Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 23.3.2017
Přítomni: prezentační listina
Zapisovatel: Lehký Stanislav

Zasedání zahájeno v 19.hod starostou obce Tomášem Pohlem
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů – jednohlasně schváleno
Program jednání:
1. Informace starosty
2. Vyhlášení výběrového řízení na prodloužení komunikace v obci Králíky
3. Diskuze
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem , konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Josefa Belihara a pana Martina Kmínka. ZO
hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.
Doplnění programu schůze o bod
‐
přijetí rozpočtového opatření č.1
‐ Podání žádosti o dotaci na „Inženýrské sítě Králíky‐ nové sídliště RD – vodovod“ a „Inženýrské
sítě Králíky – nové sídliště RD – kanalizace“

Usnesení č.5 ‐ ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0
1. Informace starosty
‐ Uzavření Příkazní smlouvy s firmou KALVODA SLUŽBY s.r.o. Hradec Králové a Obec
Králíky předmětem je, že firma zařídí technicko‐provozní činnost při provozování
jednotné kanalizace v obci Králíky
Usnesení č.6 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0
zdržel se : 0
‐ Zasedání Mikroregionu 29.3. od 15.30 h. v N. B. , zástupce za obec starosta
‐ KÚ KHK info. O jmenování nového zástupce na pozici Technolog veřejné dopravy .
‐ Informace o řešení sporu mezi obcí Králíky a ÚpZastupování státu ve věcech
majetkových – pozemky přístupová cesta z obce Chmelovice ke hřbitovu a následně
na Nový les.
‐ Oznámení od Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky o přidělení dotace 450 000,‐ Kč na pořízení nového
dopravního automobilu
ZO bere na vědomí
‐ Na základě žádosti naší a obce Kobylice byla vydána Městským úřadem Nový Bydžov,
Dopravně správní obor – Veřejná vyhláška stanovení dopravního značení pro
přechodnou úpravu provozu na komunikaci v obci Králíky, Řehoty, Kobylice na dobu
do 21.5.2017 z důvodu úplné uzavírky silnice N.B. směr Prasek a řidiči nepoužívají
objízdnou trasu a tím se zvýšil provoz přes naši obec.
ZO bere na vědomí
‐ starosta informoval přítomné , že je nezbytná úprava komunikace Řehoty/
doasfaltování podél nových obrubník – provede fy.
Holásek Luboš IČO: 74391917 NA Pískách Nový Bydžov

Cena 86 000,‐ Kč + DPH 21% celkem 104 060,‐ Kč
Termín ukončení akce k předání do 15.4.2017
Usnesení č.7 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0 zdržel se : 0
2.Vyhlášení výběrového řízení na prodloužení komunikace v obci Králíky
‐ oslovení nejméně tří firem na vyhotovení cenové nabídky na danou zakázku a to do 20.4.
ZO bere na vědomí
3.Rozpočtové opatření č. 1
ZO schvaluje návrh předloženého rozpočtového opatření viz. Příloha
Usnesení č.8

ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0 zdržel se : 0

4. Podání žádosti o dotaci z KHK na akci „Inženýrské sítě Králíky‐ nové sídliště RD –
vodovod“ a „Inženýrské sítě Králíky – nové sídliště RD – kanalizace“
Starosta informoval přítomné , že je možnost podat žádost o dotaci KHK z programu
„rozvoj infrastruktury oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod „ na
akci „Inženýrské sítě Králíky‐ nové sídliště RD – vodovod“ a „Inženýrské sítě Králíky –
nové sídliště RD – kanalizace“ Podíl dotace je max. 80 % z celkových uznatelných nákladů.
Usnesení č.9

ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0 zdržel se : 0

4.Diskuse
‐ Oslovení dodavatelských firem o cenovou nabídku pro koupi traktoru pro sečení a
ostatní příslušenství / zametací koště / pro potřeby obce, zajistí starosta.
‐ p.Boček seznámil ZO o záměru Rolnické a.s.Králík o vybudování linky na výrobu
peletek v areálu RD Králíky. ZO bere na vědomí a uskuteční jednání s představiteli
spol. RD Králíky v termínu 13. týden 2017. Upřesní starosta.
‐ Na žádost místostarosty p. Knytla nechá starosta zpracovat návrh vyhlášky ‐ Pohyb
domácích zvířat na veřejném prostranství obcí spadající pod OU Králíky.
‐ Příští zasedání ZO 20.4. 2017 od 18 hod.

V Králíkách 23.3.2011

Zapsal:

Lehký Stanislav …………………………………………………………

Ověřovatel: Belihar J. ……………………………………………………………….
Ověřovatel: Kmínek M. ……………………………………………………………..

