USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 24), konaného dne 9.4.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.3.2018 bez výhrad.
2. V souladu se závěry hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce
s názvem „ Budova ZŠ Předměřice n.L. – hospodářský objekt – přístavba, nástavba, stavební úpravy
včetně zřízení víceúčelových polytechnických dílen a učebny IT“, kterou podal dodavatel
společnost REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 25937499., za celkovou cenu 11 182 621,-Kč bez DPH. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy s vítěznou firmou.
3. Jako vítěze výběrového řízení na údržbu zeleně v obci Předměřice nad Labem Václava Nesvačila,
Pod Nádražím 191, 503 02 Předměřice nad Labem, za cenu 563 087,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
4. Převod nemovitého infrastrukturního majetku obce, kanalizačního řádu obce v k.ú. Předměřice
nad Labem – I. etapa na společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. formou
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, za příslušný úpis akcií o jmenovité hodnotě,
která je stanovena znaleckým posudkem. Dle znaleckého posudku je hodnota kanalizačního řádu
11 123 170,- Kč. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zprávu místostarosty o jednání s Horákovými ohledně projektové dokumentace, dostavby kanalizace
SO 07 v ulici Průmyslová a o požadavku pana Jaroslava Horáka na vyřešení nevhodného odvodnění
Záhumenní cesty R 84.
2. Zprávu předsedy stavební komise o projednávaných bodech na jednání stavební komise dne
5.4.2018.
3. Zprávu Ing. Jana Čásenského o nízkém stavu hladiny ve studni u jeho nemovitosti a dalších občanů
v ulici U Cihelny a jeho jednáních s firmou Vodovody a kanalizace, a.s., H.K. a doporučuje Ing.
Čásenskému předložit firmě VAK HK odborný posudek hydrogeologa.
Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.07 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 12.4.2018.

Ověřovatelé zápisu: Jana Basetlíková a Miroslav Gnol.

Stanislava Marková - starostka

