USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 28), konaného dne 23.5.2022

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 30.4.2022 bez výhrad.
2. 3. úpravu rozpočtu 2022 s celkovými příjmy 33 891 557,17,- Kč, výdaji 46 568 089,- Kč
a saldem - 12 676 531,83,- Kč. Saldo bude hrazeno z přebytků minulých let.
3. Závěrečný účet obce za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
bez výhrad.
4. Závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek
ve výši 29 922,85 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ.
5. Účetní závěrku obce za rok 2021 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 11 561 035,63 Kč.
6. Prodej pozemku p.č. 671/50 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, pozemku p.č. 671/51
o výměře 132 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, zapsané na listu vlastnictví
č. 10001 v katastrálním území Předměřice nad Labem za cenu 250,-Kč/m2 manželům
XXXXXXX, majitelům sousedního pozemku. Oba pozemky jsou zatížené věcným břemenem.
7. Prodej cisternové automobilové stříkačky Tatra T 138 CAS 32 firmě Miroslav Gnol, Na Obci
337, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO: 65723457 za cenu, dle znaleckého posudku.
ZO pověřuje radu uzavřením Kupní smlouvy.
8. Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství k projektu TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP
HRADEC KRÁLOVÉ – I,II. na hostovanou elektronickou spisovou službu s Magistrátem
města Hradec Králové. Předmětem dodatku je navýšení ročního poplatku na 14 777,-Kč.
9. Podání žádosti o dotaci na projekt „Přechody pro chodce v obci Předměřice nad Labem “
a pověřuje radu uzavřením smlouvy s firmou RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 62 800 Brno
- Líšeň na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci o Aleji u Záhumenní cesty.
2. Informaci o převedení obslužných komunikací obci u dálnice D 11.
3. Stížnost pana Satranského z lokality Na Obci na hluk způsobený chovem papoušků
v sousedství. ZO pověřilo starostku prověřením možnosti vydání vyhlášky.
4. Požadavek zástupců ZŠ a MŠ na zakoupení nového traktůrku na sečení trávy.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 27.5.2022

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

Stanislava Marková - starostka

