Usnesení z 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Králíky
Konaného dne 26.4.2018 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 o poskytování služeb s Dobrovolným svazkem obcí
Pocidlinsko a obci Králíky. Jedná se o to, že 25.5,2018 nabude účinnosti nařízení EU
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
GDPR. Strany se dohodly, že Poskytovatel zajistí pro obec Králík výkon funkce
pověřence
pověření starosty k provádění rozpočtových opatření, jimž dochází ke změně
závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše 300 tis.Kč v příjmech a 300 tis. Kč
ve výdajích. Tato rozpočtová opatření budou předložena ZO na vědomí na nejbližším
jednání ZO.
Rozpočtové opatření č. 3 /2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomá:
podepsána Kupní smlouva na koupi objektu MAX a přilehlých pozemků
obec Králíky od p. Kytlera
starosta seznámil ZO o vypsání grantu na údržbu zeleně, možnost dotace cca 70 –
80%
Mě.ú N.B. dopravně správní odbor – vydání opatření obecné povahy ,dopravní
značení na akci sdr. MEKKAMEN na den 26.5. od 11 – 18 hod.
Pozvánka na shromáždění starostů DSO Pocidlinsko 17.5.2018 na MÚ N.B., za obec se
úšastní starosta
Měu N.B. odbor výstavby a živ. Prostředí – dodatečné povolení stavby v kú. Podoliby
jako sklad krmiva na ppč. 264/2, 264/6,,264/7,264/17,264/18,264/18.
ČR – Hasičský záchranný sbor KHK vydává souhlasné závazné stanovisko k užívání
stavby – prodloužení komunikace v kú. Králíky na ppč. 1/8
Seznámení ZO se zápisem spol. VDI PROJEKT s.r.o. z projednání konceptu úpravy
zpevněné plochy v obci Králíky ‐ změna umístění autobusové zastávky v obci.
Příspěvek obce cca 20 tis. na konání akce 120 výročí hasičského sboru Podoliby –
Chmelovice, které se koná 26.5.
Příspěvek obce na konání akce Čarodějnice 30.4.v Králíkách a Podolibech

Zapisovatel Stanislav Lehký 2.5.2018

