USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 08), konaného dne 15.07.2019

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 30.6.2019 bez výhrad.
2. Bez výhrad 2. úpravu rozpočtu 2019 s celkovými příjmy 34 506 080,- Kč, výdaji 30 728 860,- Kč
a saldem 3 777 220,- Kč.
3. Prodej pozemku parcel. č. 562/32 o výměře cca 17 m2, který je ve vlastnictví obce, vedený na LV
10001 v obci a k.ú. Předměřice nad Labem, kategorie pozemku stavební pozemek panu XXXXX
za 25 500,-Kč, bude připočtena cena za geometrický plán ve výši 4 700,-Kč a celková cena činí
30 200,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4. Prodej pozemku parcel. č. 24/55 o výměře 48 m2, který je ve vlastnictví obce, vedený na LV 10001
v obci a k.ú. Předměřice nad Labem, druh pozemku zahrada, XXXXX za celkovou
cenu 12 000,-Kč.
5. Prodej pozemku parcel. č. 959/7 o výměře 320 m2, který je ve vlastnictví obce, vedený na LV 10001
v obci a k.ú. Předměřice nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, manželům XXXXX za celkovou
cenu 16 000,-Kč, vzhledem k zatížení tohoto pozemku věcným břemenem. Podmínkou prodeje
pozemku je realizace zatrubnění otevřené stoky, dle projektové dokumentace firmy PROJEKTIS
– Ing. Miloslav Pišta (č. zakázky 2018117), kterou provede budoucí majitel pozemku na vlastní
náklady.
6. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva
č. UZSVM/H/8607/2019-HMSU s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se
převodu 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.
7. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva
č. UZSVM/H/8574/2019-HMSU s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Smlouva
se týká bezplatného převodu 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.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zprávu o problému s dešťovou kanalizací v lokalitě Na Obci na rozraní obce Předměřice n/L
a obce Lochenice. ZO doporučuje radě pokračovat v jednání s dotčenými majiteli pozemků a
připravit v co nejkratším termínu návrh řešení opravy dešťové kanalizace.

2. Informaci o zpracované změně Územního plánu obce a následném ústním projednávání.
3. Upozornění občana pana J.Š. na dopravní situaci v obci, na nedostatečné značení v obytných
zónách. ZO navrhuje pozvání dopravní policie na některé z příštích zasedání ZO.
4. Požadavek občana pana J.Š. na umístění závory před chráněným přejezdem ze strany od mostu
přes VLN. ZO navrhuje prověření možnosti realizace.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.45 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 22.07.2019.

Ověřovatelé: Vladimír Vyleťal a Miroslav Gnol.

Stanislava Marková - starostka

