
U S N E S E N Í
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem ze dne 3.5.2004 

A) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
1. zprávu ověřovatel o provedení přezkoumání výsledků hospodaření obce Předměřice n/L za rok  
2003 včetně ověření sestavení státních účetních výkazů, bez výhrad.

2. stav R 2004 ke dni 28.4.2004  bez výhrad. 

3. návrh 2.úpravy R 2004 beze změn.

4. prodej dílů pozemku p.č. 562/3 dle geometrického plánu č.567-31/2004 těmto kupujícím:

a) p.p.č. 562/66, výměra 356 m2, Věra Pirklová, Růžová 135, Předměřice n/L,     
b) p.p.č. 562/65, výměra 155 m2,  Josef Urban, Růžová 136, Předměřice n/L,           
c) p.p.č. 562/64, výměra 326 m2,  Václav Freylich, V Aleji 187, Předměřice n/L,                  
d) p.p.č. 562/63, výměra 108 m2,  Petr Zörner, V Aleji 188, Předměřice n/L,                        
e) p.p.č. 562/62, výměra   89 m2,  manželé Jan a Lucie Čvančarovi, V Aleji 189, Předměřice n/L 
f) p.p.č. 562/61, výměra  136 m2, Miloš Sirotek, V Aleji 190, Předměřice n/L,                       
g) p.p.č. 562/67, výměra 312 m2, Věra Fryntová, Pardubická 181, 503 46  Třebechovice p/Oreb.   
h) p.p.č. 562/3,   výměra 492 m2,  Ing.Jiří Tuček, Štouračova 909/13,  635 00 BRNO - Bystrc,    
všem za cenu 40,-Kč/m2  za podmínky, že kupní cena bude uhrazená při podpisu smlouvy a návrh 
na vklad do KN uhradí kupující. 
5. rozdělení dotací v oblasti kultury pro TJ Sokol  20.000,-Kč,  pro SDH  40.000,-Kč, 

       pro  KVH  15.000,-Kč,  v oblasti  sportovní  činnost  pro  TJ  Slavoj  130.000,-Kč,  pro  TOM 
Nezmaři 30.000,-Kč,  pro TJ Sokol 39.000,-Kč, pro Cyklo-Jadov 26.000,-Kč. 

6. návrh Směrnice č.1/2004 o zadávání veřejných zakázek, beze změn.

7. návrh Směrnice č.2/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/01 Sb., beze změn.

8. změnu usnesení Z-08/A5/2004 ze dne 1.3.2004 na:  cena vodného 7,-Kč/m3,  cena stočného  3,-
Kč/m3  pro  domácnosti  a  nepodnikatelské  subjekty  bez  ohledu  na  výši  spotřeby,  sazby  pro 
podnikatelské subjekty beze změny jako byly v roce 2003.  

9.  zapojení obce do projektového záměru „Doplnění kanalizačního systému ve městech Hradec 
Králové, Nový Bydžov a opatření na ČOV HK“,  zpracovatel VAK a.s., Hradec Králové.  

B) Zastupitelstvo neschvaluje:
1. žádost ing.Malého o uzavření dodatku ke kupní smlouvě.

C) Zastupitelstvo pověřuje:
1. obecní radu provádět rozpočtová opatření v rámci schválené 2.úpravy R 2004.

2.  starostu zajistit podrobný rozpis schválené 2.úpravy R 2004.

3.  starostu uzavřít smlouvy s příjemci dotací na rok 2004 podle A5.

4.  starostu uzavřít smlouvy o prodeji dílů pozemku 562/3 podle A4 a) - h).   

5.  stavební komisi koordinací prací na opravě a rekonstrukci parku. 

D) Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starosty o činnosti rady a OÚ od posledního zasedání ZO bez připomínek.

2. zprávu o vývoji bezpečnostní situace na území Obvodního oddělení Holohlavy za rok 2003.  

3. zprávu o činnosti stavební a kulturně školské komise a kontrolního výboru. 

Usnesení bylo schváleno 10-ti hlasy.



Jan Šanda – starosta


