Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 25.1.2018
Přítomni: prezentační listina
Zapisovatel: Lehký Stanislav
Omluven : Belihar Josef

Zasedání zahájeno v 18.00.hod starostou obce Tomášem Pohlem
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů – jednohlasně schváleno
Program jednání:
1. Informace starosty
2. Výroční zpráva za rok 2018
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Diskuse

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem ,konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Očenáška a pana Martina Kmínka.ZO
hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.
Usnesení č.: 1 ZO schvaluje: hlasování pro: 6 proti: 0
1. Informace starosty
‐ žádost ZŠ a mat. školy Skřivany o příspěvek na lyžařský kurs / M.Očenášek / , schválen
příspěvek 1000,‐ Kč
‐ Usnesení č.: 2 ZO schvaluje: hlasování pro :6 proti:0
‐ Měu N.B. odbor výstavby a životního prostředí souhlasí s trvalým vyjmutím ze
zemědělské půdy / vjezdy ze stavebních pozemků č.j. V/18761/2017/Zak/3545/2017 /
‐ KHK Odbor kontroly – změna termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
proběhne 21.3.2018
‐ Podpis smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. poz. č.504 Řehoty
‐ Poděkování Oblastní charity Hradec Králové za provedení Tříkrálové sbírky v obci
Králíky a Řehoty, příspěvek od občanů činil 5 056,‐ Kč
‐ Dopis z úřadu práce HK o opětovné možnosti poskytnutí pracovníku VPP
‐ Starosta informoval o podpisu smlouvy mezi spol Duha o.p.s. a obcí Králíky o finanční
dotaci na provoz spol Duha o.p.s.
‐ Správa silnic KHK žádost o vyjádření k převodu pozemků v k.ú. Podoliby a Králíky –
odkoupení pozemků které jsou součástí silnice č III/3262
‐ Měu N.B. dopravně správní odbor – vydává opatření obecné povahy o stanovení
dopravního značení č.j. D/974/2018/Vos/193/2018/DZ
‐ Starosta informoval zastupitele, že 16.1. proběhlo výběrové řízení na prodej cca 300
m3 kulatiny DB a celou zakázku vysoutěžila firma TOMAVA s.r.o. Ostrožská Nová Ves
ZO bere na vědomí
2. Výroční zpráva obce Králíky

O činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zák.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017 – viz příloha.
Usnesení č.: 3 ZO schvaluje: hlasování pro :6 proti:0
3. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitele projednali předložený návrh rozpočtového opatření č. 1 ‐ viz. příloha
Usnesení č.: 4 ZO schvaluje: hlasování pro :6 proti: 0

4. Diskuse
‐ Předseda finanční komise M. Kmínek seznámil přítomné se zápisem z provedené
finanční kontroly dne 15.12.2017 nebyly shledány žádné nedostatky v pokladních
dokladech viz . příloha
‐ Rozvaha rozpočtu realizace v Našich obcích – dotační granty
‐ Těžba v lese a prodej dřeva

V Králíkách 29.1.2018

Zapsal:

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

Ověřovatel: ing.Očenášek J. ……………………………………………………………….
Ověřovatel: Kmínek M. ……………………………………………………………..

