Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Králíky
Konaného dne 1.3.2018 v zasedací místnosti OÚ Králíky
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.
Zastupitelstvo obce schvaluje:






Uzavření smlouvy s Mě.ú. Nový Bydžov o partnerství a poskytování služeb v oblasti
rozvoje a implementace služeb Technologického centra ORP Nový Bydžov
MAS Společná Cidlina,z.s. a vyhlašuje výzvu č.2 z Programu rozvoje venkova . Obec
Králíky podá žádosti o dotaci na lesní techniku a příspěvek na budování oplocenek
v našich lesích
VAK H.K. pořádá valnou hromadu 5.6.2018.V Aldisu jako zástupce za obec se nikdo
nezúčastní
podání žádosti o dotaci z KHK - Program obnovy venkova dotační program 18POVU
na opravu chodníku obec Králíky – levá část smě na Řehoty

Zastupitelstvo bere na vědomí:


Geoplan Nový Bydžov zasílá návrh tvaru na oddělení parcely 1/9 a 1/12 k.ú. Králíky u
N.B. viz přiložený zákres
 Výrobní výbor pro zpracování podkladů pro projekt komunikace II/326 Nový Bydžov –
Myštěves. Účast starosta. 5.3. 15hod.Údržba silnic KHK , zasedací místnost.
 Státní pozemkový úřad HK – nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu
k pronájmu v K.ú. Chmelovice vyvěšeno na úř. desce .
 Měu N.B. stavební odbor , platnost od 1.1.2018 změny stavebního zákona o vydání
kolaudačního rozhodnutí
 Mě.ú N.B. odbor výstavby stanovuje finanční odvod ve výši 8770,- Kč za trvalý zábor
pozemku/ zemědělské půdy / parc. č. 504/31 o výměře 0,03.13ha. v Řehotech
 Geodetica ČR spol.s.r.o. – seznámení s vytyčením hranic pozemků v kú.Chmelovice
p.č. 607/1, 588/9.
Zastupitelstvo se seznámilo:
-

Těžba v lese a prodej dřeva
Starosta provede ústní jednání s p. Stýblo a p. Bradna o parkování vozidel v obci
Podoliby – reakce na stížnost občanů.
V Králíkách 5.3..2018

Zapsal:

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

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

