Usnesení Obce Králíky ze zasedání dne 29.9.2016
Zastupitelstvo Obce Králíky projednalo a schvaluje:
1. Žádost p. Růžena Šafaříková, Chmelovice 8 žádá o změnu velikosti hrobu č. 29,30
(dvojhrob) na jednohrob ve Chmelovicích
2. Výběr dodavatele na akci „Oprava vjezdů a výměna obrub v obci Řehoty“ byl vybrán
uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou pan Luboš Holásek, Na Pískách 23, 504 01 Nový Bydžov,
IČO: 74391917 a to s cenou 316 650,‐ Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu k uzavření a podpisu
smlouvy o dílo.
3. Rozpočtové opatření č. 8
4. Pověření starosty k úkonu rozpočtového opatření Zo stanovuje v souladu s §99 odst.2
zák.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty
obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) navýšení závazných ukazatelů příjmů v rámci tř. 1 (daňové příjmy), tř.2 (nedaňové
příjmy) a tř. 3 (kapitálové příjmy) do výše 200 tis. Kč. Tyto prostředky nesmí
starosta zapojit do výdajů rozpočtu, kromě účelově určených darů. Navýšení
závazných ukazatelů tř. 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových
dotací v případě, že ZO schválilo účast obce při podání žádosti o transfer. Tyto
prostředky starosta zapojuje do výdajů.
b) Navýšení závazného ukazatele výdajů do výše 200 tis. Kč v období mezi
jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení jednoho záv. ukazatele nesmí
být kompenzováno snížením jiného záv. ukazatele na výdajové straně rozpočtu.
c) Přesuny v rámci jednoho § mezi tř. 5 a tř.6 u akcí, které byly schváleny ZO, ale u
kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění
v souladu s rozpočtovou skladbou.
Zastupitelstvo Obce Králíky bere na vědomí:
‐
‐

‐

‐
‐

Městský úřad Nový Bydžov‐ rozhodnutí – udělení souhlasu k umístění nádrže pro
uskladnění degestátu (kejdy) na pozemcích p.č. 1524/4, 2977 3430 v k. ú. N. Bydžov
Městský úřad Nový Bydžov‐ rozhodnutí – povoluje změnu v užívání stavby : dosavadní
účel užívání stavby – rodinná rekreace majitele, nový účel stavby: Ubytovací zařízení
s restaurací, Chmelovice čp. 1
stížnost paní Zdenky Štefanové, Petrovice, která jezdí denně přes obec Podoliby a
Chmelovice si stěžuje, že se neustále po silnici pohybují kachny a slepice, ohrožují
bezpečnost silničního provozu.
Elektrowin – oznámení o kontrole zpětného odběru dne 3.10. v 11,00 hod.
Asociace šipkového sportu žádá o zamluvení KD k pořádání turnajů v příštím roce
2017: ve dnech 21. – 23.4. ; 27 – 28.5.; 3. – 4.6.2017

V Králíkách dne 5.10.2016
Zapsal:

