
  U S N E S E N Í
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 09),  konané dne 19.11.2007 
 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 

1.      čerpání rozpočtu k 31.10.2007 bez výhrad,
 
2.      návrh II. úpravy rozpočtu 2007 bez výhrad, 
 
3.      veřejnoprávní smlouvu s Městskou policií Hradec Králové a pověřuje starostku 

podepsáním této smlouvy,
 

4.      aby novým majitelům parcel  Na Obci II bylo přiděleno číslo popisné na základě kupní 
smlouvy  s původním majitelem a doložením kolaudačního rozhodnutí,

 
5.       prodej devíti parcel Na Obci II a stanovuje nejnižší podání 1300 Kč/m2, formou 

samofinancování,
 

6.      výběr nájemce bowlingu se zázemím a pověřuje starostku podepsáním smlouvy 
s nájemcem,

 
7.      vyměření nájmu Sokolu a Slavoji ve výši 5 000 Kč/rok za užívání tělocvičny v areálu 

sportovní haly,
 

8.      pronájem orné půdy, parcel.m č. 236, o výměře 8 067 m2 a pověřuje radu uzavřením 
smlouvy,

 
9.      účast starostky Stanislavy Markové na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a 

kanalizace Hradec Králové, dne 5.12.2007,jako delegovaného zástupce,
 

10.  s realizací záhumeních cest a uděluje souhlas k provedení staveb dle uvedených smluv:
      Smlouva č. R 92/2007 – stavba R 92 – Cesta „Záhumenní II.“v k.ú.Předměřice n/L.
      Smlouva č. R 103/2007 – stavba R 103 – „ Záhumenní cesta K7 – I. etapa, II. část
      v k.ú. Předměřice n/L.
      Smlouva č. 120/2007 – stavba R 120 – cesta „ Pod nádražím“ v k.ú.Předměřice n/L. 
      Záhumenní cesta  R 120 bude užívána pouze pro zemědělské účely, proti    
      nežádoucímu užívání bude zabezpečena. 
      Smlouva č. R 128/2007 – stavba R 128 Protipovodňová ochrana území za bývalé ZD 
      v k.ú.Předměřice n/L.
 
11.  zpracovatele nového Územního plánu firmu URBAPLÁN ATELIÉR, spol. s r.o. 
      Hradec Králové,  

 
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 

1. zprávu o využití sportovní haly, informaci o dostavbě II. etapy výstavby sportovní haly,   

 

2. zprávu  o činnosti  rady,

 



3. návrh stavebních činnosti na rok 2008,

 

4. připomínky občanů obce Předměřice n/L vyřešit možnosti napojení kanalizace na rozhraní obce 
Předměřice n/L a Lochenice. ZO pověřilo starostku prověřením možností odkanalizování  této 
lokality.

 

 

Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.                         Zasedání bylo ukončeno v 21,05 hod.

 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 21.11.2007

 

 

                                                                                ověřovatelé: Ing. Petr Šimrád       
                                                ................................................             

 

                                                                                                    Stanislava Hrušková  

 

                           

         

Stanislava Marková - starostka


