USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z03), konaného dne 2.3.2015
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podaní žádosti Magistrát města Hradec Králové,
odbor hlavního architekta, o pořízení „Územní studie lokality Z10 Předměřice nad Labem“ s tím,
že územní studii nebude hradit obec Předměřice n/L, ale uhradí ji majitelé pozemků v lokalitě Z10,
2. jako vítěze a realizátora výstavby „Zpevněné plochy za č.p.123“ firma Novostav s.r.o., Střelecká
672, 500 02 Hradec Králové, za cenu včetně DPH 469 453,-Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy,
3. v 1. úpravě rozpočtu R 2015 ponížit § zájmová činnost v kultuře o 55,- tis. Kč, navýšit § zájmová
činnost ( Svaz důchodců) o 5,- tis. Kč a § dotace na sport povýšit o 50,- tis. Kč. Dotaci pro TJ Slavoj
fotbal ve výši 170,-tis. Kč rozdělit do dvou splátek,
4. dotaci neziskovým organizacím na rok 2015 ve výši:

Svaz důchodců

25 000,-

SDH hasiči

60 000,-

KVH voj. histor.

15 000,-

TOM turistický od.

20 000,-

Sokol TV

70 000,-

SPV

50 000,-

Sokol –kanoistika

80 000,-

Dračí lodě

30 000,-

Slavoj fotbal

170 000,-

5. prodej části pozemků - parc. parc.č.102/25 o výměře 27 m2, p. parc.č. 102/28 o výměře 459 m2 a
p. parc.č. 102/29 o výměře 24 m2 v k.ú.Předměřice nad Labem, firmě Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové pro výstavbu hlavní přečerpávací
stanice, v rámci odkanalizování obce na ČOV v Hradci Králové, za celkovou cenu 65 970,-Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
6. účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 3.6.2015 jako delegovaného zástupce,
7. zadání projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Dostavba kanalizace Předměřice nad
Labem“ firmě Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a pověřuje starostku
podpisem smlouvy,

8. bez výhrad 1.úpravu rozpočtu 2015 s celkovými příjmy 19 925,26 tis. Kč, výdaji 20 156,14 tis. Kč
a saldem - 230,88 tis. Kč.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. paní Věru Koťanovou, trvale bytem Školská 395, 503 02 Předměřice n/L, do funkce
přísedící Okresního soudu v Hradci Králové na funkční období 2015 – 2019.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. stav rozpočtu k 31.1.2015 a stav na účtech k 2.3.2015,
2. zprávu o probíhající výstavbě kanalizace v obci a přípravě na předání stávajících kanalizačních stok
do majetku firmy Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové,
3. zprávu o likvidaci bioodpadu v obci,
4. informaci o rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajského
živnostenského úřadu, který učinil Obec Předměřice n/L opatrovníkem podnikatele, trvale
hlášeného v obci, neznámého pobytu a kterému se nedaří doručovat pošta.

Usnesení bylo schváleno 14 -ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.36 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 6.3.2015

ověřovatelé: Vladimír Vyleťal a Jaroslav Zemek

Stanislava Marková - starostka

