USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 24), konaného dne 6.12.2021
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.10.2021 bez výhrad.
2. Základní a mateřské škole investiční finanční příspěvek ve výši 80 000,-Kč na nákup
dvouplášťové myčky nádobí SILANOS, XS D50-32 DBHSM 230V do školní kuchyně.
3. Jako vítěze výběrového řízení na stavbu „Bowling – stavební úpravy Předměřice nad Labem“
a v souladu se závěrem hodnotící komise firmu REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové, DIČ: 25937499 s nabídkovou cenou 1 568 065,60 Kč včetně DPH.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
4. Směrnici č. 3/2021 o zadávání veřejných zakázek, dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
5. Smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace ve výši 26 500,-Kč na nákup
knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2022 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
6. Smlouvu o přepravě osob MHD pro obec Předměřice n/L na rok 2022 se Statutárním městem
Hradec Králové. Celková cena za dopravu bude činit 1 609 680,-Kč. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
7. Roční finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč obchodně prospěšné společnosti Královéhradecká
Labská na údržbu cyklostezky Hradec Králové – Kuks v roce 2022.
8. Smlouvu o výpůjčce majetku čj. UZSVM/H/21077/2021-HMSU mezi Obcí Předměřice n/L
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem smlouvy jsou stavební
parcela č. 516 o výměře 43 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba
LV 10001, pozemková parcela č. 581/1 o výměře 742 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda a pozemková parcela č. 581/7 o výměře 7 071 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu
od 1.1.2022 do 31.12.2023.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci o Dohodě s firmou VAK HK o udělení souhlasu s užíváním vodárenské
infrastruktury v souvislosti se zřízením sběrného dvora na bioodpad.
2. Stížnost manželů Jarmily a Evžena Felingerových ze dne 15.11.2021.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 9.12.2021.

Ověřovatelé zápisu: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. a Ing. Petr Šimrád

Stanislava Marková - starostka

