Zápis
z 11. zasedání ZO Králíky dne 6.11. 2008 od 19,00 hod. na OÚ
přítomni: viz prezenční listina
omluven: 0
Zapisovatel: Vokálová M.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Lehký St.
Program schůze: 1. došlá pošta, kontrola úkolů z min. schůze
2. dlouhodobý pronájem KD
3. zprávy z Mikroregionu
4. schválení mzdy p. Rajmanové
5. rozpočtové opatření č.4
6.diskuse
jednání zahájil a řídil Bc.Očenášek Jiří – starosta obce Králíky
hlasování se v usnesení uvádí: (souhlasí: nesouhlasí: zdržel se hlasování)
ad 1) – p. Kytler Vlastimil – žádost o snížení poplatku ze vstupného. Uvádí, že v letech, kdy
byl stanoven paušální poplatek v částce 12 tis. byla návštěvnost daleko vyšší a v současné
době, kdy ta návštěvnost je menší a akcí je méně navrhuje částku 8 tis. – hlasování:4:3:0
- KúKHK, odbor územního plánování a stavebního řádu zaslalo sdělení ohledně námitek
zaslaných v měsíci září od občanů z Řehot, které se týkaly ohledně změny územního plánu
obce Králíky – plocha pro umístění fotovoltaické elektrárny. Na základě seznámení se
s obsahem výše uvedeného podání sdělují následující: námitky proti ÚPO mohou podat pouze
účastníci řízení /vlastníci pozemků/.
- Exekutorský úřad HK: vyrozumění o nabytí právní moci usnesení: exekuční řízení ve věci
prodeje nemovitostí po p. Vránové. Starostovi se ukládá do příští schůze zjistit, zda se
exekuce týká na celý majetek nebo pouze na polovinu
- žádost p. Majer Josef z Podoliby 8, žádá o odkoupení pozemku za salaší, který už léta užívá.
ZO prozatím odkládá, protože nejdříve musí být na LV obce a nechat se ocenit, aby se mohl
prodat – hlasování:6:1:0
ad 2) – v měsíci březen se ZO zabývalo dlouhodobým pronájmem KD / p. Janouch Aleš
z Lužce zažádal o pronájem původně od května, ale nyní se to odložilo od ledna 2009 / . Na
schůzi byl přítomen zájemce p. Janouch A. a projednávaly se podmínky pronájmu vyhotovení smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 10.1.2009 do 31.12.2009 za
cenu 85tis., s tím, že nájemce hradí veškeré náklady spojené s provozem KD /spotř. el.
Energie, vody, plynu /.– hlasování:7:0:0
ad 3) starosta se zúčastnil schůze Mikroregionu a informoval přítomné: vybudování turistické
informační sítě Novobydžovsko a Chlumecko – ve výběrovém řízení vyšla nejlépe firma
Rekom, výdaje na celou akci budou cca 9 mil.965 tis. město získalo dotace 9 mil.218 tis. a
zbytek je propočet na jednotlivé obce. Pro obec Králíky /odpočinkové místo bude
v Podolibech / jsou celkem náklady 166 651,- podíl obce je 12. 499,- – hlasování:7:0:0
ad 4) – při kontrole KúKHK bylo zjištěno, že v usnesení z 21.2. chybí složení slibu a zároveň
schválení mzdy za funkci p. Rajmanové Jaroslavy, která byla zvolena jako náhradník za pana
Pelánka J., který odstoupil k 31.1.2008. Starosta se omluvil p. Rajmanové a navrhl mzdu
400,- jako člen ZO a zároveň zastává funkci člena finančního výboru – hlasování:6:0:1
ad 5) – předseda finanční kontroly Pohl Tomáš dal návrh na úpravu rozpočtu dle přijatých
dotací z ÚP a dle skutečných výdajů – hlasování:7:0:0

ad 6) – starosta uvedl, že se pozastavil prodej pozemku před garážemi u bytovky čp.46 od p.
Halbychové z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů.
p. Lehký se zeptal jak to vypadá s parcelací pozemků v Řehotech – ukládá se
starostovi do příští schůze /4.12./, aby zjistil průběh řízení u firmy, které to zadal.
Pohl T. jak je daleko oprava márnice v Podolibech – p. Knytl má za úkol zjistit stav
oprav do 4.12.
p. Pozler Josef z Podolib čp.39 žádal na schůzi dne 4.9., aby pan starosta vysvětlil proč
jsou vrata, která jsou obecní na pozemku mezi p. Ludvíkem a Jiráskem J. Starosta uvedl, že
vrata jsou na obecním pozemku a jsou stále otevřená takže nebrání nikomu v procházení.
Byly zde vybudovány proti volnému pobíhání drůbeže – odpoví starosta
Dále co se týče studny na pozemku pana Knytla – starosta uvedl, že na základě
zjištěných skutečností se ukázalo, že studna není vedena v majetku obce ani v katastru
nemovitostí a tudíž obec nemá právo se k této věci vyjadřovat – odpoví starosta
Stýblo M. – byl za ním p. Fiala Petr a žádá OÚ, zda by dal materiál a on sám by si před
domem v Podolibech čp.25 vybudoval vpusť do kanálu –starosta uvedl, že materiál obec má
a vyhoví panu Fialovi
Lehký St. uvedl, že by bylo dobré nabídnout na www.stránky obce možnost pronájmu
Rumovny k různým společenským akcím až bude dokončena oprava WC a obložení, které se
v současné době buduje.
Nová – kdy bude setkání s důchodci – starosta nejdříve osloví hudbu a pak se domluví
termín do 4.12.
Pohl T.- jak to letos bude s balíčky dětem na Mikuláše - hranice do 10 let, jinak
starší děti si dělají legraci a o balíčky nestojí / je to zkušenost z min. let/ – hlasování:7:0:0

V Králíkách dne 11.11.2008
Zapsala: Vokálová M.

……………………..
Bc.Očenášek Jiří starosta

………………………….
Lehký St. ověřovatel

