Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 20.4.2017
Přítomni: prezentační listina
Zapisovatel: Lehký Stanislav

Zasedání zahájeno v 18.15.hod starostou obce Tomášem Pohlem
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů – jednohlasně schváleno
Program jednání:
1. Informace starosty
2. Výběr dodavatele na nákup traktoru se sečením
3. Pověření starosty k úkonu rozpočtového opatření
4. Diskuse
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.

Usnesení č.: 11 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0
1. Informace starosty
‐ Starosta informuje o hospodaření ve společném lese obcí za rok 2016
ZO bere na vědomí
‐ dopis z MV odbor veřejné správy a dozoru s uznáním rozporování obecně závazné
Vyhlášky č.1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků akcí – reakce na stížnost provozovatele Gastro Max
Králíky
‐ Oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady o vydání povolení k provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu – viz dopis KUKHK – 12973/ZP/2017‐4
ZO bere na vědomí
‐ Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbz čIV‐12‐2015573/VB/01 – Povinná Obec Králíky, oprávněná ČEZ
Distribuce as. Děčín,obec Králíky, ppč. Řehoty 504 – 20,21
Usnesení č.:12 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0
‐ VaK a.s. Hradec Králové pozvánka na Valnou hromadu dne 7.6.2017 v Kongresovém
centru Aldis , H K obec jako akcionář vyšle zástupce pana Zdeňka Knytla, bytem
Podoliby čp. 52
‐ Usnesení č.:13 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0
‐ Informace Měu N.B. odbor životního prostředí o přezkoumání chovu prasat v obci
Řehoty
ZO bere na vědomí
‐ Oznámení Měu N.B. Odbor výstavby o přijetí žádosti Josefa a Olgy Pozlerovi –
Podoliby o dodatečném povolení stavby.
ZO bere na vědomí
Žádost manželů Lehkých – přezkoumání stavu podané 16.1. 2014 o odkup st. 24
s čp.43 obci Králíky o odkoupení pozemku a nemovitosti, odloženo na příští zasedání

ZO bere na vědomí
Měu N.B. Veřejná vyhláška vydává opatření obecné povahy , stanovení dopravní
značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci dne 27.5. od 11,00
do 18,00 hod. z důvodu sdružení MEKKAMEN – čj.D/8276/2017/Vos/1344/2017/DZ
ZO bere na vědomí
Dopis paní Němečkové D. ohledně prodeje, případné možnosti směny pozemků u
čp. 58 o spolupodílení se na úhrady nákladů při zaměření parcely 63/1 kú. Králíky –
urovnání hranice pozemků zajistí starosta nechá zaměřit
ZO bere na vědomí
Žádost p. Kordač a Havelková o pronájem části ppč. 475/3 kú. Podoliby jakožto
vlastník pozemků je obec a případný odkup.ZO nemá námitek k pronájmu, ale
žadatel musí jednat s RD Králíky ,která obhospodařuje pozemek / nájemní smlouvou
/. O případném prodeji obec neuvažuje.
ZO bere na vědomí
Pohyb domácích zvířat po obecních a jiných pozemcích . Řeší zákon č. 246/1992 Sb.
Chovatel je povinen učinit taková opatření aby nedocházelo k porušení zákona.

‐

‐
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‐

‐

2.Výběr dadavatele na nákup traktoru se sečením s vysokozdvižným výklopným
košem a zametacím kartáčem
Předseda výběrové komise T. Pohl informoval zastupitele o výběrovém řízení na
nákup traktoru. Byl vybrán uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou firma ZD Všestary,
Všestary 18, 50312 Rozběřice, IČO: 00124087 a to s cenou 619 000,‐ Kč bez DPH a
zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č.:14 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0
3.Pověření starosty k úkonu rozpočtového opatření
ZO pověřuje starostu i k provádění rozpočtových opatření, jimiž dochází k změnám
závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše 300 tis Kč v příjmech a 300 tis. Kč
ve výdajích Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstvu
Obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání. Přesuny mezi jednotlivým
položkami uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní
obce.
Usnesení č.: 15 ZO schvaluje: hlasování pro 7 proti 0
5. Diskuse
Oprava kanalizačního propustku – Chmelovice
‐ Oprava oplocení sousoší v obci Chmelovice, zástupci občanů Chmelovic provedou
zemní a zednické práce svépomocí, matriál uhradí obec cca 30 tis . Pro realizaci
oplocení osloví dodavatelé plotových konstrukcí. K řešení na příští schůzi ZO.
‐ Příští zasedání ZO 11.5. 2017 od 19 hod.
V Králíkách 20.4.2011

Zapsal:

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

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

