USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z24), konaného dne 22.9.2014
A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. stav rozpočtu k 31.8.2014 bez výhrad,
2. bez výhrad 3.úpravu rozpočtu 2014 s celkovými příjmy 19 192,90 tis. Kč, výdaji 20 218,00 tis. Kč
a saldem - 1 025,10 tis. Kč, které bude hrazeno z finančních rezerv obce,
3. „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j., UZSVM/H/13189/2014-HMSU s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemku parcel.č. 635/6
o výměře 214 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, účetní hodnota
149,- Kč, nabyvatel Obec Předměřice nad Labem,
4. za použití § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Předměřice nad Labem za období
2010 – 2014,
5. uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu roku 2014 mezi Obcí Předměřice n/L a Statutárním
městem Hradec Králové na rok 2015, týkající se působení Městské policie na území obce,
6. odkanalizovat lokalitu na rozhraní obce Předměřice n/L a obce Lochenice v rámci další etapy
realizace kanalizačního řádu na čističku do Hradce Králové nebo Lochenic, dle dalšího technického
a ekonomického podrobného posouzení..
B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Zprávu o uplatňování Územního plánu Předměřice nad Labem za období 2010 – 2014, doplněnou
a upravenou na základě projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, předloženou pořizovatelem – odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové,
2. informaci o „Úpravě křižovatky I/33 a III/3254 Předměřice“, která spočívá ve zřízení odbočovacího
pruhu ze státní silnice do obce ( u bývalého JZD). ZO byli seznámeni s dopisem Ředitelství silnic
a dálnic ČR se sídlem v Hradci Králové, jejímž obsahem byla informace o problematickém výkupu
pozemků od vlastníků dotčených pozemků.

Usnesení bylo schváleno 14-ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 26.9.2014
ověřovatelé: Jaroslav Zemek a Vladimír Vyleťal

Stanislava Marková - starostka

