Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 5.10.2017
Přítomni: prezentační listina
Zapisovatel: Lehký Stanislav

Zasedání zahájeno v 19.00.hod starostou obce Tomášem Pohlem
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů – jednohlasně schváleno
Program jednání:
1. Informace starosty
2. Vyběr dodavatele na nákup dopravního automobilu pro SDH Králíky
3. Prodej pozemku p.č. 475/28 a p.č. 68 v k.ú. Podoliby
4. Schválení přijetí dotace z dotačního fondu KHK na nákup DA pro SDH
5. Rozpočtové opatření č.6
6. 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.
Usnesení č. 35: ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0
1. Informace starosty
‐ Místní šetření 6.10. 2017 v 9.oo hod autobusová zastávka Podoliby poz. č. 687 v K.Ú.
Podoliby
‐ Pozastaven záměr prodeje pozemku st. č 24 s budovou čp. 43 v k.ú. Králíky z důvodu
probíhajícího jednání na stavebním odboru v N.B.
ZO bere na vědomí
‐ Ministerstvo zemědělství – pozastavení těžby smrk, borovice do 31.12.2017
‐ Oznámení magistrátu města H.K. o projednání návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Lodín období 2013 – 2017
‐ Měu N.B. odbor výstavby rozhodnutí o trvalém odnětí zemědělské půdy ppč. 504/31
v k.ú. Králíky
‐ Měu N.B. dopravně správní odbor – stanovení objízdné trasy s dopravním značením
D/VOS/ DZ II/327 Skřivany přejezd P 4450 a objízdné trasy
ZO bere na vědomí
‐ Starosta informuje ZO, že dne 30.9. schválil rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha
ZO bere na vědomí
‐ Měu N.B. Dohoda s obcí Králíky o vytvoření školského obvodu ZŠ Klicperova a MŠ
Palackého
‐ Usnesení č.36: ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0
2. Výběr dodavatele na nákup dopravního automobilu pro SDH Králíky
Předseda výběrové komise T.Pohl informoval zastupitele o výběrovém řízení na
nákup DA pro SDH Králíky, které proběhlo před schůzí ZO.

Byl vybrán uchazeč, který splňoval zadané technické podmínky firma Vesta Auto
Corson s.r.o., Praha 10 ‐Malešice, IČO: 271 20 457 . Nabídková cena je 825 105,‐Kč
bez DPH. Výběrového řízení se zúčastnily celkem 3 firmy ale pouze jedna firma
splňovala dané technické podmínky pro výběr.
Zastupitelstvo schvaluje výběr firmy Vesta Auto Corson s.r.o. a zároveň pověřuje
starostu k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č.37: ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0
3. Prodej pozemku p.č. 427/28 a p.č. 68 v k.ú. Podoliby
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku panu xxxxxx , Podoliby č.52, p.č. 427/28 o
výměře 3798 m2 za cenu 35,‐Kč/ m2 a pozemek p.č. 68 o výměře 3852 m2 za cenu
35,‐Kč/ m2 oba pozemky v k.ú. Podoliby.Pozemky byly řádně vyvěšeny od 16.6. –
3.7.2017. Sepis KS zajistí kupující.
Usnesení č.38: ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0
4. Schválení přijetí dotace z dotačního fondu KHK na nákup DA pro SDH
ZO schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 300 tis.Kč z dotačního fondu
poskytovatele dotace KHK na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem
„Dopravní automobil Králíky“, evidovaného pod číslem 17RRD11-0013, (dále jen „projekt“)
Zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy
Usnesení č.39: ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0
5. Rozpočtové opatření č.6
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č.6 ‐ viz. Příloha
Usnesení č.40: ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0
6. Diskuse
‐ Pozvánka na valné shromáždění starostů DSO Podcidlinsko na 30.11. 15,30 hod –
účastní se starosta
‐ Projednání nabídky od spol. REGIA na zpracování nového územního plánu pro obec
Králíky– projedná starosta na Mě.ú. N.B. stavební úřad
‐ Provedení opravy komínů na hasičárně – provede fy. Kominictví R. Koliáš, Káranice 6
dle předložené cenové nabídky
‐ Usnesení č.41: ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0
‐

Oprava dveří – výměna v obecním bytu nájemce p. Casky a výměna vchodových dveří
– starosta projedná s dod. Firmou
ZO bere na vědomí

Příští schůze zastupitelstva 2.11. 2017 od 19.hod

V Králíkách 10.10.2017

Zapsal:

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

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

