Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 7.12.2017
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. Návrh rozpočtu na rok 2018
3. Návrh střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 ‐ 2020
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. 48 :ZO schvaluje: hlasování pro: 7 proti: 0
1. Informace starosty
‐ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ‐ dotčená parcela
čp. 458/2000 ČEZ přípojka pro st. pč. 23 v kú Králíky
Usnesení č. 49 : ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0
‐ Stanovisko ministerstva vnitra ČR k nutnosti anonymizace osobních údajů v průběhu
Jejich legitimního uložení u původce – návrh uzavřít smlouvu s společností
MANA Consulting – částka 3014,‐ ročně /
‐ Měu N.B. odbor výstavby a životního prostředí oznámení o projednání návrhu
zasedání Územního plánu Prasek
‐ Měu N.B. odbor výstavby a životního prostředí ‐ územní souhlas poz. č 504/31 v kú.
Králíky u N.B.
‐ Uzavření smlouvy s DUHA o.p.s. J.Fučíka N.B. / poskytovatel sociálních služeb / a obcí
Králíky o poskytnutí účelové dotace na provoz tohoto zařízení ‐ částka 14000,‐ ročně
‐ Usnesení č.:50 ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0
‐ Starosta podal návrh na zrušení účtu vedeného u KB pob. Nový Bydžov z důvodu ne‐
používání tohoto účtu a zbytečně se platí poplatky
Usnesení č.: 51 ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0
‐ Měu N.B. odbor výstavby a životního prostředí – územní souhlas o umístění stavby
nový plot u čp. 8 stp. č.8 Podoliby
‐ Starosta informoval přítomné, že 30.11. schválil rozpočtové opatření č.8 a 5.12.
schválil rozpočtové opatř. č. 9 dle skutečných příjmů a výdajů
Zo bere na vědomí

‐

Starosta informoval zastupitele, že dne 3.12. podepsal kupní smlouvu na 1 ks
zametací kartáč za cenu 137 940,‐ s DPH
ZO bere na vědomí

‐

2. Návrh rozpočtu na rok 2018
Zpracování návrhu rozpočtu obce na rok 2018, který bude vyvěšen po dobu 15ti dnů a
připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 23.12. do 19.00 hod.
Kdy bude schválen
3. Návrh střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020
Zpracování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 ‐ 2020, který
bude vyvěšen po dobu 15ti dnů připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně ve
lhůtě do 23.12. do 19,00 hod.
Kdy bude schválen
4. Diskuse
‐ Diskutovalo se o různých zakázkách, které by se mohly v roce 2018 realizovat
v našich obcích
‐ Topoly mezi obcemi Chmelovice – Podoliby vyřešit s dendrologem
‐ Setkání důchodců jako každý rok 16.12.od 16hod. Podoliby, nejdříve je zajištěna
prohlídka zámku ve Sloupně a poté bude večeře a občerstvení, které bude hradit
obec.
Usnesení č.: 52 ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0
‐

Starosta podal návrh na zakoupení pozemků p.č. 1/3 o výměře 534 m2, p.č. 1/10 o
výměře 888 m2 ,p.č. 1/11 o výměře 610 m2 a p.p.č. 4/51 o výměře 1518 m2 orná
půda od paní xxxxx , Pardubice ‐ Polabiny její podíl ¼ za cenu 75,/m2 (jsou to
pozemky za p. Nachtigalem,Huškem)
Usnesení č.: 53 ZO schvaluje: hlasování pro :7 proti:0

Příští schůze zastupitelstva 23.12. 2017 od 18.hod

V Králíkách 12.12.2017

Zapsal:

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

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

