USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne 15.4.2019
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.3.2019 bez výhrad.
2. Navýšení neinvestiční dotace ve výši 177 000,-Kč Základní škole a mateřské škole Předměřice
nad Labem na nákup nářadí do dílen ZŠ ve výši 80 000,-Kč, na nákup nádobí a kuchyňských potřeb
do výukové kuchyně ve výši 35 000,-Kč a na nákup softwaru pro účely vybavení IT třídy ve výši
62 000,- Kč.
3. Jako vítěze výběrového řízení na údržbu zeleně v obci Předměřice nad Labem Václava Nesvačila,
Pod Nádražím 191, 503 02 Předměřice nad Labem, za cenu 682 085,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
4. Jako vítěze výběrového řízení na dodavatele vybavení, název veřejné zakázky-„ZŠ Předměřice
nad Labem-vybavení učebny IT“ firmu AGI HK s.r.o., Špitálská 182, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 47450291 za cenu 747 635,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
5. V rámci 1. úpravy rozpočtu 2019 z kultury převést částku 15 000,-Kč na sport.
6. Dotaci neziskovým organizacím na rok 2019 ve výši:
Svaz důchodců

25 000,-Kč

SDH hasiči

60 000,-Kč

KVH voj. histor.

15 000,-Kč

TOM turistický od.

20 000,-Kč

Sokol TV

100 000,-Kč

SPV

50 000,-Kč

Sokol –kanoistika

95 000,-Kč

Dračí lodě

95 000,-Kč

Slavoj fotbal

150 000,-Kč

7. Bez výhrad 1. úpravu rozpočtu 2019 s celkovými příjmy 34 329 080,- Kč, výdaji 30 161 240,- Kč
a saldem 4 167 840,- Kč.
8. Závěrečný účet obce za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou,
s tím, že bylo přijato nápravné opatření a Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 s firmou REDOMO a.s.,
Hradec Králové na rekonstrukci hospodářského objektu byl dodatečně zveřejněn.
9. Závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši
6 073,13 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ.

10. Účetní závěrku obce za rok 2018 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 11 245 768,88 Kč.
11. Odkup pozemku č. 401/33 o výměře 191 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace od firmy VČE,
státní podnik v likvidaci, Sladkovského 215/3, 50002 Hradec Králové, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 39 930,-Kč. Pozemek se nachází v katastru obce Předměřice n/L.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12. Smlouvu o výpůjčce majetku č.j. UZSVM/H/3704/2019-HMSU s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, týkající se pozemku parcel. č. 652/11 o výměře 931 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000
pro katastrální území a obec Předměřice nad Labem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
13. Smlouvu o výpůjčce majetku č.j. UZSVM/H/3627/2019-HMSU s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, týkající se stavební parcely č. 290/6 o výměře 96 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb.,LV 10001, stavební
parcely č.515/2 o výměře 174 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí
stavba bez čp/če, obč.vyb. LV 10001, pozemkové parcely č. 1035 o výměře 167 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití zeleň a pozemkové parcely č. 1037 o výměře 87 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití zeleň zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území
a obec Předměřice nad Labem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
14. Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové na katastru obce v rámci rekonstrukce průtahu Předměřice nad Labem-Lochenice, v úseku
dlážděné komunikace. Sjezdy k nemovitostem budou vybudovány na pozemcích p.č. 875/1, 875/2,
874/1, 874/3 a 874/6 za jednorázovou peněžitou náhradu 14 941,-Kč včetně DPH. ZO pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
15. Účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 5.6.2019 jako delegovaného zástupce.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo:
1. O pořízení změny Územní studie Předměřice nad Labem - lokalita Z 4 spočívající v regulaci
urbanistického, architektonického a výtvarného řešení na jednotlivých stavebních pozemcích.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Informaci o modernizaci hospodářského objektu ZŠ a stavu projektové dokumentace
k výběrovému řízení na II. etapu tělocvičny v ZŠ.

2. Informaci o jednání s firmou SKANSKA ohledně kanalizace v obci.

3. Informaci o dopisu pana P.H. ZO ohledně zařazení dalších jeho pozemků z orné půdy do
kategorie stavebních pozemků. ZO souhlasí s písemnou odpovědí starostky.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.12 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 18.4.2019.

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Gnol a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.

Stanislava Marková - starostka

