
 
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 17),  konané dne 21.11.2005
 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav čerpání R 2005 (Výkaz Fin2-12M) ke dni 31.10.2005 bez výhrad,

2. předložený návrh 3.úpravy R 2005 s příjmy 21 205,01 tis.Kč, výdaji 20 513,54 tis.Kč a saldem + 
691,47 tis.Kč, beze změny,

3. návrh investičních a ostatních akcí na rok 2006, doporučený stavební komisí,

4. plán společných zařízení – aktualizace 10/2005 v rámci Komplexních pozemkových úprav 
(KPÚ)  v k.ú. Předměřice n/L, zpracovatel Josef  Šplíchal, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 
pracoviště  Rokycanova 114/IV,  566 01 Vysoké Mýto, 

5. návrh změny hranic katastrálního území k.ú. Předměřice n/L – Lochenice a  k.ú. Předměřice n/L 
– Dolní Neděliště – Světí,  v rámci KPÚ  Předměřice n/L  10/2005, zpracovatel  Josef  Šplíchal, 
Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pracoviště  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, 

6. a) veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Předměřice nad Labem a statutárním městem Hradec 
Králové, na základě které bude Městská policie Hradec Králové vykonávat úkoly stanovené 
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na území obce 
Předměřice nad Labem i v roce 2006, 

    b) dotaci na činnost Městské policie Hradec Králové na rok 2006 ve výši 175 200,-Kč,  

7. finanční příspěvek na výuku v ZŠ na rok 2006 ve výši 4 000,-Kč/žáka pro obce, jejichž děti 
navštěvují ZŠ Předměřice n/L, 

8. nabídku pana Pavla na odkoupení pozemku p.č. 233/55

 

B) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostu zapracováním schválených investičních a ostatních akcí do návrhu R 2006, 

2. starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle schváleného bodu A-6a,

3.    starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na výuku v ZŠ na rok 2006 
s Obcemi Lochenice, Sendražice a Neděliště ve smyslu bodu A-7,

4.    starostu přípravou kupní smlouvy dle bodu A-8.

 

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Výroční zprávu Základní školy Předměřice n/L za školní rok 2004 – 2005,

2.  informaci o dokončení napojení obecního vodovodu na vodovod z Hradce Králové, 

3.  zprávu o činnosti rady,

4.  zprávu o činnosti komise stavební a kulturně školské a kontrolního a finančního výboru.

 

Usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy.                         

Jan Šanda - starosta


