
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Labem (Z 12) ze dne 20.12.2004

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav a čerpání R 2004 ke dni 30.11.2004  bez výhrad, 

2.  návrh 5.úpravy R 2004 doplněný o účelové dotace od Krajského úřadu na 4.Q, o zvýšení výdajů 
o 100 tis.Kč na § 3631 a o přesun 16 tis.Kč z § 3745 na § 4314, - po úpravě celkové příjmy 
27.676,03 tis.Kč a výdaje 26.865,48 tis.Kč,

3. návrh rozpočtu na rok 2005 doplněný o globální dotaci od Krajského úřadu a o dotace od obcí na 
ZŠ, - po doplnění celkové příjmy 17.810,01 tis.Kč a výdaji 17.287,54 tis.Kč,

4. dotaci pro Dopravní podnik Města Hradec Králové na zajištění přepravy osob linkou č.15 na rok 
2005 ve výši 596.364,-Kč

5. prodej pozemků:

a)  p.p.č. 104/83  o výměře 836 m2,   

      kupující Petr JELÍNEK, Předměřice n/L  503 02, 

      a  Zdeňka DUKOVÁ,  Hradec Králové 500 02,         

      za cenu 668.800,-Kč,

b) p.p.č. 104/85  o výměře 759 m2,      

     kupující Eduard ULRICH,  Hradec Králové 11,  

     PSČ: 500 11,  za cenu 770.385,-Kč,

c) p.p.č. 104/87 a 104/88 o výměře 1969 m2,   kupující  

    Josef SYROVÁTKA,  Hradec Králové 16,  

    PSČ: 503 01,  za cenu  1.585.045,-Kč, 

d) p.p.č. 104/89 o výměře 747 m2,   

     kupující Milan POLÁK,  Předměřice n/L, 503 02,  

     za cenu 634.950,-Kč,  

e) p.p.č. 104/92 o výměře 778 m2,  

    kupující Jan ZADROBÍLEK,  Předměřice n/L, 503 02,  

    a  Karolína PETROVÁ,  Hradec Králové 503 41 

    za cenu 623.178,-Kč,
    všem podle návrhu kupní smlouvy, návrh na vklad do KN uhradí prodávající. 

6. doplnění kupujícího ve smlouvě na prodej pozemku p.č. 104/93  (usnesení č.Z 11- A4 ze dne 
20.9.2004) o manželku Moniku Staňkovou,  Dvůr Králové nad Labem,   ostatní beze změny.     

7.  návrh na bezúplatný převod – darování pozemků a nemovitostí ve vlastnictví TJ Slavoj 
Předměřice n/L do vlastnictví Obce Předměřice n/L 

8. odkoupení pozemků parcelní čísla:  

*290/1 - 6689m2,  *290/5 - 131m2,  *291/2 - 71m2,  *515/1 - 397m2,  p.č.652/5 - 7409m2, 
 p.č.652/12 - 3832m2,  p.č.652/15 - 558m2,  p.č.907/1 - 526m2,  p.č.907/2 - 1517m2,  p.č.907/3 -  
396m2,   p.č.907/4 - 865m2,  p.č.907/5 - 79m2,  p.č.907/9 - 174m2,  p.č.907/10 - 136m2,  p.č.907/11 
- 308m2,  p.č.1033 - 117m2,  p.č.1036 - 306m2,  p.č.1041 - 76m2,          



vše v  obci a k.ú. Předměřice n/L za cenu 71,53 Kč/m2  od současných vlastníků dle LV do 
vlastnictví Obce Předměřice n/L  podle návrhu kupní smlouvy s podmínkou, že smlouvy budou 
podepsány nejpozději do 20.2.2005.  Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující, daň 
z převodu nemovitosti hradí prodávající. 

9.  veřejnoprávní smlouvu 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 nad 
Labem i v roce 2005 za stejných podmínek, jako byla v roce 2004, 

10.  mimořádné odměny pro členy sociálně bytové a kulturně školské komise podle návrhu 
předsedů komisí.  

11.  návrh na doplnění finančního výboru o pana Karla Krejčíka.

B) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.    obecní radu provádět rozpočtová opatření v rámci schválené 5.úpravy R 2004

2.  starostu obce zajistit podrobný rozpis schválené 5.úpravy R 2004  

3.  starostu obce zajistit podrobný rozpis schváleného R 2005 

4.  starostu uzavřením smlouvy s Dopravní podnikem Města HK dle A-4

5.  starostu obce uzavření smluv na prodeje pozemků dle A-5 

6.  starostu úpravou kupní smlouvy dle A-6

7.  starostu obce uzavřením smluv na odkoupení pozemků dle A-8

8.  starostu obce, vzdát se práva odvolání v případě, že Krajský úřad Královehradeckého kraje 
vysloví souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o působní Městské policie Hradec Králové 
na katastrálním území obce Předměřice n/L v roce 2005 a vydá ve věci rozhodnutí. 

C) Zastupitelstvo obce ukládá:
1.  obecní radě připravit spolu s TJ Slavoj Předměřice n/L návrh darovací smlouvy dle A-7

2.  kulturně školské komisi zajistit v příštím Zpravodaji presentaci studie sportovní haly 

D) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  výroční zprávu o činnosti rady a OÚ  bez připomínek,

2.  výroční zprávu o činnosti finanční výboru, 

3.  zprávu o činnosti komise stavební, kulturně školské a sociálně bytové. 

Usnesení bylo schváleno 11-ti hlasy.                                        

Jan Šanda - starosta


