Usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky, konaného
28. března 2019, od 19:00 hodin
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:
• zadávácí dokumentaci pro veřejnou zakázku na „Nákup lesnických strojů a technologií II.,
jež zasílá společnost AUTHORIA, s. r.o., na základě udělené plné moci.
• výběrovou komisi ve veřejná zakázce na „Nákup lesnických strojů a technologií II.
• založení fondu (účet 419 – ostatní fondy) na financování obnovy vodovodu a kanalizace.
• Vnitřní směrnici č. 1/2019 – o tvorbě a čerpání fondu pro obnovu vodovodu a kanalizace.
• rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 – hospodářská činnost les.
• p. Jaroslava Jiránka k výkonu zemních prací na koupališti v k.ú. Králíky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• písemnou žádost adresovanou p. Rejthárkovi, MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a ŽP ve
věci „Sadbové úpravy v obci Králíky a Podoliby“.
• písemné oznámení MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá ve věci
„Zahájení řízení o nařízení odstranění stavby“ na pozemku pozemková parcela číslo 470/4 v
k.ú. Podoliby.
• termín konání Řádné valné hromady spol. Vodovody a kanalizace, Hradec Králové, a.s., bez
účasti zastupitele obecního úřadu.
• písemnou žádost p. Zdeňka Knytla na pokácení vzrostlých, kůrovcem napadených smrků na
pozemku parcelní číslo 68, k.ú. Podoliby.
• ZO pověřuje starostu obce, pana Tomáše Pohla, k sestavení nové nájemní smlouvy o
hospodářské činnosti v obecních lesích.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• ZO projednalo zaslání písemné žádosti na SÚS Královéhradeckého kraje, kvůli
nevyhovujícímu stavu vozovky II. třídy č. 326, zejména v lesním úseku, ihned za koncem
obce Králíky.

Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce je 23. dubna 2019, od 19 hodin.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 3. dubna 2019

Ověřovatel: Radek Tomášek

ověřeno dne, podpis: ...…................................

Ověřovatel: Martin Kmínek

ověřeno dne, podpis: ...…................................

