USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z07), konaného dne 21.9.2015
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.8.2015 bez výhrad,
2. bez výhrad 4.úpravu rozpočtu 2015 s celkovými příjmy 20 901,26 tis. Kč, výdaji 22 627,05 tis. Kč
a saldem - 1 725,79 tis. Kč,
3. smlouvu o započtení k peněžitému vkladu se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a.s.,
4. smlouvu o upsání kmenových akcií společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
se sídlem Hradec Králové obci Předměřice n/L v počtu 1 126 kusů o jmenovité hodnotě 1000,- Kč
za 1 akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
5. uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu roku 2015 mezi Obcí Předměřice n/L a Statutárním
městem Hradec Králové na rok 2016, týkající se působení Městské policie na území obce,
6. podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury
na podprogram Informačního centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven VISK pro rok 2016 a uvolnění finančních prostředků ve výši cca. 8 000,-Kč jako
spoluúčast na projektu,
7. v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podaní žádosti Magistrát města Hradec Králové,
odbor hlavního architekta, o pořízení „Územní studie lokality Z 5 Předměřice nad Labem“,
8. smlouvu s obcí Lochenice týkající se údržby a oprav společného majetku - hřbitova v Lochenicích.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o rozhodnutí rady obce pokračovat v ZŠ v modernizaci nevyhovujícího osvětlení ve třídách
v nové budově školy a na chodbách ve staré budově školy,
2. informaci předsedy stavební komise o předloženém projektu na odkanalizování lokalit, které
nebyly zahrnuty do I. Etapy kanalizace,
3. informaci stavebního technika o stavu probíhající stavby kanalizace v obci.

Usnesení bylo schváleno 14 -ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 24.9.2015
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Zemek a Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

