
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z16),  konaného dne 20.5.2013

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1. stav rozpočtu k 30.4.2013 bez výhrad,

2. závěrečný účet obce za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad,

3. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním
    hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši 
    1 474,01 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ,

4. přímý prodej pozemku parcel. č. 153 v k.ú.Předměřice nad Labem od Úřadu pro zastupování státu 
    ve věcech majetkových za kupní ve výši  9 000,-Kč,

5. Kupní smlouvu č.j. UZSVM/H/10140/2013-HMSU na prodej pozemku stavební parcela č. 153
    v k.ú. Předměřice nad Labem a pověřuje starostku podpisem této smlouvy,

6. návrh 2.úpravy rozpočtu 2013 s celkovými příjmy 19 169,78 tis. Kč, výdaji 17 986,45 tis. Kč, 
    saldem 1 183,33 tis. Kč bez výhrad,

7. jako vítěze a realizátora rekonstrukce ústředního topení  v budově Základní školy firmu EKO-
    EKVITERM s.r.o., Předměřice nad Labem za cenu 966 883,-Kč a pověřuje starostku podpisem 
    smlouvy s firmou EKO-EKVITERM s.r.o., Předměřice nad Labem,

8. jako vítěze a realizátora rekonstrukce komunikace – ulička U Brožků firmu COLAS CZ a.s., Hradec
     Králové za cenu 248 000,39,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou COLAS CZ a.s., 
     Hradec Králové,

9. jako vítěze a realizátora rekonstrukce chodníků J4, TRIC, ZŠ  firmu  NOVOSTAV s.r.o., Hradec
    Králové za cenu 741 852,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou NOVOSTAV s.r.o.,
    Hradec Králové.

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o měření rychlosti v obytných zónách,

2. zprávu předsedy stavební komise o průběhu výběrového řízení na realizátora rekonstrukce
    ústředního topení  v budově Základní školy, rekonstrukce komunikace – ulička U Brožků 
    a  rekonstrukce chodníků J4, TRIC, ZŠ a o prohlídce terénu problematických míst v lokalitě  Na 
   Obci s návrhem na nápravná opatření, 

3. zprávu o přijetí dětí do místní mateřské školy,

4. zprávu o příspěvku na žáka od obcí jejichž děti navštěvují místní ZŠ,

5. zprávu o nabídce TJ Slavoj na převedení majetku na obec.



Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.              Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 23.5.2013

                                                                        
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Zemek a Ing. Petr Šimrád 
                                                         

      
                                                                                    Stanislava Marková - starostka                              










