USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z23), konaného dne 23.6.2014
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.5.2014 bez výhrad,
2. bez výhrad 2.úpravu rozpočtu 2014 s celkovými příjmy 19 118,30 tis. Kč, výdaji 20 248,49 tis. Kč
a saldem - 1 130,19 tis. Kč, které bude hrazeno z finančních rezerv obce,
3. jako vítěze a realizátora výstavby „Opěrné zdi U Šolců ve Školské ulici“ firmu INGBAU CZ, s.r.o.,
Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové - Třebeš za cenu 914 566,28,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy,
4. „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. UZSVM/H/8790/2014-HMSU, pozemku
parc.č. 635/19, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedeného v účetní
hodnotě 2 420,-Kč a pozemku parc.č. 918/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vedeného v účetní hodnotě 85 425,-Kč, nabyvatel Obec Předměřice nad Labem,
5. prodej části pozemků - parc. parc.č.102/25 o výměře 27 m2, p. parc.č. 102/28 o výměře 452 m2
a p. parc.č. 102/29 o výměře 25 m2 v k.ú.Předměřice nad Labem, firmě Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové pro výstavbu hlavní přečerpávací
stanice, v rámci odkanalizování obce na ČOV v Hradci Králové, za celkovou cenu 21 000,-Kč,
6. prodej pozemku parc.č. 875/24 o výměře 37 m2 v k.ú.Předměřice nad Labem, manželům Ingrid
Podolníkové a Václavu Podolníkovi, Na Obci 73, 503 02 Předměřice nad Labem za celkovou
cenu 9 250,-Kč.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. v tomto roce realizaci úpravy zahrady a výměny herních prvků v mateřské škole, dle předložené
studie firmy STEBAU Hradec Králové.
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o nabídce bezpečnostní agentury VP SEKURE Hradec Králové na zajištění bezpečnosti
obce,
2. žádost občanů Ing. Langra a paní Červinkové na zokruhování vodovodního řádu,
3. stížnost Ing. Langra a paní Červinkové, kde dle jejich vyjádření, mají zastupitelé laxní přístup
ohledně řešení kanalizace na rozhraní obce Předměřice a Lochenice s napojením na čističku obce
Lochenice,
4. žádost Ing. Langra na vybudování chodníku a umístění značky se sníženou rychlostí v ulici
Obránců míru od křižovatky u Knejpů - směr Lochenice, v úseku dlážděné silnice, z důvodů
bezpečnosti,

5. žádost paní Červinkové, aby byl zároveň s usnesením zveřejňován i zápis ze zasedání
zastupitelstva. Paní Červinková byla informována, že zápis zastupitelstva není povinnost
ze zákona zveřejňovat a svým obsáhlejším rozsahem slouží především jako záznam pro
informaci zastupitelům a občanům. Do tohoto zápisu je možné na vyžádání nahlédnout v pracovní
době obecního úřadu,
6. žádost občanů pana Veldy a pana Macháčka o umístění retardéru před zatáčkou v lokalitě
Na Obci u č.p.464 a 465 z bezpečnostních důvodů.

Usnesení bylo schváleno 11-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 27.6.2014

ověřovatelé: Robert Hegedüs a Ing. Jiří Kliment.

Stanislava Marková - starostka

