USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 15), konaného dne 29.6.2020
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 30.6.2020 bez výhrad.
2. Prodej části pozemku parcel. č. 874/1 o výměře 5 m2 a části pozemku parcel. č. 874/3 o výměře cca
21 m2, které jsou ve vlastnictví obce, vedené na LV 10001 v obci a k.ú. Předměřice nad Labem,
kategorie pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace paní XXXXXXX za cenu v místě
obvyklou 250 Kč/m2, celkově za cenu 6500,-Kč a paní XXXXXXX rovněž uhradí geometrický plán
s tím související. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Bez výhrad 3. úpravu rozpočtu 2020 s celkovými příjmy 34 440 431,-Kč, výdaji 43 980 749,-Kč
a saldem -9 540 318,- Kč.
4. Prominutí nájmu, na základě vzniklého nouzového stavu, za měsíc březen 2020 panu Petru Šandovi
nájemci bowlingu ve sportovní hale.
5. Poskytnutí slevy 30% na nájem, na základě vzniklého nouzového stavu, za měsíc duben, květen
a červen 2020 panu Petru Šandovi nájemci bowlingu ve sportovní hale.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada u Labe, Předměřice nad Labem
o pořízení změny územního plánu Předměřice nad Labem a připomínky jednotlivých členů svazu
s tím, že po předložení požadovaných dokladů bude žádost opět vrácena k projednání
na zasedání ZO.
2. Informaci o poskytnuté dotaci z Ministerstva financí na projekt „Budova ZŠ Předměřice nad Labem
– 2. etapa – tělocvična, šatny – stavební úpravy stávajícího stavu“.
3. Informaci o odmítnuté dotaci Sborem dobrovolných hasičů. Dotace byla každoročně využívána
na konání Dětského dne v obci. V letošním roce z důvodu přísných opatření byla akce zrušena.
4. Informaci o zpracované změně změny Územní studie Předměřice nad Labem - lokalita „Z4“.

Usnesení bylo schváleno 11-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.03 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 02.07.2020

ověřovatelé: Ing. Ivana Svatošová a Karel Bareš.

Stanislava Marková - starostka

