USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 22), konaného dne 26.2.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Navýšení finančního příspěvku Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L na rok 2018
o 12 000,-Kč. Finanční prostředky budou využity na uspořádání besed pro děti a žáky ZŠ a MŠ
v rámci obecní knihovny.
2. Zadání projektu na chybějící chodníky na úseku dlážděné silnice směrem na obec Lochenice firmě
DI Projekt s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČ: 01873687 za nabídkovou cenu 96 900,-Kč
bez DPH. Bude zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu
povolení s prováděcí dokumentací. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Zadání projektu na dešťovou kanalizaci na úseku dlážděné silnice směrem na obec Lochenice firmě
P – AQUA s.r.o.,Jižní 870/2, 503 03 Hradec Králové , IČ: 274851129 za nabídkovou cenu
37 510,- Kč včetně DPH. Bude zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace
ke stavebnímu povolení s prováděcí dokumentací.
4. Prominutí platby nájemného do konce roku 2018 firmě 1. Jaroměřská lékárenská s.r.o., Nám.
Československé armády 22, 551 01 Jaroměř.
5. Jednorázovou úplatu za věcná břemena pro rok 2018 ve výši 20,-Kč/m2 u liniových staveb, vč.
Ochranného pásma. Částka se stanovuje pro případy, kdy je Obec Předměřice nad Labem povinná
nebo oprávněná. Celková částka bude stanovena po závěrečném zaměření stavby, tj. vyhotovení
geometrického plánu, který bude vždy tvořit přílohu „ Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku –
zřízení věcného břemene.
6. Jako vítěze a realizátora „Změny č. 1 ÚP Předměřice nad Labem vč. zhotovení ÚP zahrnující právní
stav“ , kdy jako vítěz byla vybrána společnost URBAPLAN s.r.o., Komenského 266/3, 500 03
Hradec Králové, IČO: 42195454 jako realizátor „Změny č. 1 ÚP Předměřice nad Labem vč.
zhotovení ÚP zahrnující právní stav“. Byla vysoutěžena cena 159 720,-Kč včetně DPH.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. Dle návrhu rady obce měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., bez výhrad a s účinností od 1.3.2018.
8. Účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 5.6.2018 jako delegovaného zástupce.
9. Zhotovení tří stanovišť pro kontejnery na bioodpad ze silničních panelů, dle nabídky firmy
NOVOSTAV s.r.o. Hradec Králové.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a upouští:
1. Na základě změny Územního plánu č. 1 od původního záměru obce „Odstavné plochy ulice
Školská“, kdy lokalita Z 24 byla vedena jako plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční
odstavná plocha, parkoviště. Nová funkční změna využití na plochy OS – občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení. Celková částka 22 070,-Kč za PD a správní poplatky bude
účetně převedena do „Manka a škody“.

C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Informaci o plnění Usnesení ze zasedání ZO ze dne 18.12.2017.
2. Stav na běžných účtech k 26.2.2018.
3. Informaci o nabídce firmy NOVOSTAV na stanoviště pro kontejnery na bioodpad.
4. Informaci o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ k 31.12. 2017.
5. Informaci o vypsání výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ.
6. Informaci o výpovědi z nájmu zubní ordinace.
7. Návrh na postupnou výměnu osvětlovacích těles veřejného osvětlení.

Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 2.3.2018

ověřovatelé: Jana Besetlíková a Jaroslav Zemek.

Stanislava Marková - starostka

