USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z11), konaného dne 26.3.2012
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podaní žádosti Magistrát města Hradec Králové, odbor
hlavního architekta, o pořízení „Územní studie lokality Z11 Předměřice nad Labem“ s tím, že územní
studii nebude hradit obec Předměřice n/L, ale uhradí ji majitelé pozemků v lokalitě Z11,
2. stav rozpočtu k 29.2.2012 bez výhrad,
3. hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2011 na základě zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad,
4. závěrečný účet Základní školy a mateřské školy za rok 2011 bez výhrad s tím, že hospodářský
výsledek ve výši 4 800,65 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ,
5. uvolnění částky 2,2 mil. Kč z obecního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu R 2012 na
dokončení rekonstrukce mateřské školy,
6. návrh 1. úpravy rozpočtu 2012 s celkovými příjmy 17 046,15 tis. Kč, výdaji 20 586,03 tis. Kč,
saldem -3 539,88 tis. Kč, které bude hrazené z přebytku minulých let,
7. dotaci neziskovým organizacím na rok 2012 ve výši:
Svaz důchodců
SDH hasiči

18 000,------

KVH voj. histor.

10 000,-

TOM turistický od.

20 000,-

Sokol TV

30 000,-

SPV

30 000,-

Sokol –kanoistika

70 000,-

Sokol - divadlo

20 000,-

Slavoj fotbal

190 000,-

8. měsíční úplatu za předškolní vzdělání v mateřské škole ve výši 200,- Kč,
9. účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., dne 13.6.2012 jako delegovaného zástupce.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
1. změnu Územního plánu na pozemcích parcel.č. 2426/1 a 2426/2 a která spočívá ve změně
funkčního využití ploch ze zeleně přírodního charakteru ( ZP) na výrobu a skladování – lehký průmysl
(VL).
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. žádost občanů v lokalitě na rozhraní obce Předměřice n/L a Lochenice na přípravu projektu
k odkanalizování této části obce a zjištění možnosti se připojit k budoucí kanalizaci v Lochenicích a
možnosti připojení na veřejný vodovod. ZO pověřuje stavební komisi řešením tohoto problému.
2. Žádost občanů v lokalitě na rozhraní obce Předměřice n/L a Lochenice o výstavbu chodníku, snížení
rychlosti na tomto úseku a případně i zbudování nového povrchu vozovky. ZO pověřuje stavební
komisi řešením tohoto problému.
3. Žádost občanů v lokalitě na rozhraní obce Předměřice n/L a Lochenice o prověření situace ohledně
zastávky, která je společná pro občany Předměřic n/L a Lochenic.

Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 21.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 30.3.2012
Ověřovatelé zápisu: Stanislava Hrušková, Robert Hegedüs

Stanislava Marková - starostka

