
U S N E S E N Í
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 21),  konané dne 29.5.2006

 

A 1)  Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR  ze dne 31.1.2006 o poskytnutí dotace ve výši 
15.000.000,- Kč ze státního rozpočtu v roce 2006 na výstavbu sportovní haly a vzhledem k tomu, 
že dotace musí být prostavěna v roce 2006  rozhodlo zastupitelstvo obce zahájit bezodkladně 
přípravné práce. Stavba v celkové hodnotě 37.426.000,- Kč bude rozdělena na funkční etapy 
splňující podmínky na vydání povolení k předčasnému užívání stavby s tím, že část I. etapy 
v minimální hodnotě 21.430.000,- Kč  bude realizována do 31.12.2006 (celková hodnota I.etapy 
je 27.685.000,- Kč).

    2)  Zastupitelstvo obce schválilo vypsání užšího zadávacího řízení na stavební práce pro 
podlimitní veřejnou zakázku „Sportovní hala Předměřice nad Labem I. etapa“ jak předepisuje 
zákon č.40/2004 Sb. v platném znění, resp. zák.č. 137/2006 Sb. platný od 1.7.2006 o veřejných 
zakázkách (dle platnosti zákona v době vypsání soutěže). 

  3)  Zastupitelstvo pověřilo starostu obce Jana Šandu podepisováním příslušných dokladů 
potřebných při zadávání této veřejné zakázky a její realizaci. 

  4)  Zastupitelstvo vzalo na vědomí a souhlasí s tím, že organizací zadávacího řízení této veřejné 
zakázky byl pověřen Inženýring Praha a.s., který zajistí dopracování investičního záměru, jeho 
registraci na MF a další práce vedoucí k převodu státní dotace na účet obce. Zorganizuje 
zadávací řízení, ve kterém bude podmínka ukončit realizaci části I.etapy stavby tak, aby mohla 
být předčasně užívána stavba k 31.12.2006.               

5)  Zastupitelstvo si vyhradilo rozhodnout o dodavatelském zajištění této veřejné zakázky na 
 základě doporučení hodnotící komise dle zákona o veřejných zakázkách.

    6)  Zastupitelstvo  jmenuje do výběrové komise na dodavatele stavby sportovní  haly za obec 
Miroslava Všetečku, Karla Bareše, Pavla Šubrta, Vladimíra Kalouska a Jana Šandu. 

    7)  Zastupitelstvo pověřilo starostu obce Jana Šanda podat žádost o státní dotaci na další etapu 
výstavby sportovní haly. 

 

B 1)  Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh 1.úpravy R 2006 s celkovými příjmy 
18 065,11 tis.Kč, výdaji 25 105,34 tis.Kč a saldo  – 7 040,23 tis.Kč  hrazeno z přebytku 
hospodaření minulých let, doplněný o účelovou dotaci ve výši 17 306,-Kč na volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.   

 

C 1)  Zastupitelstvo na základě § 67, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovilo pro volební 
období 2006 až 2010 patnáctičlenné zastupitelstvo obce.  

 

D 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o průběhu investičních  i neinvestičních akcích 
obce. 

 

Usnesení schváleno 14-ti hlasy. 

Jan Šanda - starosta


