USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z12), konaného dne 27.6.2016
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.5.2016 bez výhrad,
2. odkup pozemku parcel. č. 24/60 o výměře 46 m2, dle GP č. 958-131/2016 z pozemku parcel.
č. 24/22 od Ing Jaroslava Šimečka, Na Vyšehradě 267, Předměřice nad Labem za cenu 250 Kč/m2,
celková částka 11 500,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. Důvodem odkupu výše
uvedeného pozemku je příprava další etapy dostavby kanalizace,
3. bez výhrad 3.úpravu rozpočtu 2016 s celkovými příjmy19 646,40,- tis. Kč, výdaji 20 250,48,- tis.
Kč a saldem – 604,08,- tis. Kč,
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě č.
UZSVM/H/2090/2016-název stavby: gravitační splašková stoka G, kanalizační čerpací stanice
KČS 11 včetně výtlaku V 11 a elektro přípojky k čerpací stanici v rámci akce “Dostavba kanalizace
Předměřice nad Labem“ na pozemku p.č. 581/7, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha. Smlouva se uzavírá s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
Jednorázová úplata pro obec za zřízení služebnosti bude činit 3 000,-Kč, v případě ceny stanovené
podle znaleckého posudku bude navýšena o znalečné,
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem provést stavbu na části pozemku
p.č. 43 o výměře 2,5 m2, zapsaného v katastrálním území Předměřice nad Labem na listu
vlastnictví č. 660. Název stavby – „Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem“, v rámci které bude
do budoucího služebného pozemku uložen elektrický pilíř včetně elektrovedení sloužící pro dodávku
elektrické energie kanalizační čerpací stanici č. 10.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 2 500,-Kč, včetně DPH,
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti a omezení užívání nemovitosti
umístěním vodárenského vedení č. smlouvy: 9/20/16/0194/Hr/F 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. 1212 , kategorie pozemku –silnice, stavbu kanalizačního řádu v délce 2x 65 mm ( DN
250 mm - 65 m a DN 80 mm – 65 m).
Jednorázová úplata pro obec za zřízení služebnosti bude činit 78 650,-Kč včetně DPH,
7. Smlouvu o realizaci přeložky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, jejímž předmětem je bezúplatný převod obslužných
komunikací, které budou vybudovány v souvislosti se stavbou dálnice D 11 na Obec Předměřice nad
Labem,
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem provést stavbu s obcí Lochenice
pro „Dostavbu kanalizace Předměřice n/L“.
Věcné břemeno bude zřízeno pro splaškovou gravitační stoku „B“ DN 250 mm v délce 20,0 m,
navrženou kanalizační čerpací stanici „KČS 9“ DN 1500 mm včetně přípojky NN v délce 22,0 m a
části výtlaku „V9“ DN 80 mm v délce 20,0 m. Výše uvedené bude zasahovat převážně pozemek
stavební parcela č. 115/1 a parc.č. 1210/1. Veškeré délky jsou měřeny ze situace, skutečný rozsah

zásahu na pozemek bude určen geometrickým plánem po dokončení stavby.
Jednorázová úplata pro obec za zřízení věcného břemene činí 200,00 Kč za každý započatý m2,
9. uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu roku 2016 mezi Obcí Předměřice n/L a Statutárním
městem Hradec Králové na rok 2017. týkající se působení Městské policie na území obce.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. vyřazení šesti kanalizačních přípojek v ulici Obránců míru z majetku obce a jejich převedení
na majitele nemovitostí a navrhuje nové projednání ve stavební komisi.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o převodu majetku TJ Slavoj na obec,
2. žádost pana Růžičky o vyřešení odvodnění komunikace před domem a pověřuje stavební komisi
jejím projednáním,
3. žádost rodičů žáků ZŠ na zachování rozdělených stávajících pátých tříd v ZŠ v novém školním
roce s tím, že obec osloví okolní obce s žádostí o příspěvek na dofinancování nákladů na plat
pedagoga,
4. žádost paní Červinkové k nahlédnutí do výsledku měření rychlosti městské policie v úseku
dlážděné silnice na konci obce Předměřice nad Labem -směr Lochenice,
5. požadavek občanů z lokality na konci obce Předměřice nad Labem -směr Lochenice na sekání
poldru, který udržuje obec a čištění krajnic po obou stranách silnice III. třídy, které provádí
Správa silnic královéhradeckého kraje.

Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 21.06 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 30.6.2016.

ověřovatelé: Vladimír Vyleťal a Jaroslav Zemek.

Stanislava Marková - starostka

