USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 27), konaného dne 30.7.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění potřebných vyjádření na 2. etapu
modernizace Základní a mateřské školy Předměřice n/L firmě SPIRAL spol. s r.o., Třebechovice pod
Orebem za nabídkovou cenu 160 000,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
2. Podání žádosti o dotaci k projektu Modernizace tělocvičny v ZŠ Předměřice n/L – 2. etapa a
pověřuje radu uzavřením smlouvy s firmou RPA Tender, s.r.o., Brno na konzultační a poradenské
služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu. Cena za zpracování žádosti bude činit 12 000,- Kč
bez DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Převedení finanční částky ve výši 30 000,-Kč Základní škole a mateřské škole. Tato částka je
navýšení k původním 100 000,- Kč na pořízení dvou kusů podlahových mycích strojů Bohman B4
(bateriový), dle nejvýhodnější cenové nabídky.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT – ZŠ
Předměřice nad Labem“ s firmou REDOMO a.s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
5. Smlouvu o právu stavby a smlouvu budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a omezení užívání
nemovitosti umístěním vodárenského vedení č. ZN/423/SS/16 se Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice. Stavba bude prováděna na pozemcích
budoucího povinného, který je vlastníkem p.p.č. 875/1, vedeno v katastru nemovitostí jako silnice ev.
č. III/29913, nacházející se v katastrálním území Předměřice nad Labem a evidované na listu vlastníka
č. 843 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Předpokládaný rozsah omezení dotčených
nemovitostí věcným břemenem podélně 97 bm. Úplata za omezení užívání nemovitostí formou vratné
kauce činí celkem 58 685,-Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
6. Smlouvu o právu stavby a smlouvu budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a omezení užívání
nemovitosti umístěním vodárenského vedení č. 9/20/18/0257/Hr/N se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice. Stavba bude prováděna
na pozemcích budoucího povinného, který je vlastníkem p.p.č. 1212, vedeno v katastru nemovitostí
jako silnice ev. č. III/29913, nacházející se v katastrálním území obce Lochenice a evidované na listu
vlastníka č. 490 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Předpokládaný rozsah omezení
dotčených nemovitostí věcným břemenem podélně 80 bm. Úplata za omezení užívání nemovitostí
formou vratné kauce činí celkem 48 400,-Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. 4. úpravu rozpočtu 2018 s celkovými příjmy 27 359 120,-Kč, výdaji 47 259 070,- Kč a saldem 19 899 950,- Kč.
8. Prohlášení, kterým Obec Předměřice nad Labem vnáší v souladu s ust. § 19, § 29 a § 478 zákona č.
90/2012 Sb., zákon o korporacích jednotnou kanalizaci v obci Předměřice nad Labem – I. Etapa jako
nepeněžitý vklad do majetku obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se
sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Dle nového znaleckého
posudku celková hodnota vkladu činí 11 123 000,-Kč a pověřuje starostku podpisem prohlášení.
9. Dohodu o započtení pohledávky ve výši 1 126 000,- Kč se spol. Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje
starostku podpisem dohody.

10. Smlouvu o upsání kmenových akcií společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se
sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové v počtu 12 249 kusů o
jmenovité hodnotě 1000,-Kč za jednu akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
11. Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu ke splacení nepeněžitého vkladu společnosti Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, který je v souladu se Smlouvou o upsání 12 249 kusů kmenových akcií Obci Předměřice nad
Labem a pověřuje starostku podpisem zápisu.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci místostarosty o postupu stavebních prací v rámci rekonstrukce hospodářského
objektu v Základní škole.
2. Informaci technika Vladimíra Kalouska o postupu stavebních prací v rámci dostavby kanalizace
v obci.

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 2.8.2018.

Ověřovatelé zápisu: Jana Basetlíková a Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

