Usnesení č.6
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 26. 6. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 5.
2. Příspěvek na poznávací zájezd do Španělska (pro žákyni naší obce 1x), o příspěvek na
lyžařský kurz (pro žáky naší obce 4x)ve výši 500,- Kč na dítě a zájezd pro ZŠ a MŠ
Skřivany.
3. Závěrečný účet obce Králíky za rok 2013 a to s výhradou a přijímá opatření – viz
příloha
4. Účetní závěrku za rok 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013 v rozsahu předložených
výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky
5. Převod výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 728 409,20 Kč z účtu 431 na účet 432
7. Půjčku ve výši 213 625,- Kč, organizaci SDH Králíky na výstavbu dětského hřiště
8. Finanční dar pro SDH Králíky ve výši 75 000,- Kč na výstavbu dětského hřiště
9. Finanční částku na opravu vodov.potrubí pro napouštění požární nádrže v Králíkách ve
výši cca 25 000,- Kč
10. Finanční částku na opravu hlavní hráze rybníka Králíček - na vyčistění rybníka a nákup
kameniva cca do 100 000,- Kč.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. vyjádření JUDr.Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D. 1.náměstek MZ k žádosti Obce Králíky o radu ve
věci dalšího postupu majetkového vypořádání lesního majetku, p.p. 428/1 v k.ú.
Skřivany.
2. územní rozhodnutí MěÚ odbor výstavby a ŽP Nový Bydžov – změnu o umístění stavby
RD a příslušenství na p.p.č. 1/5,1/8,1/9,1/12,2,64/8,67/1,67/2,300/1,305/1,549 v k.ú.
Králíky žadatelky XXXXXXXX, bytem Nový Bydžov
3. oznámení MěÚ odbor výstavby a ŽP Nový Bydžov o zahájení stavebního řízení pro
novostavbu RD s garáží na p.p. č. 1/8 v k.ú. Králíky pro XXXXXX
4. výsledky obce Králíky v systému EKO-KOM za rok 2013 (12,115 t za 33.817,50 Kč) a
Osvědčení o úspoře emisí.
5. návrh Ludvíka Hesse, předsedy BabyBoxu - darovací smlouvy na peněžitý dar na nový
babybox v Nemocnici Kadaň

Zastupitelstvo projednalo:
1. žádost p. XXXXXXXX, bytem Skřivany,o odkoupení pozemku č. 501/23 v k.ú.
Podoliby o výměře 524 m2, za cenu 10,- Kč/ 1 m2

Zapisovatel: Jana Bisová, zápis vyhotoven dne: 26.6.2014……………………………
Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Starosta:

…………………………… dne ……………………………

