
Usnesení zastupitelstva Obce Předměřice n/L ze dne 19.8.2002
Zastupitelstvo Obce Předměřice n/L projednalo a schvaluje:

01) - zprávu o stavu a čerpání rozpočtu obce ke dni 30.6.2002, doplněnou o aktuální údaje ke dni 
31.7.2002, bez výhrad,

02) - návrh 2.úpravy R 2002 tak jak byl předložen, doplněný o zvýšení výdajů o 540 tis.Kč na 
těchto §§: 5299 - CO 500 tis.Kč na povodňové konto Královehradeckého kraje č.ú. 78-
7756320217/0100 na odstranění následků povodní, § 5512 - požární ochrana, zvýšení o 40 
tis.Kč na doplnění technického vybavení SDH,

03) - návrh transformace školských zařízení obce (dle § 24, odst.4), zák.č.284/02 Sb.,) tak, aby byla 
vytvořena jedna příspěvková organizace s právní subjektivitou ke dni 1.1.2003, 

04) - prodej části pozemku p.č. 875/13 díl a) - 21 m2 v KÚ Předměřice n/L dle geometrického plánu 
č. 523-1047/2002 (GON a.s., HK), za cenu 50,-Kč/m2 manželům Ireně a Jaroslavu 
Frydrychovým, Františka Halase 724, Hradec Králové 9, 

05) - cenu vodného a stočného na rok 2002 v I.kategorii vodné 5,-Kč/m3, stočné 2,-Kč/m3, vodné 
ve II.kategorii 15,-Kč/m3, stočné 7 ,-Kč/m3. Na rok 2003 v I.kategorii vodné 7,-Kč/m3, stočné 
3,-Kč/m3, ve II.kategorii vodné 21 ,-Kč/m3 a stočné 9,-Kč/m3,

06) - uvolnění bytů č.3 a 4 v čp.123 pro přechodné ubytování občanů postižených povodněmi. 
Zastupitelstvo obce ukládá:

- starostovi obce připravit návrh zřizovací listiny základní školy Předměřice n/L podle usnesení č. 
03

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- informaci starosty místního Sdružení dobrovolných hasičů M.Krásy o pomoci dobrovolných 
hasičů z Předměřic n/L při odstraňování povodňových následků v Praze - Tróji ve dnech 16. až 
18.8.2002, a všem hasičům, kteří se této akce zúčastnili, vyslovuje poděkování,

- Výroční zprávu Obce Předměřice n/L za rok 2001,
- informaci o harmonogramu voleb do PS Senátu ČR a zastupitelstva obce, 
- zprávu o činnosti rady a OÚ, finančního a kontrolního výboru a komise stavební, sociálně bytové 

a kulturně školské.
Usnesení bylo schváleno10-ti hlasy

Jan Šanda - starosta


