Usnesení č. 3
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 28. 3. 2013

Zastupitelstvo schvaluje:
1. přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje 2013 Dt1. - Havárie
sociálního zařízení v Králíkách a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova Dt1.
(Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti)
2. dodavatele na I. etapu opravy chodníků v Podolibech (200 metrů), a to firmu REKOM,
a.s. Nový Bydžov s nabídkou ve výši 356 952,- Kč bez DPH.
3. Výsadbu nových lip, na pozemku p.č.476/1 k ú. Podoliby cena cca 50000,-Kč s DPH
4. Rozpočtový výhled na rok 2015 viz. příloha
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj o
mimořádném veterinárním opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
varroázy včel v chovech včel na k.ú. Královéhradeckého kraje ze dne 22. 3. 2013
2. Usnesení Exekutorského úřadu Brno o nařízení elektronického dražebního jednání ve
věci uspokojení pohledávky oprávněného – Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank pojišťoven a stavebnictví Praha proti povinnému – XXXX bytem Lázně Bělohrad.
3. Oznámení MF Praha o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie
nebo jiné podobné hry v provozovně – Králíky 64, vedené pod čj. MF‐44257/2013/34
4. Oznámení Královéhradeckého kraje Hradec Králové o změně termínu přezkoumání
hospodaření, které se uskuteční ve dnech 11. 4. ‐12. 4. 2013.
5. Informaci z MMR o uveřejňování podpisů dokumentů na profilu.
6. Sdělení MěÚ Nový Bydžov, ve kterém oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům o
odstranění stavby – dvorní objekt u č.p. 52 v obci Podoliby..
7. Rozhodnutí ze dne 8. 3. 2013 MěÚ Nový Bydžov, o přičlenění honebních pozemků do
honitby Skřivanská myslivna a do honitby Králíky.
8. Oznámení od České spořitelny Praha o konání řádné valné hromady v pondělí dne 22. 4.
2013
Zapisovatel: Jana Bisová, zápis vyhotoven dne:6.4.. 2013……………………………

Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Starosta:

…………………………… dne ……………………………

