USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 28), konaného dne 24.9.2018
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Stav rozpočtu k 31.8.2018 bez výhrad.
2. Převedení finanční částky ve výši cca 160 000,-Kč Základní škole a mateřské škole. Tato částka je
na zakoupení barevné kopírky, dataprojektoru a servru, dle nejvýhodnějších cenových nabídek.
3. Uvolnění finančních prostředků ve výši 1 300 000,-Kč na další úpravy v základní škole a zařazení
této částky do 5. úpravy rozpočtu 2018.
4. 5. úpravu rozpočtu 2018 s celkovými příjmy 27 887 170,- Kč, výdaji 49 801 120,- Kč a saldem
– 21 913 950,- Kč.
5. V rámci poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury na podprogram
č. 3 Informačního centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
VISK pro rok 2018 uvolnění finančních prostředků ve výši 10 538,-Kč jako spoluúčast zřizovatel
na projektu a převedení této částky na účet Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L.
6. Směnu pozemků mezi obcí a Miroslavem a Štěpánkou Gnolovými, Na Obci 337, Předměřice
nad Labem v rámci narovnání vlastnických vztahů. Pozemek parcel. č. 625/134 o výměře 248
a pozemek parcel. č. 24/46 o výměře 7 m, ve vlastnictví manželů Gnolových budou směněny
za pozemek parcel. č. 875/68 o výměře 255 m2, ve vlastnictví a v KÚ obce Předměřice nad Labem.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. Prodej obecních pozemků parcel. č. 24/48, druh pozemku – zahrada o výměře 44 m2 a parcel.
č. 24/50, druh pozemku – zahrada o výměře 31 m2., v k.ú. Předměřice nad Labem, evidovaném
na LV 10001 panu Františku Volfovi, U Náhona 325, 503 02 Předměřice nad Labem za celkovou
cenu 18 750,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
8. Prodej pozemku parcel. č. 104/98 o výměře 280 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Předměřice
nad Labem, evidovaném na LV 10001 paní Jitce Rychterové, nábřeží Závodu míru 1823, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice a panu Miloslavu Dušánkovi, Na Obci 361, 503 02 Předměřice
nad Labem za celkovou cenu 70 000,-Kč a úhradu oddělovacího geometrického plánu ve výši
5 200,-Kč. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9. Prodej pozemků parcel. č. 2017/2 o výměře 297 m2, parc.č. 2017/3 o výměře 5 m2, parc.č. 2102/2
o výměře 13 m2, parc.č. 2106/2 o výměře 225 m2, celková výměra 540 m2, dle GP č. 876-299/2014
v k.ú. a obci Předměřice nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390 za celkovou cenu 133 520,Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 4224/89/2018 ze dne 18.5.2018. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
10. Pronájem pozemků na zřízení dočasné deponie ornice ze stavby dálnice D11, stavby D1106 Hradec
Králové – Smiřice v k.ú. Předměřice nad Labem na parcel. č.2017 o ploše 6712 m2 a na parcel.
č. 2005 o ploše 5 530 m2 firmě EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové za cenu 1 Kč za m2 a rok. Předpokládaná
doba nájmu cca 48 měsíců.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a vyslovuje souhlas:
1. Dle § 84 odst. 2 písm. p) se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO paní Janou
Basetlíkovou (funkce recepční ve sportovní hale).
C) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci technika Vladimíra Kalouska o čištění vodních toků v lokalitě Na Obci.
2. Informaci technika Vladimíra Kalouska o postupu stavebních prací v rámci dostavby kanalizace
v obci.
3. Informaci technika Vladimíra Kalouska o postupu stavebních prací v rámci modernizace ZŠ.
4. Žádost občanů o ošetření lípy „U Šimrádů“ poškozené vichřicí.

Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.04 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 27.9.2018.

Ověřovatelé zápisu: p. Jana Basetlíková a p. Miroslav Gnol.

Stanislava Marková - starostka

