
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z13),  konaného dne 24.9.2012

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1. stav rozpočtu k 31.8.2012 bez výhrad,

2. bez výhrad návrh 3. úpravy rozpočtu 2012 s celkovými příjmy 17 194,15 tis. Kč, výdaji 20 779,85
    tis. Kč, saldem  -3 585,70 tis. Kč, které bude  hrazeno z přebytku minulých let,

3. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2006, 
    o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu roku 2012 mezi Obcí Předměřice n/L a Statutárním
    městem Hradec Králové na rok 2013, týkající se působení Městské policie na území obce,

5. Dodatek č. 2  s firmou Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové ke smlouvě na účelově vázanou
    půjčku ve výši 5 630,-tis. Kč ze dne 25.3.2010 a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:

1. Územní studii „Předměřice nad Labem-lokalita Z11“-7/2012 a pověřuje stavební komisi prověřením
     možnosti prodloužení místní komunikace z  ulice Pod Nádražím do ulice V Aleji, 

2.  vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku ze psů a pověřuje starostku 
    prověřením některých bodů vyhlášky.

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. informaci o zavedení modrých kontejnerů na papír, které budou v měsíci říjnu rozmístěny po obci,  

2. zprávu o novém provozním řadu firmy Napos s.r.o. projednávaném v radě a stavební komisi,
týkající se zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využití kovových a nekovových odpadů a  pověřuje 
radu a stavební komisi dalším místním šetřením ve firmě NAPOS,

3.  informaci předsedy stavební komise o  projednávání jednotlivých bodů z jednání  stavební
       komise dne 6.9.2012.

Usnesení bylo schváleno 12-ti hlasy.              Zasedání bylo ukončeno v 20.40 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 2.10.2012

ověřovatelé:   Stanislava Hrušková, Jaroslav Zemek

                             
                                                                Stanislava Marková - starostka



Stav čerpání rozpočtu dle FIN 2 -12M k 31.8.2012

Z výkazu Fin 2-12M sestavenému  k 31.8.2012 vyplývá, že  příjmy po konsolidaci jsou 
11 857 696,35,- Kč, výdaje 12 386 551,09,-Kč, saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je
- 528 854,74,-Kč. Zůstatek  na účtech  k 24.9.2012 je  7 163 076,51,-Kč.



  Daňové příjmy jsou:

- 1111 DPFO-ZČ   81,4 %(daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti)           
- 1112 DPFO-SVČ   59,8 % (daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti)         
- 1113 DPFO-KV 101,6 %( daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů)                   
- 1121 DPPO   71,8 %(daň z příjmů právnických osob)                             
- 1211 DPH  55,4 %( daň z přidané hodnoty)                                          
                                     65,37 %

Daňové příjmy jsou nyní celkem 65,37 %. Příjem daní celkově je příznivý, slabší je DPH, ta by se 
mohla srovnat ke konci roku. 

Stav na běžných účtech k 24.9.2012:
KB Hradec Králové                                                     2 069 123,32 Kč
Česká spořitelna a.s.                                                    4 665 821,03 Kč
ČSOB Hradec Králové                                                   428 132,16 Kč  
                                                                                     7 163 076,51 Kč










