Usnesení z 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Králíky
Konaného dne 28.3.2018 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:








Zastupitelstvo obce Králíky v souladu s ustanovením § 85 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření rezervačních smluv a
posléze kupních smluv na nemovitosti: pozemek p.č. st. 175, jehož součástí je objekt č.p. 64,
a pozemky p.č. 301/1, 4/4 ,4/7,301/5, 301/6, 301/7 a 301/8, to vše v k.ú. Králíky u Nového
Bydžova, a to za celkovou kupní cenu 3.210.000,‐Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
ujednáním obsahu smluv s možností odchýlení se v nikoliv podstatných náležitostech, jako
jsou předmět koupě a kupní cena, a uzavřením smluv.
Zastupitelstvo obce Králíky v souladu s ustanovením § 84 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření kupní smlouvy na
věc movitou – klimatizační jednotku – za kupní cenu 590.000,‐Kč, a to v souvislosti s koupí
nemovitosti p.č. st.175, jehož součástí je objekt č.p.64, kterého je tato věc movitá
oddělitelným příslušenstvím, bez něhož nelze dle podmínek prodeje nemovitost samostatně
zakoupit. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce ujednáním obsahu smlouvy s možností
odchýlení se v nikoliv podstatných náležitostech, jako jsou předmět koupě a kupní cena a
uzavřením smlouvy.

Rozdělení hospodářského výsledku za činnost v lese 2017
Obec Králíky 60% 1 932 073,49 Kč
Obec Skřivany 30%
966 036,77
Obec Sloupno 10%
322 012,23
Rozpočtové opatření č. 2





Zastupitelstvo obce bere na vědomá:
21.3. byla na úřadě kontrola hospodaření za rok 2017 (audit) – bez závad
Měú N.B. odbor výstavby – zahájení řízení o dodatečném povolení stavby ppč. 264/2,
264/6, 264/7, 264/18, 264/19 v kú Podoliby, od 10h. 10.4. na místě, zúčastní se za
za obec místostarosta
 Měu N.B. odbor výstavby – souhlas s odstraněním stavby objekt u čp. 7 st.p. 23
 KúKHK odbor ekonomický – zabezpečení přezkoumání hospodaření ÚSC DSO za rok
2018
V Králíkách 3.4.2018
Zapsal:

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

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

