
U S     N E S E N Í  
 

ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 31),  konaného dne 11.10.2010
 

 

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 
1. stav rozpočtu k 30.9.2010 bez výhrad,
 
2.  a I.  o v ě ř u j e

soulad Územního plánu Předměřice nad Labem s Politikou územního rozvoje České republiky 
a  s územně  plánovací  dokumentací  vydanou  Královéhradeckým  krajem,  se  stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, dle přiloženého Odůvodnění Územního 
plánu  Předměřice  nad  Labem,  zpracovaného  pořizovatelem  dle  §  53,  odst.  5  zákona  č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

.         Zastupitelstvo obce Předměřice nad Labem neshledalo žádný rozpor.

      
II.     s o u h l a s í

s vyhodnocením  výsledků  projednání  Územního  plánu  Předměřice  nad  Labem, 
vyhodnocením  připomínek,  zpracovaným  pořizovatelem  a  předloženým  v předkládacím 
protokolu, 
 

III.   vydává
 
         podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
         ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,
         § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
         Plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 
         a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
         Územní plán Předměřice nad Labem.
 
3. vyloučení zastupitele Ing. Jiřího Klimenta ze zasedání ZO při projednávání 4.bodu
    programu – schválení dodavatele stavby na „Zateplení ZŠ Předměřice nad Labem“.
 
4. výběr firmy Redomo a.s. Hradec Králové jako dodavatele stavby „ Zateplení ZŠ Předměřice
    nad Labem“a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou Redomo a.s.H.K..
    
5. snížení nájmu na dobu určitou od 1.11.2010 do 31.12.2010 na částku 3 000,- tis. Kč nájemci
    fitness ve SH,
 
6. aby příspěvek pro narozené dítě ve výši 3000,-Kč nebyl vyplácen občanům, kteří mají  na
    základě správního řízení o zrušení trvalého pobytu,  adresu trvalého pobytu na adrese Obránců
    míru 18, Předměřice n/L.
 
 
 
 



B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
1. zprávu předsedkyně kontrolního výboru obce o kontrolní činnosti výboru a
    předsedy finančního výboru obce o činnosti výboru,
 

2. upozornění občanů na nevhodné stání automobilů v ulici U Náhona a návrh na odstranění
    závory v ulici u Brožků.
 

 
 
Usnesení bylo schváleno 15-ti hlasy.                Zasedání bylo ukončeno v 20.03 hod.
 

 

Zápis byl ověřen a podepsán dne 14.10.2010

 

 

ověřovatelé: Jaroslav Zemek                                                                      

                     Milan Bartoš

 

 

                                  

                                                                                      Stanislava Marková - starostka     


