U S N E S EN Í
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 15) konané dne 27.6.2005
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav čerpání R 2005 (Výkaz Fin2-12M) ke dni 31.5.2005 bez výhrad.
2. prodej pozemku p.č.104/94 o výměře 970 m2, paní Lence Jandové, bytem Třemošná u Plzně, za
cenu 902 100,-Kč, podle návrhu kupní smlouvy, správní poplatky uhradí prodávající.
3. zprávu Kontrolního výboru o výsledku kontrol poskytnutých dotací společenským organizacím
za rok 2004 bez výhrad.
4. rozdělení dotací společenským organizacím na rok 2005 takto:
TJ Slavoj 200 000,-Kč, TJ Sokol – sport

55 000,-Kč,

SDH ČM 55 000,-Kč, TOM Nezmaři

20 000,-Kč.

TJ Sokol – divadlo 20 000,-Kč,

5. návrh 1.úpravy R 2005 včetně těchto změn:
- ponechání původní částky na § 3113 – pol. 5171 beze změny,
- navýšení částky na § 3745, pol. 6121 o 200 tis.Kč,
- přesun částky 25 tis.Kč z § 3392 na § 3419 – položky 5222,
s tím, že saldo – 487,53 tis.Kč bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let.
6. dosavadní postup orgánů obce ve věci transformace obecního vodovodu.
7. obecní vyhlášku č.05/2005 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 01/2005, 02/2005,
03/2005 a 04/2005.
8. a) dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
s účinností od 1.1.2006,
b) změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec
Králové na název Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec
Králové s účinností od 1.1.2006.
9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s manžely Kubcovými na
pozemku p.č.635/23 a s manžely Majzlanovými na pozemku p.č.628/13 pro uložení odpadního
potrubí v rámci KPÚ.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. vstup Obce Předměřice n/L do svazku obcí mikroregion Smiřicko.
C) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

starostu jednáním s VaK a.s., Hradec Králové o podmínkách transformace obecního vodovodu,

D) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o jednání Rady města Hradec Králové o případné integraci s okolními obcemi,
2. zprávu o činnosti rady,
3. zprávu o činnosti komise kulturně školské a stavební.

Usnesení bylo schváleno 13 -ti hlasy.
Jan Šanda - starosta

