USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 07), konaného dne 30.5.2011
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 30.4.2011 bez výhrad,
2. výběr firmy Redomo a.s. Hradec Králové jako dodavatele stavby „ Stavební úpravy MŠ I. etapa“
a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou Redomo a.s.Hradec Králové,
3. zahájení stavebních úprav MŠ I. etapa v červenci 2011 a náklady spojené s I. etapou zařadit
do 2. úpravy rozpočtu 2011,
4. 2. úpravu rozpočtu 2011 s celkovými příjmy 16 585,39 tis. Kč, výdaji 30 018,84 tis. Kč
a saldem -13 433,45 tis. Kč, které bude hrazené z přebytku minulých let,
5. podání žádosti na Úřad pro zast. Státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku
parcel.č. 635/19 o výměře 242 m2- druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace, vedený na
LV 60 000, pro k.ú. a obec Předměřice n/L, pozemek parcel.č.214/14 o výměře 1234 m2 – druh
pozemku: orná půda, vedený na LV 10002, pro k.ú. a obec Předměřice n/L a pozemek parcel.č.
214/18 o výměře 213 m2 – druh pozemku: orná půda, vedený na LV 10002, pro k.ú. a obec
Předměřice n/L.
6. Dodatek č. 1 s firmou Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové ke smlouvě na účelově vázanou
půjčku ve výši 5 630,-tis. Kč ze dne 25.3.2010 a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy,
7. prodloužení snížení nájmu od 1.7.2011 do 31.12.2011 nájemci bowlingu ve SH a prominutí
nájemného pouze za úhradu energií od 1.6.2011 do 31.12.2011 nájemci fitness ve SH.

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o průběhu mobilního svozu odpadu v obci,
2. o probíhajícím konkurzním řízení na ředitele ZŠ a MŠ,
3. Jaroslava Zemka o havarijním stavu svahu u Šolců.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 3.6.2011
ověřovatelé: Jaroslav Zemek, Vladimír Vyleťal
Stanislava Marková - starostka

