Usnesení z 5. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Králíky
Konaného dne 31.5.2018 v zasedací místnosti OÚ Podoliby
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:
Us.č. 19. návrh programu schůze , zapisovatele a 2 ověřovatele zápis
20. Výplata dividend České spořitelny, a.s.
21. zapojit se do projektu DSO Pocidlinsko ‐ vybavení obce domovními kompostéry.
2

typy kompostéru: JRK PREMIUM 1100 L = 20 ks, JRK PREMIUM 1400 L =

20 ks

22. cenovou nabídku fir. VID PROJEKT s.r.o. na zpracování jednostupňového projektu: chodníky
podél autobusových zálivů a parkoviště před obchodem Hruška v obci Králíky viz. příloha
zápisu
23. stanovení nájmu na pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce.
Králíky – KD balkón, salónek, Podoliby OÚ
1.000 Kč vč. DPH
Králíky – KD vinárna
500 Kč vč. DPH
Cena je včetně energií pro občany Králík, Řehot, Podolib a Chmelovic na pořádání
soukromých akcí typu rodinných oslav atd.
Individuální cena pro ostatní a podnikatelské aktivity
Výjimku mají místní organizace – 1 x ročně zdarma
24. účetní závěrku za rok 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017 v rozsahu předložených výkazů:
rozvaha, výkaz zisku a ztráty ,Příloha účetní závěrky bez připomínek
25. Závěrečný účet obce Králíky za rok 2017 byl řádně zveřejněn od 2.5. do 31.5.2018 na úřední
desce ve zkráceném znění a na elektronické úřední desce v plném znění. ZÚO byl
zastupitelstvem projednán a schválen bez výhrad
26. Zúčtování a převod výsledku hospodaření za rok 2017 z účtu 431 na účet 432 ve výši

2 943 548,32 Kč
27. zastupitelům KS na zakoupení pozemkové parcely č. 894/5 o výměře 102 m2, druh pozemku
ostatní plocha – jiná plocha v KÚ Chmelovice za 35 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod čekárnou.
28. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí
p. č. st. 68 v k.ú. Podoliby ve prospěch každého vlastníka inženýrské sítě – kanalizace
vymezené geometrickým plánem č. 86‐7/2016
29. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti průchodu a průjezdu mezi Obcí Králíky a
Josefem a Marií Majerovými , bytem Podoliby Povinný (Obec Králíky) ze služebnosti
průchodu, průjezdu, jako vlastník služebných nemovitostí p. č. 475/3, st. 68 zřizuje ve
prospěch každého vlastníka panující nemovitosti pozemku p.č. 475/25, k.ú. Podoliby,

služebnost užívání části pozemku, vymezené geometrickými plány (č.80‐54/2013, č84‐
11/2015, č.95‐1/2018) a spočívajícího v právu průchodu, průjezdu přes služebnou nemovitost
pozemky p.č. 475/3, st.68 k.ú. Podoliby.
30. nákupu plachtového přístřešku ‐ MAX Králíky v ceně Kč 30.000 Kč
31. izolaci půdních prostor OÚ Podoliby provede pan Knytl Zdeňek v částce cca 30.000 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:




Žádost pana Patrika Beka, bytem Králíky o koupi RD Králíky čp. 43.
Dotační výzva pro jednotky SDH
MěÚ Nový Bydžov – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy : stanovení dopravního
značení pro přechodnou úpravu na provozu na pozemní komunikaci. Úplná uzavírka
železničního přejezdu P4450 na silnici II/327 v obci Skřivany 20.6.2018 – 27.6.2018

Zapsal: Martin Kmínek
V Králíkách dne 4.6.2018

