
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce P�edm��ice nad Labem (Z 13),  konaného dne 24.2.2020 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1. Základní a mate�ské škole investi�ní finan�ní p�ísp�vek ve výši 110 000,-K� na nákup varného kotle 
    do školní kuchyn�. 

2. Bez výhrad 1. úpravu rozpo�tu 2020 s celkovými p�íjmy 33 560 100,- K�, výdaji 23 455 129,- K�  
    a saldem 10 104 971,- K�. 

3. Za�adit do plánu investic na rok 2020:  
    T�locvi�na v ZŠ a p�ilehlé prostory. 
    V rámci opravy a údržby v ZŠ ve sklep� pod hospodá�ským objektem zadat osv�tlení. 
    Slavoj budova, zadat kone�nou studii a stavební projekt.  
    Stará škola �.p.123 – pasport. 
    Dopravní studie. 
    Chodník mezi Žižkovými a Voskovými.  
    Projekt – Systém sídelní zelen�.  
    Sportovní hala –oprava podlahy v t�locvi�n�.  
    Projekt parkovišt� za h�išt�m Slavoje a dopln�ní ve�ejného osv�tlení. 
     
4. Zám�r prodeje �ásti pozemku p. �. 652/6 v majetku obce P�edm��ice, pod stavbou v�žového 
    vodojemu cca 30 m2 (bude up�esn�no geometrickým plánem). Zám�r prodeje bude následn�  
    zve�ejn�n.
     
5. Zám�r uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene spo�ívající v právu chodit a jezdit  
    p�es pozemek p. �. 652/6 k vodojemu.

6. Zám�r, dle §85 písm. e)  zákona 128/2000 Sb. o obcích, nepen�žitý majetkový vklad do právnické 
   osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., I�O: 48172898, spole�nost zapsaná 
v Obchodním  
   rejst�íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964. P�edm�tem  
   nepen�žitého vkladu je stavba:  
   1. „Propojení vodovodního �ádu v ulici Na Obci, P�edm��ice nad Labem. 
   2. „Dostavba kanalizace P�edm��ice nad Labem“ (�ást stavby bude sm�n�na za deš�ovou kanalizaci 
        dle usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Z 07 ze dne 3.6.2019). 
   3.„Kanalizace lokalita U Vodojemu, I. ETAPA P�edm��ice nad Labem“. 
   Hodnota nepen�žitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem. �ást nepen�žitého vkladu bude  
   uhrazena akciemi a �ást bude uhrazena sm�nou.
         
7. Smlouvu o z�ízení v�cného b�emene s firmou Vodovody  
    a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové na pozemcích p. �.      
    24/21, 104/14, 104/15, 104/86, 104/97, 202/3, 202/20, 581/6, 635/38, 652/2, 875/3, 903/1, 911,  
    959/5,  a 959/12 zapsaných v obci a katastrálním území P�edm��ice nad Labem u Katastrálního     
    ú�adu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracovišt� Hradec Králové na listu vlastnictví �. 10001.  
    P�edm�tem smlouvy je umíst�ní, uložení, kontrola, provozovaní a údržba vodovodu, kanalizace  
    a elektro kabelu na výše uložených pozemcích. Jednorázová úplata za z�ízení v�cného b�emene �iní  
    1000,-K� bez DPH.  
     
8. Podání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce a modernizace t�locvi�ny v Základní škole  
    a mate�ské škole v obci P�edm��ice nad Labem“ a pov��uje radu uzav�ením smlouvy s firmou RPA  



    Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 62 800  Brno - Líše� na konzulta�ní a poradenské služby  
    pro zpracování žádosti o dotaci k projektu. Cena za zpracování žádosti �iní 15 000,- K� bez DPH.  
    ZO pov��uje starostku podpisem smlouvy. 

9. Dle návrhu rady obce m�sí�ní odm�ny pro neuvoln�né �leny zastupitelstva obce ve výši -    
    neuvoln�ný místostarosta 22 000,-K�, �len rady 7 223,-K�, p�edseda komise nebo výboru 3 611,-K�,  
    �len komise nebo výboru 3 010,-K�, �len ZO 1 805,-K�, dle „P�ílohy k na�ízení vlády �. 318/2017  
    Sb.“ v platném zn�ní, bez výhrad a s ú�inností od 1. 3. 2020. 

B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:

1. Návrh Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, provést p�ejmenování autobusových zastávek 
    v obci. 

C) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo: 
  
1. O po�ízení zm�ny Územní studie P�edm��ice nad Labem - lokalita Z 4 �. 04/2020, spo�ívající 
    v odstran�ní parkovacích záliv� a posunutí hranice navržených stavebních parcel sm�rem do ulice.

D) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na v�domí: 

1. Informaci o podané petici ob�an� za zlepšení dopravní bezpe�nosti chodc� v obci P�edm��ice n/L. 

2. Informaci místostarosty o zadané dopravní studii v obci v�etn� p�edpokládaného postupu  
    jednotlivých etap. 

3. Informaci o zám�ru Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, provést úpravu nazv�  autobusových 
    zastávek v obci. Je to v rámci výb�ru dopravc� na období od 7.3.2021 na dobu 10 let. 

4. Informaci o stavu na ú�tech obce. 

5. Stížnost ob�ana pana XXXXXXX na zne�išt�ní komunikace III. t�ídy ze stavby z lokality    
    „Zelená cihelna“. 

    

Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.               Zasedání bylo ukon�eno v 20.25 hod. 

Zápis byl ov��en a podepsán dne 27.2.2020 
                                                                             
                                                                        
                                                                           

ov��ovatelé: Vladimír Vyle�al a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. 

                         

                                                                                                Stanislava Marková - starostka


