Usnesení č. 3
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 29.03.2012

Zastupitelstvo schvaluje:
1. doplnění programu zastupitelstva o rozpočtové opatření č.1.
2. smlouvu o smlouvě budoucí darovací vybavení dětského hřiště (cena s DPH 233.506,Kč).
3. žádost pí. XXXXX-MAŽORETKY Stonožka o.s. IČ 26652307 o pronájem kulturního
domu dne 05.05.2012 na akci „Mistrovství Čech Mažoretek“. Zastupitelstvo se dohodlo
na nájmu ve výši 8.000,- Kč + DPH.
4. rozpočtový výhled na rok 2014.
5. smlouvu o dílo č.7/2012 mezi obcí Králíky a firmou POPR s.r.o. Hradec Králové, IČ
46509283(oprava cest dle přílohy v celkové výši cca 195.000,- Kč.)
6. cenovou nabídku firmy REKOM Nový Bydžov a.s. na akci „ Terénní úpravy kolem
areálu hřiště v Králíkách“. Celková cena 60.000,- Kč s DPH.
7. Rozpočtové opatření č.1,
8. Delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové dne
13.6.2012. Zúčastní se pan Knytl Zdeněk
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 28.04.2012.
2. pozvánku organizace Společná CIDLINA, o. s. IČO 26662778 na společné jednání obcí
v regionu, které proběhne dne 19.04.2012 od 16.30 hod v Nepolisech. Zúčastní se p. Pohl
a pí. Vojtěchová.
3. zprávu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický – oddělení
kontroly obcí a analýz, o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí
Mikroregionu Novobydžovsko, IČ 70948011 za rok 2011.
4. zprávu Městského úřadu Nový Bydžov, Odbor výstavby a životního prostředí o
projednání návrhu zadání Územního plánu Kobylice.

5. zprávu Městského úřadu Nový Bydžov, Odbor výstavby a životního prostředí o řízení o
návrhu Územního plánu Sloupno. Veřejné projednání se uskuteční dne 25.04.2012
v 15.00 hod na MěÚ Nový Bydžov.
6. informaci o konání Instrukčně metodického zaměstnání pro velitele jednotek PO II a III,
které pořádá České republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje dne
14.04.2012 od 9.00 hod. Zúčastní se p. Pohl.
7. informaci o vyhodnocení dotačního titulu 1. Obec Králíky dotaci nedostala.
8. výroční zprávu a zprávu o finanční kontrole obce Králíky za rok 2011
9. zahájení prací v rámci VS a VPP od 02.04.2012.
10. smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na částku 5000,- Kč. od firmy Ardagh Metal
Packaging Cech Republic s.r.o. , Skřivany na do vybavení SDH Králíky
Zastupitelstvo projednalo:
1. zjištění telefonního čísla na odchytovou stanici, v případě volného pohybu psů v obci.
2. informační setkání občanů obce, týkající se výstavby sociálního zařízení na hřišti
v Králíkách. Dle zjištěných názorů se poté Zastupitelstvo rozhodne o umístění stavby.
3. opravu plotu a zakoupení krytu na septik v areálu KD Králíky

Zapisovatel: Jitka Knytlová, zápis vyhotoven dne: 01.04.2012……………………………
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Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Starosta:

…………………………… dne ……………………………

