
Usnesení zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem ze dne 30.6.2003
Zastupitelstvo Obce Předměřice n/L  projednalo a schvaluje:
1)  stav čerpání R 2003 ke dni 31.5.2003  bez výhrad,

2)  návrh 3.úpravy R 2003 doplněný o změnu: 100 tis.Kč z § 6171 rozdělit  50 tis.Kč na § 3326 a 
 50 tis.Kč na § 3419,

3)  návrh výhledového rozpočtu na roky 2004 až 2006,

4) prodej pozemku p.č. 104/80, o výměře 759 m2  společně  panu Milanu Bydžovskému, bytem 
Gagarinova 685, Hradec Králové a paní Soně Dolénkové, bytem Labská kotlina 1023, Hradec 
Králové, za cenu  800,-Kč/m2 ,  poplatky za vklad do KN hradí prodávající,  

5) prodej pozemku p.č. 104/78, o výměře 775 m2,  společně panu Tomáši Janatovi, bytem Severní 
773, Hradec Králové a manželům Karlu a Miluši Janatovým, bytem Gočárova 1225, Hradec 
Králové, za cenu 800,-Kč/m2,  poplatky za vklad do KN hradí prodávající,

6) prodej dílů z pozemku p.č. 636/2 dle geometrického plánu č. 548-50/2003 takto: 

  paní Marii Novotné, bytem Školská 312, Předměřice n/L, díl a) výměra 4 m2,    

  manželů Karlu a Janě Robovým,  bytem Školská 312, Předměřice n/L, díl b) výměra 4 m2,    

  manželům Jiřímu a Miladě Veldovým, Školská 313, Předměřice n/L, díl c) výměra 3 m2,

  manželům Zdeňkovi a Aleně Hakovým, Školská 313, Předměřice n/L, díl d) výměra 4 m2,

  panu Janu Pecnovi,  Školská 312, Předměřice n/L,  díl e) výměra 4 m2,

  všem za cenu 50,-Kč/m2  s tím, že poplatky za vklad do KN uhradí kupující,

7) zrušení zástavního práva ve výši 144.740,-Kč  k budově TJ Slavoje, ulice Školská 290, 
Předměřice n/L a mění tuto položku na nevratnou dotaci,

8)  změnu usnesení ze dne 14.10.2002 - č.05) na:  ZO schvaluje – zřízení příspěvkové organizace 
Základní škola, Předměřice n/L, okres Hradec Králové,  ke dni  1.1.2003, která převezme 
veškerá práva a závazky zrušených organizačních složek obce, 

9)  změnu usnesení ze dne 14.10.2002 - č. 06) na:  ZO schvaluje – zřizovací listinu Základní školy, 
Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové s účinností od 1.1.2003 (úplné znění v příloze 
č.3 zápisu),

10)  dodatek č.1 ke Zřizovací listině Základní školy Předměřice nad Labem, kde se mění  znění 
článku III. na:  V oblasti působnosti půjčování knih a přístupu na Internet je předmět činnosti 
vymezen § 21, zákona č. 76/1978 Sb., o školních zařízeních.      

bere na vědomí:
- odstoupení Kamila Hlavy od kupní smlouvy na pozemek p.č. 104/78, 

- zprávu starosty o činnosti rady a OÚ od posledního zasedání ZO,

- zprávu o činnosti finančního výboru a stavební a sociálně bytové komise, 

zmocňuje starostu:
- uzavírání Smluv o budoucích smlouvách směnných v rámci KPÚ, 

ukládá starostovi obce: 
-  zajistit podrobný rozpis 3.úpravy R 2003 obce,

-  informovat ZO o provedených rozpočtových opatřeních,

pověřuje radu obce:
- projednat s Městem Hradec Králové návrh mandátní smlouvy o přenesení působnosti 



k projednávání přestupků a působnosti městské policie na území obce.

Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy.                                

Jan Šanda - starosta


