USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z13), konaného dne 19.9.2016
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.8.2016 bez výhrad,
2. prodej pozemku parc.č. 104/77 o výměře 234 m2 v k.ú. Předměřice nad Labem, evidovaném na LV
10001 paní Janě Hellmannové a panu Pavlu Hellmannovi, Na Obci 230, 503 02 Předměřice nad Labem
za celkovou cenu 58 500,-Kč,
3. prodej pozemku parc.č. 104/46 o výměře 310 m2 v k.ú. Předměřice nad Labem, evidovaném na LV
10001 panu Miroslavu Horákovi, U Cihelny 44, 503 02 Předměřice nad Labem za celkovou cenu
77 500,-Kč,
4. bez výhrad 4.úpravu rozpočtu 2016 s celkovými příjmy 20 897,40,- tis. Kč, výdaji 20 667,48,- tis.
Kč a saldem 229,92,- tis. Kč,
5. pověření rady obce provedením rozpočtového opatření v případě neplánovaných příjmů během roku,
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti a omezení užívání nemovitosti
umístěním vodárenského vedení č. smlouvy: 9/20/16/0193/Hr/N se Správou silnic Královéhradeckého
kraje – příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové-Plačice.
Budoucí oprávněný – Obec Předměřice n/L hodlá ve veřejném zájmu vybudovat a provozovat na
pozemku p.č. 875/1 , kategorie pozemku –silnice ev.č. III/29913, nacházející se v katastru území
Předměřice nad Labem, stavbu kanalizačního řádu v celkové délce 315 m.
Jednorázová úplata pro obec za zřízení služebnosti bude činit celkem 190 575,-Kč včetně DPH,
7. Dohodu mezi obcí a firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové o úpravě vzájemných práv a
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Jedná se o 20 m vodovodního
řádu, který vybudoval občan obce pan Cabuk a bezplatně ho převedl na obec,
8. změnu územního plánu obce Předměřice spočívající ve změně využití ploch z původní OS na nové
RH v lokalitě „U Písáku“,
9. Smlouvu o dílo č. 13/2016 s firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. na vypracování
jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně obstarání
stavebního povolení pro „Dostavbu kanalizace Předměřice nad Labem“ za celkovou cenu 212 960,-Kč,
včetně DPH,
10. aby majitelé pozemků, pro které byly vybudovány kanalizační přípojky v roce 1997, uhradili
připojovací poplatek ve výši 1000,-Kč za přípojku.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. informaci starostky k žádosti rodičů dětí budoucích 6-tých tříd v ZŠ na zachování rozdělených
stávajících pátých tříd.

2. upozornění pana Veldy na nedodržení rozhodnutí rady obce manželi Feligerovými, týkající se
odklizení betonových květináčů z obecního pozemku, před jejich domem. ZO v této záležitosti
rozhodlo, že manželé Feligerovi z obecního pozemku před svým domem odklidí betonové
květináče do 10.10.2016. Bude jim to opět písemně sděleno.

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 22.9.2016.

ověřovatelé: Stanislava Hrušková a Miroslav Všetečka.

Stanislava Marková - starostka

