Usnesení č. 11
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 06.10.2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Žádost XXXXX o pronájem místnosti v budově OÚ. Králíky za účelem kondičního
cvičení. Nájem 500kč/měsíc (od 1.3.2012)
2. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi OÚ Králíky a firmou
Elektrowin a.s. Praha
3. Rozpočtové opatření č.1
4. Rozpočtové opatření č.5
5. Zamítnutí záměru XXXXX o pronájem místnosti v budově OÚ Králíky, z důvodu
neuskutečnění
6. Stanovení kontrolního dne na 7.10.2011 v rámci akce „Oprava střechy a zateplení
kulturního domu Králíky“. Účast Pohl, Lehký, Očenášek, Skalický

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Firma ASA s.r.o. na základě smlouvy informovala OÚ Králíky, že dne 22.10.2011
bude proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (autobaterie,
fotochemikálie, vyjetý olej atd.).
2. Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a ŽP zaslal oznámení o provedení
kontrolní prohlídky a následně výzvu ke zjednání nápravy pro p. XXXX v Podolibech
č.p.43 ve věci uvedení stavby do takového stavu, aby nadále neohrožovala své okolí
s termínem do 30.12.2011.
3. Společnost JANKONNEX s.r.o. Český Brod podal písemný podnět ke správnímu
řízení pro porušení povinnosti zákona o odpadech na parcelách, kde se nachází
bioplynová stanice-k.ú. Nový Bydžov a spadá do kompetence MÚ Nový Bydžov.
Odpověď dané firmě dopisem ze dne 03.10.2011, kde OÚ Králíky informuje, že
nedošlo k porušení povinnosti dle uvedeného zákona.
4. Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a ŽP zaslal rozhodnutí o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí na multifunkční sportovní hřiště v k.ú. Králík o dva
roky.

5. Firma ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové požádalo o vyjádření z hlediska lokalizace
podzemního vedení pro akci „Studie proveditelnosti trvalých bariér pro
obojživelníky“.
6. Informace o existenci nájemní smlouvy č 2892/2008 mezi obcí Králíky a
Rolnickou a.s. Králíky o pronájmu pozemku 289/3v k.ú. Králíky na zemědělské
využití.
7. Zápis kontrolního výboru ze dne 29.9.2011

Zastupitelsktvo projednalo a odkládá:
1. Žádost XXXX, bydlištěm Řehoty čp.32 o materiální příspěvek na vybudování
obrubníků před jejich pozemkem.
2. Královehradecký kraj, Odbor plánování a stavebního řádu zaslal zásady
rozvoje Královehradeckého kraje a vyzval k uplatnění podmětů a požadavků
na aktualizaci těchto zásad( termín případných požadavků a podmětů do
30.12.2011).

Zapisovatel: Jitka Knytlová, zápis vyhotoven dne: 9.10.2011……………………………

Ověřovatel:
Starosta:

…………………………….. dne …………………………………..
………………………………… dne ……………………………………

