
Usnesení zastupitelstva Obce Předměřice n/L ze dne 14.4.2003
Zastupitelstvo Obce Předměřice nad Labem po projednání schvaluje:
1)  zprávu auditora o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2002 bez výhrad,

2)  návrh 2.úpravy R 2003 beze změny,

3)  prodej pozemků: 

a) pozemek p.č. 104/78, výměra 775 m2, panu Kamilu Hlavovi, Zadní 137, Holohlavy, za cenu 
674.250,- Kč,

b) pozemek p.č  104/79, výměra 777 m2. panu Petru Červinkovi, E.Beneše 1556, Hradec 
Králové, za cenu  622.377,- Kč,

c) pozemek p.č. 104/80, výměra 759 m2, panu Ing.Tomáši Růžičkovi, Staré nám. 60, Slatiňany, 
za cenu 607.959,- Kč, 

dle návrhu kupní smlouvy. Správní poplatky hraní prodávající.  

4)  výměnu pozemku p.č. 104/81, výměra 9 m2,  LV 10001 - Obec Předměřice n/L,  za pozemek 
p.č. 199/15, výměra 9 m2,  LV 211 - Michal Šmarda, oddělené Geometrickým plánem č. 3535-
267/2002, Geodézie VČ s.r.o., Hradec Králové. 

5)  převod rozvodů plynu Na Obci2 – II.stavba, VČ plynárnám a.s. HK za cenu 110 tis.Kč, 

6)  přidělení grantů – dotací na rok 2003: 

a) Tělocvičné jednotě Sokol Předměřice n/L ve výši 14.000,- Kč  na tělovýchovnou činnost, 
51.800,-Kč na závodní činnost oddílu rychlostní kanoistiky a činnost mládeže, a 17.500,- Kč 
na činnost ochotnického divadla, 

     b)  Turistickému oddílu Nezmaři Předměřice n/L ve výši 40.000,-  Kč na sportovní, 
přírodovědnou a ekologickou činnost dětí a mládeže, 

     c)  TJ Slavoj Předměřice n/L ve výši 91.000,- Kč na činnost fotbalového klubu, oddílů dětí a 
dorostu,

     d)  SDH Předměřice n/L ve výši 59.500,- Kč na kulturně výchovnou činnost dětí a mládeže,

     e)  paní PaedDr.Renatě Hradecké, Předměřice n/L, čp. 51,  ve výši 14.000,- Kč na činnost 
dětského divadelního souboru Klobouk (pořádání divadelních představení).

7) úpravu měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO dle § 3, odst.3), nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., s účinností od dubna 2003 a  ½ další odměny za 1.pol. 2003,

neschvaluje  návrh výhledového rozpočtu obce na roky 2004 až 2007, 

bere na vědomí:
- Výroční zprávu obce za rok 2002,

- zprávu starosty o činnosti rady a OÚ od posledního zasedání ZO,

- zprávu předsedy stavební komise z jednání komise o investiční činnosti v obci,

- zprávu o činnosti stavební, sociálně bytové a kulturně školské komise, 

zmocňuje starostu:
- k provádění rozpočtových opatření u ÚZ pol.4122 podle podkladů z OŠMT  KÚ, 

ukládá starostovi: 
-  zajistit podrobný rozpis 2.úpravy R 2003,

-  připravit nový návrh výhledového rozpočtu na roky 2004 až 2006,



ukládá radě obce:

- v případě odstoupení od kupní smlouvy na st.p., vyzvat zbývající zájemce k podání nové nabídky.  

Usnesení bylo schváleno 11-ti hlasy.                                                 

Jan Šanda - starosta


