
U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 26),  konaného dne 21.2.2022 
 
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
 
     1. Prominutí platby nájemného provozovateli bowlingu ve SH po dobu uzavření prostor za účelem   
         rekonstrukce kuchyně. 
 
     2. Podání žádosti o dotaci na projekt „Alej Záhumenní cesta Předměřice nad Labem“ a pověřuje 
         radu uzavřením smlouvy s firmou Paměť krajiny, s.r.o., Všetičkova 615/5, 602 00 Brno,  
         IČO: 29306922 na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu.  
         Cena za zpracování žádosti činí 5 000,- Kč bez DPH.  
 
    3. Nabídku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup stavební parcely  
         parcely č. 516 o výměře 43 m2, pozemkové parcely č. 581/1 o výměře 742 m2 a pozemkové 
         parcely č. 518/7 o výměře 6 396 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území  
         Předměřice nad Labem, obec Předměřice nad Labem. Celková výměra za uvedené pozemky je 
         7 181 m2 a nabídková cena celkově činí 7 646 000,-Kč. 
 
     4. 1. úpravu rozpočtu 2022 s celkovými příjmy 33 300 300,- Kč, výdaji 32 413 700,- Kč a saldem 
         886 600,- Kč. 
 
    5. Prodej 1/6 pozemku parc.č. 2015 o výměře 14 m2 do vlastnictví ČR (ŘSD) za cenu, dle 
        znaleckého posudku, která činí 252,-Kč.  
 
    6. Smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem na stavební práce „Silnice III/29913 
        Lochenice-průtah“.  
 
  B) Zastupitelstvo obce projednalo a vyslovuje souhlas: 
 
      1. Dle § 84 odst. 2 písm. p) se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO  
          Ing. Petrem Šimrádem (Výběr místních poplatků – Dohoda o provedení práce).    
 
   C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 
 

1. Informaci o odvolacím řízení u Krajského soudu v Hradci Králové v kauze manželů 
          XXXXXXX. 
 
     2. Informaci o průběhu realizace rekonstrukce „ Silnice III/29913 Lochenice-průtah“ týkající se  
         i části obce Předměřice n/L. 
 
     3. Informaci předsedy stavební komise Ing. Klimenta o stavu Změny č. 1 ÚP obce. 
       
 

 
Usnesení bylo schváleno 13 -ti hlasy.                       Zasedání bylo ukončeno v 18.53 hod. 
 
 
Zápis byl ověřen a podepsán dne 24.2.2022   
                                                                             
Ověřovatelé: Miroslav Gnol a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.  
                                                                     
                                                     
                                                                                            Stanislava Marková - starostka 



                                                                   
                                                
 
                                         
 

   

 


