Usnesení Obce Králíky ze zasedání dne 2.6.2016
Zastupitelstvo Obce Králíky projednalo a schvaluje:
1) pronájem vinárny v KD p. xxxxx a p. xxxxxx z Králík za těchto podmínek: pronájem
1000,‐ + energie 1000,‐ platba vždy předem do 15 dne v měsíci
2) zamítnutí žádosti o instalaci pouliční lampy u domu čp. 52 z důvodu, že zde nikdy
nebyla a osvětlení je dostačující
3) výběr dodavatele na opravu hlavní střechy KD, byl vybrán uchazeč s nejnižší cenovou
nabídkou firma JOKAS s.r.o. Bydžovská Lhotka 46, IČO: 259 30 168 a to s cenou 1.498
411,‐Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy o dílo.
4) Závěrečný účet obce Králíky za rok 2015, byl projednán a schválen s výhradou a
přijímá následující opatření – viz příloha
5) ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015
v rozsahu předložených výkazů: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky
bez připomínek
6) Zúčtování a převod výsledku hospodaření za rok 2015 z účtu 431 na účet 432 ve výši
1.442 734,12 Kč
7) rozpočtové opatření č. 5 ‐ viz příloha
8) výlet do zábavného parku „ FAJN PARK Chlumec nad Cidlinou „ obec uhradí vstupné
dětem do 15 let a dopravu autobusu všem. Termín bude včas vyhlášen a vyvěšen.

Zastupitelstvo Obce Králíky bere na vědomí:
1) Městský úřad N.Bydžov, odbor výstavby – Rozhodnutí o povolení změny stavby před
jejím dokončením objekt Králíky p.č.. 26‐ přístavba obytného křídla k RD čp.5
2) Městský úřad N.Bydžov, odbor výstavby zaslal návrh zadání Územního plánu
Smidary, kde je možnost s k němu vyjádřit
3) Pozvánka na setkání‐ sportovní den DSO Podcidlinsko 14.6.2016 v Barchově sportovní
areál
4) Stížnost p. M. Jaroně Králíky čp. 47 na neustálé rušení nočního klidu v obci a
porušování vyhlášky obce 1/2016 o konání diskoték provozovatelem club MAX
v Králíkách
5) rozpočtové opatření č. 4. ve výši 5 491,‐ ‐ schválil starosta dne 31.5.
6) Vyjádření k žádosti o informace k zamítnutému projektu – Zkvalitnění nakládání
s odpady, kdy jsme podávali stížnost na poradenskou společnost KONDECO s.r.o.

V Králíkách dne 2.6.2016
Zapsal: Lehký Stanislav

