USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z18), konaného dne 10.7.2017
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 30.6.2017 bez výhrad,
2. jako vítěze a realizátora „Rekonstrukce chodníků v obci Předměřice n/L“ firmu Novostav s.r.o.,
Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, za cenu včetně DPH 1 165 396,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy,
3. navýšení finančního příspěvku na provoz Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L
na rok 2017 ve výši 75 000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup zahradního ridru,
knihovních regálů na časopisy a na akci Den knihoven,
4. bez výhrad 2.úpravu rozpočtu 2017 s celkovými příjmy 23 909,50,- tis. Kč, výdaji 19 919,05,- tis.
Kč a saldem 3 990,45,- tis. Kč,
5. podání žádosti Základní školy a mateřské školy, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
o podporu z výzvy OP VVV „ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony
pro MŠ a ZŠ I“,
6. přijetí finanční podpory ve výši 1 225 122,00 Kč pro Základní školu a mateřskou školu, Předměřice
nad Labem, okres Hradec Králové z výzvy podpory OP VVV „ Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, název projektu MŠ a ZŠ Předměřice 22,
7. vybudování vodovodu v lokalitě Na Obci v rámci realizace další etapy odkanalizování obce
a zároveň schvaluje vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, zajištění územního
rozhodnutí, jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby
a zajištění stavebního povolení. Zhotovitelem projektu schvaluje ZO firmu Ing. Miloslav Pišta,
PROJEKTIS, Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové na akci s názvem „ Vodovod Předměřice
nad Labem, propojení řádů v ulici Na Obci“, za celkovou cenu 141 570,-Kč včetně DPH.
Firma byla zhotovitelem projektové dokumentace na dokončení odkanalizování obce,
8. v souladu s ustanovením § 47 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů zadání Změny č. 1 Územního plánu Obce Předměřice nad
Labem,
9. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Předměřice nad Labem a Statutárním městem Hradec
Králové na rok 2018, týkající se působení Městské policie na území obce v rozsahu roku 2017.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci technika Vladimíra Kalouska k jednotlivým bodům dopisu pana Davida Horáka
zastupitelům obce.
2. Informaci místostarosty Ing. Tomáše Mikoláška k zahájení výběrového řízení na dostavbu
kanalizace v obci.

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.27 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 13.7.2017

ověřovatelé: Jana Basetlíková a Libor Filip.

Stanislava Marková - starostka

