
 
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 11),  konané dne 18.2.2008 

 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 
1. prodej pozemků   
    a) p.p.č.202/12, výměra 935 m2, pan Špatenka Vladimír, K Sokolovně 243, 503 41 Hradec 
    Králové 7, za cenu 1 439 000, Kč,
    b) p.p.č.202/16, výměra 887 m2,pan Martínek Petr a Martínková Alena, Třída E. Beneše 
    1555, 500 12 Hradec Králové, za cenu 1 244 000,-Kč,  
    c) p.p.č.202/17, výměra 888 m2,pan Pancíř Michal, Pod Strání 535, 500 06 Hradec Králové 6,  
    za cenu 1 244 000,- Kč,  
    d) p.p.č.202/18, výměra 948 m2,pan Šimák Petr a Šimáková Tereza, U Panelárny 282, 503 02 
    Předměřice n/L, za cenu 1 280 000,-Kč,
    e) p.p.č.202/19, výměra 917 m2, pan Neruda Josef, Selicharova  1421, 500 12 Hradec 
    Králové, za cenu 1 284 000,-Kč.
    dle návrhu předložené  kupní smlouvy, zástavní právo ve prospěch obce na dva roky v případě 
    nedodržení podmínek kupní smlouvy, dle odstavce VII a uhrazení správních poplatků 
    prodávajícím, t.j. Obcí Předměřice n/L.
 
2. realizaci protipovodňového opatření a schvaluje odkup pozemku  p.č. 735, o výměře 362 m2, 
    za cenu 105 Kč/m2 a pozemku p.č. 728, o výměře 753 m2, za cenu 105 Kč/m2.
 
3. použít schválenou  částku 8 997 000 Kč určenou na dokončení sportovní haly na    
    doplacení  pozastávek a stavebních  prácí z I. a II. etapy výstavby sportovní haly a  
    zbývající částku  použít na vybudování  – přeložky vodovodu, vnitřních tribun, 
    terénních úprav a zeleně, evakuačního rozhlasu, příjezdové komunikace, zpevněných  
    ploch, veřejného osvětlení, terénních úprav a pojízdné komunikace.
    ZO pověřuje radu kontrolou projektů týkajících se přeložky vodovodu.
 

4. u TJ  SLAVOJ-fotbal a ČMKVH provést kontrolu hospodaření před přidělením dotace na rok

    2008,u TJ Sokol – kanoistika  možnost přidělené dotace použít na nákup obytné buňky 

    k účelům šatny pro kanoisty,  rozpočtové opatření přesunutím z položky dotace pro zájmovou 

    činnost v kultuře 45 000 Kč na položku dotace na sport a dotaci na rok 2008  ve výši:

 

    Sbor dobrovol. hasičů                                   30 000 Kč

    Českomor. klub voj. historie                        18 000 Kč

    TJ SOKOL – divadlo                                      7 000 Kč

    Svaz důchodců                                              15 000 Kč

    TOM NEZMAŘI                                          15 000 Kč 

    TJ SOKOL – TV                                           10 000 Kč

    TJ SOKOL – kanoistika                                50 000 Kč

    TJ SLAVOJ- TV                                           20 000 Kč 

    TJ SLAVOJ – fotbal                                   150 000 Kč



 

 
 
 
 
 
 
 
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 

1. zprávu o stavu čerpání rozpočtu a stavu na účtech,                 
 

2. zprávu o uvažovaném zřízení Kontokorentního úvěru,

 

3. zprávu o výběrovém řízení na provozovatele fitness a sauny ve sportovní hale a doporučuje  
    neslučovat práci správce sportovní haly s podnikatelským záměrem a upřednostnit další 
    nabídku v pořadí,
 
4. zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
 
5. žádost občanů o zřízení přechodu pro chodce v ulici Na Vyšehradě,
 
6. zprávu o bezdomovci a pověřují starostku projednáním této záležitosti s policí. 
 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.                         Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.

 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 20.2.2008

 

 

         

 

Stanislava Marková - starostka                                                              


