USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z18), konaného dne 23.9.2013
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.8.2013 bez výhrad,
2. zrealizovat ještě v letošním roce rekonstrukci chodníku ul. Školská od č.p.314 směrem k hlavní
silnici, přeložku části chodníku „Na Vyšehradě“u řadových domů, Chodník pro pěší – za č.p.13
k ulici Nová a opravu komunikací – systém DIPOS, dle předložené nabídky Lokalita 1-3, s tím,
že pověřuje stavební komisi, aby posoudila návrh provedení jednotlivých akcí a výsledek nebo
případně jiný návrh řešení předložila ke schválení radě.
3. návrh 4.úpravy rozpočtu 2013 s celkovými příjmy 19 178,78 tis. Kč, výdaji 18 117,45 tis. Kč
a saldem 1 061,33 tis. Kč bez výhrad.
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu roku 2013 mezi Obcí Předměřice n/L a Statutárním
městem Hradec Králové na rok 2014, týkající se působení Městské policie na území obce.
5. prodej pozemku p.č. 562/32 za cenu 1 300,-Kč/m2 o výměře cca 20 m2 v k.ú.Předměřice nad
Labem, paní Haně Duškové, Pod Nádražím č.p.197 s tím, že přesná cena bude stanovena a schválena
po zhotovení oddělovacího geometrického plánu.
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ EDS 115D212000742, ze dne 10.9.2013, ve výši
1 885 130,00 Kč.
7. Návrh smlouvy č. 12112552, ze dne 3.9.2013, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve výši 110 890,00 Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku městu Smiřice na rekonstrukci objektu pro účel umístění OO PČR.
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o možnosti získání dotace na zeleň v obci a navrhuje nejprve zpracovat kvalitní
projekt,
2. informaci o zhotovení energetických štítků na budovy v majetku obce,
3. informaci o využití prostor fitness k účelům výcviku místních mažoretek a rehabilitačnímu cvičení
svazu důchodců,
4. informaci o probíhající výstavbě „Optické trasy firmy Hela PC Předměřice n/L-Lochenice“,
5. informaci o zadaném projektu na výstavbu opěrné zdi U Šolců.

D) Zastupitelstvo obce projednalo a ukládá:
1. technikovi Obecního úřadu důkladnější kontrolu pracovníků na zeleň a úklid obce.
Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.40 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 27.9.2013

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Vyleťal a Ing. Jiří Kliment.

Stanislava Marková - starostka

