
Seznam přijatých usnesení na schůzi ZO dne 12.4.2019 

Usnesení č.10/2019 
SDH vybralo z možných/schválených modelů typ Ford Transit včetně přestavby pro účely SDH 
ZO bere na vědomí schválené technické podmínky pro dopravní automobil.V souladu s podmínkami 
bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro SDH Předslavice. 
ZO schvaluje oslovit tyto firmy: 
Auto Trutnov, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov  
Vesta Auto Corson, Služeb 256/5, 108 00 Praha 10 
Auto Vinkler s.r.o., Hradišťská 2454, 397 01 Písek 
Techsport, s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno 
Hagemann, Prosecká 74, 190 00 Praha 9 - Prosek 
 
Usnesení č.11/2019 
ZO schvaluje složení výběrové komise pro zakázku malého rozsahu „Předslavice – Dopravní 

automobil“ v tomto složení: administrátor : K.Kotrc, členové: P. Maroušek, L.Šašek , V.Ribij 

Usnesení č.12/2019 

ZO schvaluje dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou na akci : Oprava hasičské zbrojnice. 

Nejvýhodnější cenovou nabídkou je nabídka firmy DRAM Invest s.r.o. Drachkov, která předložila 

nabídku s cenou včetně DPH ve výši 716437,- Kč a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy o 

dílo. 

 
Usnesení č.13/2019 
ZO schvaluje převod fotbalových kabin a stavební parcely č.61, v k.ú. Předslavice  do majetku obce 
Předslavice. ZO schvaluje opravu fotbalových kabin. 

 
Usnesení č.14/2019 
ZO schvaluje návrh vyhlášky o údržbě zeleně na území obce Předslavice v předloženém znění.  

 
Usnesení č.15/2019 
ZO schvaluje návrh koncepce sečení 2019 v předloženém znění 

 
Usnesení č.16/2019 
ZO schvaluje zrušení usnesení č. 47/2018 a usnesení č.7/ 2019, které se týkají pronájmu části 
pozemku 468/1 v k.ú. Marčovice 

 
Usnesení č.17/2019 
ZO obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku č.421/7 o výměře 25m2 v k.ú. Všechlapy 

Usnesení č.18/2019 
ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1/1 k.ú. Kakovice 
 
Usnesení č.19/2019 
ZO schvaluje finanční výpomoc farnosti Předslavice na provoz farního kostela v Předslavicích ve výši 
5000,- Kč 

 
Usnesení č.20/2019 
ZO bere na vědomí hospodaření s poskytnutým finančním příspěvkem pro FC Předslavice v roce 
2018 ve výši 30.000,- Kč a schvaluje toto využití jako účelné vynaložení prostředků na zajištění 
činnosti FC Předslavice 
 
Usnesení č. 21/2019 
ZO bere na vědomí hospodaření s poskytnutým finančním příspěvkem pro SDH Předslavice v roce 
2018 a schvaluje toto využití jako účelné vynaložení prostředků na zajištění akceschopnosti SDH. 

 



 


