USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem ze dne 20.9.2004
A) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
1. stav a čerpání R 2004 ke dni 31.8.2004 bez výhrad.
2. poskytnutí příspěvku Centru sociální pomoci a služeb o.p.s., Hradec Králové, ve výši 6 tis.Kč na
zajištění pečovatelské služby v obci v roce 2004.
3. návrh 4.úpravy R 2004 včetně navrženého přesunu 10 tis.Kč z § 3632 na § 4314.
4. prodej pozemku p.č. 104/93 o výměře 688 m2, panu Mgr. Pavlu Staňkovi, z Hradce Králové,
Mandysova 1297, za cenu 551.776,-Kč, podle návrhu kupní smlouvy s tím, že správní poplatky
uhradí prodávající.
5. návrh smlouvy, ve které se Obec Předměřice n/L zavazuje poskytnout a.s. Vodovody a
kanalizace, Hradec Králové (IČO: 48172898) účelově vázanou půjčku v celkové výši 899 tis.Kč
(ve splátkách podle předloženého návrhu), k zabezpečení financování akce dokončení vodovodu
Plotiště – Předměřice v rámci vodárenské soustavy východních Čech (SO 15).
6. prodej obecních pozemků pro dálnici D11: ideální 6/108 z p.p.č. 1058/34 o celkové výměře 205
m2, ideální 1/6 z pozemku p.č. 1058/7 o celkové výměře 177 m2, p.p.č. 1058/22 o výměře
201 m2, p.p.č.1058/25 o výměře 358 m2, p.p.č. 1058/65 o výměře 1 m2, p.p.č.937/9 o výměře
25 m2 v obci a k.ú. Předměřice n/L, vše za cenu 44.770,-Kč, kupující Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, IČO: 65993390.
7. návrh investičních a neinvestičních akcí vypracovaný stavební komisí a doplněný o PD na
rekonstrukci ulice U Cihelny.
B) Zastupitelstvo pověřuje:
1.

obecní radu provádět rozpočtová opatření v rámci schválené 4.úpravy R 2004.

2. starostu zajistit podrobný rozpis schválené 4.úpravy R 2004 (A-3).
3. starostu uzavřením smlouvy na prodej pozemku (A-4).
4. starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí půjčky (A-5).
5. starostu uzavřením smlouvy na prodej pozemků (A-6).
6. starostu zveřejnit další kolo prodeje stavebních pozemků Na Obci2 za stejných podmínek jako
byla kola předchozí, s termínem pro podání nabídek do 30.11.2004.
C) Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi obce zapracovat projednané investiční a neinvestiční akce obce na rok 2005 do návrhu
R 2005 a návrh předložit na příštím zasedání ZO.
D) Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starosty o činnosti rady a OÚ od posledního zasedání ZO bez připomínek.
2. zprávu o činnosti finanční výboru a komise stavební a sociálně bytové.
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy.
Jan Šanda - starosta

