USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 17), konaného dne 23.11.2020
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.10.2020 bez výhrad.
2. 5. úpravu rozpočtu 2020 s celkovými příjmy 52 544 316,-Kč, výdaji 47 480 774,-Kč a saldem
5 063 542,- Kč bez výhrad.
3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury na podprogram
č. 3 Informačního centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
VISK pro rok 2021 a uvolnění finančních prostředků ve výši cca 12 504,-Kč jako spoluúčast
na projektu.
4. Prominutí nájmu na základě vzniklého nouzového stavu od měsíce listopadu paní Gabriele Věckové,
která svoji kadeřnickou činnost vykonává v budově čp. 123. Bude upřesněno, na základě celkové
situace na příštím zasedání ZO.
5. Prominutí nájmu na základě vzniklého nouzového stavu od měsíce října panu Petru Šandovi,
nájemci bowlingu ve sportovní hale. Bude upřesněno, na základě celkové situace na příštím
zasedání ZO.
6. Dopravní studii na „Přechody pro chodce Předměřice nad Labem“, kterou vypracovala firma
VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, DIČO: CZ 27476049, s tím, že požaduje
zapracovat následně do projektové dokumentace dvě změny.
7. Zadání projektové dokumentace „Přechody pro chodce, Předměřice nad Labem“ firmě
VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870 Hradec Králové, DIČO: 27476049 za celkovou cenu 164 000,-Kč
bez DPH. ZO požaduje zapracovat do projektu v ulici Na Vyšehradě klasický osvícený přechod
pro chodce, kde bylo ve studii navrženo místo pro přecházení. Dále pak rovněž v ulici Na Vyšehradě
a Obránců míru umístit značku 30 km/h pro auta nad 3,5 tuny.
8. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 202001 ze dne 28.5.2020 s firmou REDOMO a.s., Vážní 1064,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, DIČO: CZ 25937499 na „Budova ZŠ Předměřice
nad Labem – 2. etapa – tělocvična, šatny – stavební úpravy stávajícího stavu“. ZO pověřuje starostku
podpisem dodatku.
9. Smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace ve výši 26 500,-Kč na nákup knih
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2021 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
10. Smlouvu o přepravě osob MHD pro obec Předměřice n/L na rok 2021 se Statutárním městem
Hradec Králové. Celková cena za dopravu činí 1 407 945,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
11. Přípravu směnné smlouvy na směnu pozemku parcel. č. 652/12 za pozemek parcel. č. 2300. Získání

pozemku č. 652/12 do vlastnictví obce je nutné pro získání dotace na rekonstrukci areálu Slavoje.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Informaci o odložení stavby „Chodník podél trati“ a uzavření Dodatku s firmou BORTA.
2. Informaci o možnosti zrenovovat a zprovoznit původní hřiště v lokalitě Na Obci, v ulici Labská.
Pod Nádražím prozatím ne, obec ho má zatím pouze ve výpůjčce.
3. Informaci o návrhu rady vyřešit směnou pozemek, který nevlastní obec pod areálem Slavoje pro
získání dotace.

Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.14 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 26.11.2020.

Ověřovatelé: Stanislava Hrušková a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.

Stanislava Marková - starostka

