USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 13), konané dne 7.3.2005

A) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
1. hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2004, na základě zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2004, včetně přijatých opatření,
2. závěrečný účet PO ZŠ Předměřice n/L za rok 2004,
3. návrh výhledového rozpočtu obce na roky 2006 až 2008,
4. prodej dílů oddělených od pozemku p.č.32/1 takto:
a) p.p.č.32/13 o výměře 87 m2 za cenu 6.223,-Kč
kupující: Milan Polák, bytem Školská 356, Předměřice n/L,
b) p.p.č. 32/14 o výměře 93 m2 za cenu 6.652,-Kč
kupující: Ivan Uher a Jiřina Uhrová, bytem Školská 355, Předměřice n/L,
c) p.p.č. 32/15 o výměře 70 m2 za cenu 5.007,-Kč,
kupující: Roman Brožek a Jitka Brožková, bytem Školská 354, Předměřice n/L,
d) p.p.č. 32/16 o výměře 33 m2 za cenu 2.360,-Kč
kupující: Jaroslav Bukač a Ilona Bukačová, bytem Školská 357, Předměřice n/L,
podle návrhu kupní smlouvy, poplatky za vklad do KN hradí kupující.
5. návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 54 516 000,-Kč na výstavbu
sportovní haly,
6. návrh odměn pro neuvolněné členy ZO s účinností od měsíce března,
7. Směrnici č.1/2005 o zabezpečení zákona o finanční kontrole,
8. Směrnici č.2/2005 - náplň práce finančního výboru,
9. Směrnici č.3/2005 - náplň práce kontrolního výboru.

B) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

starostu a místostarostu podáním žádosti o státní dotaci na výstavbu sportovní haly,

2.

obecní radu přijímat a schvalovat nadále interní směrnice obce,

3. obecní radu připravit na příští zasedání ZO návrh novel obecních vyhlášek.

C) Zastupitelstvo obce volí:
1. paní Stanislavu Markovou předsedkyní kontrolního výboru.

D) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. podrobný rozpis schváleného R 2005 bez připomínek,
2. zprávu o činnosti rady,
3. zprávu o činnosti finanční výboru a komise stavební, sociálně bytové a kulturně školské.

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.

Jan Šanda - starosta

