
U S N E S E N Í
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06),  konané dne 4.6.2007 

 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 

1. podle § 6 odst. 5) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pořízení 
územního plánu pro katastrální území své obce, dle § 44

a)  z vlastního podnětu,

b)  na návrh orgánů veřejné správy,

c)  na návrh občanů obce,

d)  na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 
nebo stavbě na území obce.   

Určuje podle § 47 odst. 1 zákona pana Miroslava Všetečku, člena zastupitelstva Obce Předměřice 
nad Labem, pro spolupráci s Odborem hlavního architekta Magistrátu města HK při pořizování 
Územního plánu pro území obce Předměřice nad Labem.

Pověřuje starostku obce, v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm.c), podáním žádosti na úřad 
územního plánování (Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta) o pořízení 
Územního plánu pro území Obce Předměřice nad Labem.
                            
2. hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2006 na základě zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2006, bez výhrad,

 

3. závěrečný účet základní školy za rok 2006 bez výhrad,

                                      
4. čerpání rozpočtu k 25.5.2007 bez výhrad,
 
5. prodej obecních pozemků č.555/2, 875/64, 959/7 bez výhrad,
 
6.podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
pozemku parcelní č. 907/8 a dále o bezúplatný převod (případně prodej) pozemků parcelní číslo 
1035, 515/2, 290/6, 1037, v areálu školy v ulici Školská.

 

7. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/H/5630/2007-HMSU souhlasí a 
pověřuje starostku podepsáním této smlouvy. 

 
 
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 

1.  zprávu  o činnosti  výborů a komisí.

 

2.  závěrečné projednání změny č.2 ÚPSÚ Předměřice nad Labem – Lochenice

 

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.                         Zasedání bylo ukončeno v  20.25 hod.



 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 7.6.2007

 

 

                                                                                    

                                                                                 Stanislava Marková - starostka 


