
Seznam přijatých usnesení na zasedání ZO ze dne 13.6.2019 

Usnesení č. 22/2019 

ZO bylo seznámeno se Zprávou o přezkumu hospodaření obce Předslavice za rok 2018. ZO 
projednalo závěrečný účet za rok 2018.  
ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Předslavice za rok 2018 a přijímá 

výrok k závěrečnému účtu bez výhrad. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

Usnesení č. 23/2019 

Cena vodného se s účinností od 1.1.2020 stanovuje na 25,- Kč/m3 
 

Usnesení č. 24/2019 

ZO rozhodlo o nákupu bezkontaktních vodoměrů a nezbytného příslušenství pro zpracování 
naměřených údajů 
 
Usnesení č. 25/2019 

ZO souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1/1  k.ú. Kakovice o výměře 20 m² za těchto 
podmínek: 
 
Pronájem na dobu 5 let s automatickým prodloužením, nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč 
ročně 
Výpovědní lhůta 6 měsíců kdykoliv po dobu trvání smlouvy. Nájemce má povinnost udržovat 
pozemek dle zákona. Případné stavby je zapotřebí řešit zvláštní žádostí. ZO pověřuje 
starostku uzavřít příslušnou smlouvu o pronájmu  
 

Usnesení č. 26/2019 

ZO souhlasí s pronájmem části pozemku p.č.  421/7 k.ú. Všechlapy o výměře 25 m² za 
těchto podmínek: 
Pronájem na dobu 5 let s automatickým prodloužením, nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč 

ročně. Výpovědní lhůta 6 měsíců kdykoliv po dobu trvání smlouvy. Nájemce má povinnost 

udržovat pozemek dle zákona. Případné stavby je zapotřebí řešit zvláštní žádostí. ZO 

pověřuje starostku uzavřít příslušnou smlouvu o pronájmu. 

Usnesení č. 27/2019 

ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 468|/1 k.ú. Marčovice o výměře 70m2 dle 
nákresu. 
 

  



Usnesení č. 28/2019 

ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 468|/1 k.ú. Marčovice o přibližné výměře 
<170m2, dle nákresu 

 

Usnesení č. 29/2019 

ZO  schvaluje dodavatele dopravního automobilu pro SDH Předslavice s nejvýhodnější 

cenovou nabídkou. Nejvýhodnější cenovou nabídkou je nabídka firmy AUTO VINKLER,s.r.o., 

Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, která předložila nabídku s cenou včetně DPH ve výši 

920878.- Kč a po schválení dodavatele Generálním ředitelstvím hasičského záchranného 

sboru pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy o dodávce dopravního automobilu.  

Usnesení č. 30/2019  

ZO schvaluje Vyhlášku sečení obecních pozemků 

Usnesení č. 31/2019  

ZO rozhodlo o následujících cenách platných od 1.1.2020 

Cena nájemného na hrob 5,- Kč /rok dle skutečné výměry hrobu zaokrouhlené na celé m2 

Nájemné staré kolumbárium : 33,- Kč /rok 
Nájemné nové kolumbárium : 115,- Kč/rok 
Cena služeb : 75 kč za rok  na každou nájemní smlouvu 
Smlouva o pronájmu a poplatcích bude uzavřena na 10 let 
 

Usnesení č. 32/2019 

ZO schvaluje od 1.7.2019 odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 
16.421.- 
 Kč 
 

Usnesení č. 33/2019 

ZO pověřuje starostku obce upřesnit celkový rozsah směny obecních pozemků za pozemek 
č. 120/8 k.ú. Předslavice a předložit ZO konečný návrh k dalšímu projednání. 
 



Usnesení č. 34/2019 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2018. 
ZO pověřuje starostku obce k realizaci administrativních opatření doporučených fin. výborem 
1/ Odměny dle DPP vyplácet samostatně – a nesdružovat platby za činnost dle rozdílné 
DPP, vždy uvádět č. DPP 
2/ nesdružovat účtování platby zcela rozdílného charakteru – např. nákup různých potřeb 
s odměnou za DPP , případně náhradou cestovních výloh 
3/ u DPP na údržbu zeleně uvádět taxativně rozsah práce – dle seznamu ploch v koncepci 
sečení, případně obrazovou přílohou. 
 

 


