
U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z15),  konaného dne 19.12.2016 
 
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
 
1. stav rozpočtu k 30.11.2016  bez výhrad, 
 
2. roční finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč obchodně prospěšné společnosti  Královéhradecká labská 
    na údržbu cyklostezky Hradec Králové – Kuks, 
 
3. Smlouvu o přepravě osob MHD pro obec Předměřice n/L na rok 2017 se Statutárním městem 
    Hradec Králové, 
     
4. neinvestiční dotaci na provoz Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L na rok 2017 
    v celkové výši 3 050 000,- Kč,    
     
5. rozpočet obce na rok 2017 v paragrafech, přebytkový s celkovými příjmy 22 737,50 tis. Kč,    
    s celkovými výdaji 18 313,48 tis. Kč a saldem 4 424,02 tis. Kč bez výhrad,   
 
6. návrh výhledového rozpočtu na rok 2018 – 2010 bez výhrad. 
     
7. záměr zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti pro jednotnou kanalizační síť   
    v majetku obce formou bezplatného vydržení věcného břemene. Jedná se o stoky, které jsou  
    umístěny v tělese komunikace III/29913 v pozemcích parc.č. 
    v k.ú. Předměřice nad Labem – 875/1        
                                                                    – část stok c, r, rl – jednotná kanalizace 
                                                                    – stoka e,,el,e3    – jednotná kanalizace 
                                                                    – část stoky f, fl  – jednotná kanalizace 
                                                                    – část stoky g      – jednotná kanalizace 
                                                                    – část stoky f, fl  – jednotná kanalizace 
   v k.ú. Plotiště nad Labem – 1468/102     – část stoky h, hl – jednotná kanalizace 
   v k.ú. Lochenice               – 1212            – část stok  r, rl    – jednotná kanalizace 
 
  Jedná se o pozemky, na kterých vykonává výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje  
  k silnicím II. a III. třídy Správa silnic Královéhradeckého kraje,příspěvková organizace, Kutnohorská  
  59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 709 47 996. 
 
B) Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje: 
 
1. radu obce provedením rozpočtového opatření v rámci ukončení roku 2016.     

 
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 
 
  1. informaci o studii úpravy interiéru v ZŠ, 

 
2. informaci o přípravě a organizaci obecního plesu konaného dne 27.1.2017,   
 
3. stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje k tvořící se louži před č.p. 5, v Hradecké ulici, 

v Předměřicích n/L a rozhodlo,  že dopis bude předán stavební komisi k řešení. 
 
 



 
 
Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.               Zasedání bylo ukončeno v 19.37 hod. 
 
Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.12.2016. 
                                                                             
                                                                        
 ověřovatelé: Jaroslav Zemek, Vladimír Vyleťal.                                                                                              
                                                                                               
 
 
 
                                                                                      Stanislava Marková - starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


