USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice n/L konané dne 1.3.2004
A) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
1. stav R 2003 ke dni 31.12.2003 bez výhrad jako 6.úpravu R 2003,
2. návrh R 2004 pro ZŠ a návrh 1.úpravy R 2004 obce se změnami na straně příjmů navýšení
§
2310-pitná voda o 210 tis.Kč, § 2321-stočné navýšení o 90 tis.Kč, na straně výdajů navýšení §
2310-pitná voda o 150 tis.Kč, nově § 3141-ŠJ částka 350 tis.Kč na nové vybavení ŠJ a u
§
3633-výstavba a údržba sítí snížení o 500 tis.Kč, přebytek 321.180,- Kč,
3. návrh výhledového rozpočtu obce na roky 2005 – 2007 beze změny,
4. prodej pozemků v obci a k.ú. Předměřice n/L:
a) p.p.č. 104/82, výměra 684 m2 kupující Tomáš Trávníček, ul. Klidná 266, Hradec Králové,
za cenu 691.524,-Kč,
b) p.p.č. 104/83, výměra 836 m2 kupující Jan Barbuščák, Na Zahrádkách 229, Hradec Králové,
za cenu 752.400,-Kč,
c) p.p.č. 104/84, výměra 919 m2 kupující Ing. Mojmír Malý, Bílá Třemešná 265,
za cenu 900.620,-Kč,
d) p.p.č. 104/89, výměra 747 m2 kupující Ing. Rostislav Holeček, Sekaninova 407, Hradec
Králové, za cenu 600.000,-Kč,
e) p.p.č. 104/95, výměra 846 m2 kupující manželé MUDr. Petr Hoško a MUDr. Kateřina
Hošková, tř. E.Beneše 1544, Hradec Králové, za cenu 871.380,-Kč,
f) p.p.č. 104/96, výměra 853 m2 kupující manželé Mgr. Michal Šedivka a Hana Šedivková,
Školská 395, Předměřice n/L, za cenu 853.853,-Kč,
dle návrhu kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí prodávající.
5. cenu vodného a stočného na rok 2004 ve stejné výši jako byla v roce 2003,
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Předměřice nad Labem a statutárním městem Hradec
Králové, na základě které bude Městská policie Hradec Králové vykonávat úkoly stanovené
zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na území obce
Předměřice n/L, s účinností dnem vydání pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu
Královehradeckého kraje,
7. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce Východočeské energetice a.s., Hradec Králové,
na kabelizaci rozvodů NN v ulici Růžová 300 tis.Kč a v ulici Labská 200 tis.Kč,
8. záměr odkoupení pozemků v areálu a okolí ZŠ dle předložené mapy.
B) Zastupitelstvo pověřuje radu obce:
1.

provádět rozpočtová opatření v rámci schválené 1.úpravy R 2004,

2. a starostu jednáním s majiteli pozemků v areálu a okolí ZŠ o odkoupení dotčených pozemků,
C) Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1. zajistit podrobný rozpis schválené 1.úpravy R 2004 obce,
2. uzavřením smlouvy s VČE a.s., Hradec Králové, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce na kabelizaci NN v ulicích Labská a Růžová,
3. uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Hradec Králové o působnosti Městské policie na
území Obce Předměřice n/L,

4. uzavřením kupních smluv na prodej pozemků podle bodu A 4 a) – f).
D) Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. výroční zprávu ZŠ a MŠ za školní rok 2002 až 2003 bez výhrad,
2. zprávu starosty o činnosti rady a OÚ od posledního zasedání ZO bez připomínek,
3. zprávu o činnosti finančního výboru, stavební a kulturně školské komise.
Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.
Jan Šanda – starosta

