Usnesení č. 4
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 26.04.2012

Zastupitelstvo schvaluje:
1. žádost p. a pí. XXXXX o připojení srážkových vod do obecní kanalizace v Králíkách a
to u domu čp. 39.
2. smlouvu o právu provedení stavby mezi obcí Králíky (vlastník pozemku) a p. XXXXX a
pí. XXXXX (stavebníci), jedná se o ČOV u RD č.p. 6 a kanalizační přípojku pro RD č.p.
6 v k.ú. Podoliby.
3. dne 20.05.2012 od 13.00 hod se bude konat „Vítání občánků“ v Králíkách. Přípravu
zajistí p. Vojtěchová společně se p. Knytlovou.
4. zvýšení pokladního limitu na částku 20.000,- Kč
5. OÚ zakoupí bankovní trezor cca 15000kč
6. OÚ zakoupí občerstvení (párky a limo) pro děti na akci „Pálení čarodějnic“.
7. OÚ zakoupí poháry pro SDH Králíky na soutěž k 90. letům založení SDH (cca 10.000
Kč).
8. cena obecních pohledů byla stanovena na částku 5,- Kč/kus.

Zastupitelstvo projednalo:

1. opravu propadlých obrub v Řehotech před pí. XXXXX. O opravu bude požádána firma
REKOM Nový Bydžov a.s.
2. v rámci Dne Země proběhne v obci Králíky každoroční čistění příkopů dne 01.05.2012
od 9.00 hod.
3. informace o změně termínu konání zastupitelstva bude uvedena na internetových
stránkách obce.(poslední čtvrtek v měsíci)
4. o oplocení dětského hřiště v Podolibech se postará p. XXXXX, který vytvoří nabídku a
na jejím základě poté bude provedeno oplocení. OÚ zakoupí cement a o vybetonování
sloupků budou požádáni p. XXXXX a p. XXXXX
5. informace o průběhu výstavby multifunkčního hřiště a o dalších krocích, které budou
následovat.

6. informace o průběhu výstavby multifunkčního hřiště a o dalších krocích, které budou
následovat.

.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. protokol z kontrolní prohlídky na pozemku stav. par. č. 10 v k.ú. Podoliby.
2. ověření zjednodušené dokumentace stavby p. XXXXX - RD s verandou a prádelnou
č.p. 27 v obci Podoliby, st.p. 41 v k.ú. Podoliby. Zpracovaný pasport odpovídá
skutečnému provedení stavby.

Zapisovatel: Jitka Knytlová, zápis vyhotoven dne: 02.05.2012……………………………

Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Starosta:

…………………………… dne …………………………

