USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z14), konaného dne 10.12.2012
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Územní studii „Předměřice nad Labem-lokalita Z11“-7/2012 a tento souhlas podmiňuje tím, že pro
dopravu materiálu budou stavebníci používat pouze komunikaci v ulici V Aleji a s jednotlivými
stavebníky obec před udělením souhlasu se stavbou uzavře dohodu, ve které se stavebník zaváže
komunikaci z ulice Pod Nádražím k ulici V Aleji uvést v případě poškození do původního stavu,
2. 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 Z4 Předměřice nad Labem“ s tím, že územní
studii nebude hradit obec Předměřice n/L, ale uhradí ji majitelé pozemků v lokalitě Z4,
3. stav rozpočtu k 30.11.2012 bez výhrad,
4. bez výhrad návrh 4. úpravy rozpočtu 2012 s celkovými příjmy 17 726,65 tis. Kč, výdaji 19 634,31
tis. Kč, saldem -1 907,66 tis. Kč, které bude hrazeno z přebytku minulých let,
5. neinvestiční dotaci na provoz Základní školy a mateřské školy Předměřice n/L v celkové výši
2 990 000 ,- Kč,
6. rozpočet na rok 2013 v paragrafech, přebytkový s celkovými příjmy 19 186,80 tis.Kč, s celkovými
výdaji 17 505,48 tis. Kč a saldem 1 681,32 tis. Kč, bez výhrad,
7. návrh výhledového rozpočtu na rok 2014 – 2016 bez výhrad,
8. vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku ze psů,
9. prodloužení sníženého nájmu nájemci bowlingu ve SH na dobu neurčitou,
10. smlouvu s Dopravním podnikem Hradec Králové na autobusovou dopravu v obci na rok 2013 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy,
11. Smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2013 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy,
12. Smlouvu č. RR/2012/079-SDH/MV/3 s Královéhradeckým krajem o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2012 a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
13. zavedení nemovitosti nadzemního objektu čekárny MHD umístěného na pozemku parcel. č. st. 153,
který je vlastnictví ČR, do majetku obce. Tato nemovitost podléhá zápisu do KN, na základě ověřeného
pasportu stavby a notářského zápisu o existenci stavby,
14. zavedení nemovitosti nadzemního objektu studny, umístěného na pozemku parcel.č. st. 516, který
je ve vlastnictví ČR, do majetku obce. Tato nemovitost podléhá zápisu do KN, na základě ověřeného
pasportu stavby a notářského zápisu o existenci stavby,

B) Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje:
1. radu obce provedením rozpočtového opatření v rámci ukončení roku 2012.
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci předsedkyně kulturní a školské komise o 3.obecním plese konaném dne 12.1.2013,
2. informaci místostarosty o vyhodnocení dotace na regeneraci budov Základní školy,
3. informaci starostky o výroční zprávě ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem,
4. informace a dotazy občanů z lokality na rozhraní obce Předměřice n.L. a Lochenice o vývoji
stavby obecní kanalizace.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 14.12.2012
Ověřovatelé zápisu: Stanislava Hrušková, Vladimír Vyleťal

Stanislava Marková - starostka

