Usnesení č.8
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 4. 9. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 7
1. Žádost Společenství vlastníků jednotek Králíky 50 o zkrácení stromů na pozemku obce.
Zkrácení se týká 3 ks vzrostlých smrků vedle byt.domu čp. 50. Zastupitelstvo
doporučilo stromy v době veget. klidu pokácet a vysadit nové.
2. Cenovou nabídku Pavlíčka Milana ič.16278755 na opravu/malbu, nátěry oken, fasády…)
čekáren u zastávek Podoliby a Chmelovce do výše 15.000,‐ Kč
3. nabídku firmy Luboš Holásek, Ič 74391917 na akci „obrubníky v Podoliby“ v celkové
výši 95.034,‐ Kč vč. DPH
4. nákup dlažby na vjezd k čp. 52 v Podolibech, hrazeno Obcí, náklady na práci uhradí
majitel čp. 52
5. smlouvu „ o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi Obcí Králíky a Akciovou společností
AMOS energo ič. 27537803,
6. prodej pozemku č. 501/23 v k.ú. Podoliby o výměře 524 m2, za cenu 10,‐ Kč / m2 +
náklady na sepis kupní smplouvy a poplatek za vklad do Katastru nemovitosti, p.
XXXXXXXX, bytem Skřivany
7. nákup kanal.potrubí na vybudování mostku v Řehotech do výše částky 20.000,‐ Kč
vč.DPH
.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Nabídku pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový
úřad k propachtování/pronájmu od Státního pozemkového úřadu Praha, Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové.
2. Oznámení MěÚ odbor výstavby a ŽP Nový Bydžov o provedení závěrečné kontroly
prohlídky stavby - hygienické zázemí pro sportoviště včetně skladu sportovních potřeb
na s.p.č. 198 v k.ú. Králíky na 4.9.2014 – dle provedené prohlídky je nutné doložit
požární zprávu
3. Rozhodnutí MěÚ odbor výstavby a ŽP Nový Bydžov o zákazu užívání stavby –
novostavby RD s terasou na s.p.105 v k.ú. Chmelovce p. XXXXXX
4. Exekuční příkaz od Exekutorského úřadu Trutnov na návrh oprávněného – Obce Králíky
a proti povinnému: Pila MoBil, s.r.o., se sídlem Humburky 1, IČ 25921738
5. Rozhodnutí MěÚ odbor výstavby a ŽP Nový Bydžov o stavebním povolení na stavbu:
novostavba RD s garáží na p.p.č. 1/8 v k.p. Králíky, pro XXXXXX
6. Oznámení Rolnická a.s. Králíky o mimořádném navýšení nájemného z pronajatých
pozemků o 0,5 % z průměrné ceny v daném katastru

Zapisovatel: Jana Bisová, zápis vyhotoven dne: 4.9.2014……………………………
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Starosta:

…………………………… dne ……………………………

