USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 16), konané dne 26.9.2005
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav čerpání R 2005 (Výkaz Fin2-12M) ke dni 31.8.2005 bez výhrad.
2. předložený návrh 2.úpravy R 2005 doplněný o zvýšení provozní dotace pro ZŠ o 120 tis.Kč
s příjmy 20 805,01 tis.Kč, výdaji 20 667,54 tis.Kč, saldo + 137,47 tis.Kč.
3. návrh obecně závazné vyhlášky č.6/2005 o místním poplatku za výherní hrací přístroj.
4. návrh obecně závazné vyhlášky č.7/2005 o místním poplatku ze psů.
5. návrh obecně závazné vyhlášky č.8/2005 o nakládání s komunálním odpadem.
6. a) bezúplatný převod pozemků p.č. 635/13 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 635/44
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Předměřice nad Labem z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Předměřice nad Labem za podmínek daných ve smlouvě o
bezúplatném převodu.
b) smlouvu o bezúplatném převodu uvedených pozemků za podmínek a závazků v ní
uvedených.
7. dosavadní postup orgánů obce ve věci transformace obecního vodovodu.
8. žádost paní Lenky Jandové o změnu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 104/94 o výměře
970 m2, schválenou dne 27.6.2005, kupující paní Lenka Jandová, bytem Chotiná 52, Třemošná u
Plzně 330 11, za cenu 902 100,-Kč, změna na: kupující Lenka Jandová, bytem Vyhlídková
1453/6, Plzeň 312 00, termín úhrady kupní ceny do 30.10.2005. Ostatní podmínky kupní
smlouvy zůstávají beze změny.
B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. nabídku Zastupitelstva města Hradec Králové na připojení Obce Předměřice nad Labem k Městu
Hradec Králové.
C) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostu a radu dalším jednáním s VaK a.s., Hradec Králové o podmínkách transformace obecního
vodovodu,
2.

starostu uzavřením nové kupní smlouvy na pozemek p.č.104/94 dle schváleného bodu A-8.

D) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o postupu prací na napojení obecního vodovodu na VaK a.s.
2. zprávu o činnosti rady,
3. návrh investičních akcí na rok 2006 předložený předsedou stavební komise s tím, že bude
dopracován do příštího zasedání spolu s návrhem rozpočtu na rok 2006
4. zprávu o činnosti komise stavební, sociálně bytové, kulturně školské a kontrolního výboru.
Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.
Jan Šanda - starosta

