínky k řádu budou písemně sděleny Státní plavební správě Děčín.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 22.5.2020

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

Stanislava Marková - starostka

