USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z11), konaného dne 9.5.2016

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 30.4.2016 bez výhrad,
2. dotaci

neziskovým organizacím na rok 2016 ve výši:

Svaz důchodců

25 000,-

SDH hasiči

60 000,-

KVH voj. histor.

20 000,-

TOM turistický od.

20 000,-

Sokol TV

80 000,-

SPV

50 000,-

Sokol –kanoistika

90 000,-

Sokol – divadlo

24 000,-

Dračí lodě

80 000,-

Slavoj fotbal

170 000,-

3. jako vítěze a realizátora „Rekonstrukce chodníků v obci Předměřice n/L“ firmu Novostav s.r.o.,
Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, za cenu včetně DPH 2 007 609,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy,
4. bez výhrad 2.úpravu rozpočtu 2016 s celkovými příjmy19 384,40,- tis. Kč, výdaji 19 551,48,- tis.
Kč a saldem - 167,08,- tis. Kč,
5. závěrečný účet obce za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad,
6. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením Základní školy a mateřské školy bez výhrad s tím, že hospodářský výsledek ve výši
2 585,17 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ,
7. účetní závěrku za rok 2015 spolu s výsledkem hospodaření ve výši 6 797 621,71 Kč,
8. Dohodu mezi obcí a firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřená podle § 8, odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a pověřuje
starostku podpisem smlouvy,
9. Smlouvu o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury s firmou Královéhradecká provozní, a.s.,
Hradec Králové,

10. Smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Liborem Šolcem, Obránců míru 17, Předměřice nad
Labem, na pozemcích KN parc.č.st. 22/1 a parc.č.st.34/3875/4, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú.
Předměřice nad Labem. Smlouva se uzavírá za účelem zbudování opěrné zdi na 47,1 m2. Úplata
za zřízení věcného břemene je 20 Kč/m2, celková cena činí 942,-Kč,
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. informaci o návrhu stavební komise zařadit do plánované změny ÚP další navržené pozemky,
2. informaci o návrhu Magistrátu města Hradec Králové na zrušení 2. pásma a zavedení jednotného
tarifu, jak pro město, tak i pro dopravně připojené obce, pro které by to ale znamenalo navýšení
ročního příspěvku,
3. informaci stavebního technika o havarijním stavu na stoce pod propustkem a za Žižkovými –
pod tratí (z PVC DN 400 na 600) a schvaluje nutnost výměny potrubí,
4. žádost občanů na měření rychlosti v lokalitě ul. Obránců míru směrem k obci Lochenice,
v úseku dlážděné silnice a rovněž doplnění chybějících roštů ke kanálům v téže lokalitě.

Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.50 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 13.5.2016.

ověřovatelé: Jaroslav Zemek a Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

