USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 07), konaného dne 03.06.2019

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní Dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Z4 Předměřice
nad Labem“ s panem Davidem Horákem, Černilov 289, 503 43 Černilov a Zelenou cihelnou s.r.o.,
Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na převzetí technické infrastruktury do majetku obce
včetně pozemků za celkovou cenu 1000,-Kč bez DPH. Současně se touto smlouvou pan David
Horák a firma Zelená cihelna s.r.o. zavazují převést obci pozemek parc. č. 671/24 a parc. č. 2471
v k.ú. Předměřice nad Labem formou kupní smlouvy za cenu 2,-Kč k účelům vybudování veřejného
parkoviště. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
2. Stav rozpočtu k 30.4.2019 bez výhrad.
3. Zavedení čipového systému v jídelně ZŠ, tzv. identifikační startovací systém ve školních jídelnách
a uvolnění finančních prostředků navýšením neinvestičního příspěvku ve výši 150 000,-Kč
na realizaci systému a zařazení těchto prostředků do 2. úpravy rozpočtu 2019.
4. Dodatek č. 2 s Technickými službami Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
za poskytnutí péče za odchycené psy, za zvýšenou částku 314,05 Kč bez DPH za každou noc pobytu
v útulku. ZO pověřuje starostku podpisem dodatku.
5. Převzetí nově vybudované dešťové kanalizace v ulici Školská v délce 68 m, v ulici Hradecká v délce
85 m napojené na stávající kanalizaci v ulici Na Vyšehradě a ulici Průmyslová od firmy Vodovody
a kanalizace a.s. Hradec Králové formou směny za část nově vybudované splaškové kanalizace.
6. Třístrannou Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících
kanalizací, uzavřenou na základě §8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu v platném znění mezi Obcí Lochenice jako vlastníkem kanalizace a ČOV
Lochenice, Obcí Předměřice nad Labem jako vlastníkem kanalizační sítě Předměřice nad Labem
a Královéhradeckou provozní, a.s. jako provozovatelem kanalizační sítě Předměřice nad Labem.
ZO pověřuje starostku podpisem dohody.
7. Smlouvu o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury s firmou Královéhradecká provozní, a.s.,
Víta Nejedlého 893, 500 Hradec Králové. Tato smlouva se týká nového vodovodního řádu DN 100
dl. 320,6 m, DN 80 dl. 91,1 m a kanalizačního řádu DN 80, 250 a 300 v celkové délce 984,95 m,
prozatím v majetku obce. Účelem smlouvy je zajištění dodávky vody, odvádění odpadních vod
a jejich čistění. Pachtovné za propachtovaný majetek činí ročně 1,-Kč. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
8. Třístrannou Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění mezi současným majitelem obcí Předměřice
nad Labem, budoucím majitelem Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893,
500 03 Hradec Králové a provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893,
500 03 Hradec Králové. Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností účastníků
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a účelem dohody je zajištění plynulého a bezpečného
provozování vodovodu a kanalizace. ZO pověřuje starostku podpisem dohody.

9. Prodej pozemku parcel. č. 228/101 o výměře 86 m2 vedeném na LV 10001 v k.ú. Předměřice
nad Labem, kategorie pozemku ostatní plocha-neplodná půda manželům Dagmar a Michaelu
Vlčkovým, Severní 774/32, 500 03 Hradec Králové za celkovou cenu 21 500,-Kč.
10. Prodej pozemku parcel. č. 562/32 o výměře cca 24 m2, který je ve vlastnictví obce, vedený na LV
10001 v obci a k.ú. Předměřice nad Labem, kategorie pozemku stavební pozemek panu Josefu
Doležalovi, Pod Nádražím 196, Předměřice nad Labem za cenu 1500,-Kč/m2 a celková cena bude
stanovena, dle přesného geometrického zaměření.
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2017 s firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00
Praha 8, DIČ: CZ26271303 ze dne 6.11.2017. ZO pověřuje starostku podpisem dodatku.
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.10000136470 s firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín,
186 00 Praha 8, DIČ: CZ26271303 ze dne 16.7.2018. ZO pověřuje starostku podpisem dodatku.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zprávu o možnosti získání dotace na doplnění zeleně v intravilánu a extravilánu obce.

2. Stížnost občana pana Ing. Josefa Langra na průběh stavby kanalizace realizované firmou
Skanska.
3. Informaci předsedy stavební komise Ing. Jiřího Klimenta k připravované změně územního plánu
obce.

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.11 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 07.06.2019.

Ověřovatelé: Vladimír Vyleťal a Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.

Stanislava Marková - starostka

