USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 25), konaného dne 28.5.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 30.4.2018 bez výhrad.
2. Jako vítěze výběrového řízení na nákup travního malotraktoru John DEERE firmu STROM Praha
a.s. Středisko Smiřice, Cukrovarská 167, 503 03 Smiřice za cenu 149 435,-Kč včetně DPH
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Zakoupení mobilní vzdělávací sestavy pro mateřskou školu obsahující interaktivní displej 140 cm
s integrovaným počítačem, barevnou tiskárnou, výukovým obsahem a předáním na klíč, včetně
školení od firmy MultiBoard, s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, za cenu 120 500,- Kč
včetně DPH.
4. Bez výhrad 2. úpravu rozpočtu 2018 s celkovými příjmy 27 359, 12,- tis. Kč, výdaji 45 364,07,tis. Kč a saldem - 18 004,95,- tis. Kč.
5. Závěrečný účet obce za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
6. Závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy s tím, že hospodářský výsledek se ztrátou ve výši
107 149,40,- Kč bude ZŠ a MŠ vyrovnán z rozpočtu obce před zahájením nového školního roku.
7. Účetní závěrku obce za rok 2017 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 9 117 086,69,- Kč.
8. Jako vítěze výběrového řízení na „Výkon TDI a BOZP rekonstrukce ZŠ Předměřice n/L“ firmu
Ing. Zdeněk Aur, Býšť 189, PSČ: 533 22 za cenu 163 350,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
9. Provést kompletní rekonstrukci podlah a stropů v hospodářském objektu ZŠ.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci o plnění Usnesení ze zasedání ZO ze dne 9.4.2018.
2. pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti
obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
3. Informaci starostky o přestěhování knihovny do prostor zasedací místnosti Obecního úřadu, kde
bude knihovna fungovat po dobu rekonstrukce hospodářského objektu v ZŠ.
4. Informaci místostarosty o přípravných pracích na rekonstrukci hospodářského objektu ZŠ.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a ukládá:
1. Jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené
působnosti obce. Starostce obce ukládá zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování

osobních údajů obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních
údajů.

Usnesení bylo schváleno 11-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 31.5.2018.

ověřovatelé: Vladimír Vyleťal a Ing. Jiří Kliment

Stanislava Marková - starostka

