USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z08), konaného dne 16.11.2015
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.10.2015 bez výhrad,
2. převod nemovitého infrastrukturního majetku – jednotné kanalizace obce Předměřice nad Labem
v rozsahu a na pozemcích dle „Pasportu stávající jednotné kanalizace v obci Předměřice n/L – stav
ke dni 30.6.2015“zpracovaného spol. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., oddělení
projekce formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., IČO 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové.
Hodnota nepeněžitého vkladu činí 23 593 000,-Kč( slovy dvacet tři miliónů pět set devadesát tři tisíc
korun českých) a byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jiřím
Hemerkou a Ing. Karlem Jarolímkem pod evid. Číslem 28-1-10-15 3122015 dne 20.10.2015,
3. prodej pozemku parc. č. 636/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Předměřice nad Labem, Společenství vlastníků
jednotek, Školská 312 – 313, 503 02 Předměřice nad Labem za celkovou cenu 4 500,-Kč,
4. smlouvu o přepravě osob MHD pro obec Předměřice n/L na rok 2016 – 2026 se Statutárním městem
Hradec Králové a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
5. smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2016 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy,
6. předloženou územní studii „Předměřice nad Labem-lokalita Z 10“ – 09/2015.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. zprávu o ústní stížnosti pana Růžičky na nevyhovující stav komunikace III. třídy v ulici Hradecká
před jeho domem po následných úpravách při budování kanalizace – výtlak na čističku v Hradci
Králové, na kterou upozornil člen rady Petr Krejčík. Na odstranění závady byl již zpracován projekt,
ale náklady na realizaci samotnou jsou vysoké a budou projednány v rámci rozpočtu na rok 2016.

Usnesení bylo schváleno 10 -ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.45 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 19.11.2015.

Ověřovatelé: Jana Basetlíková a Vladimír Vyleťal.

Stanislava Marková - starostka

