Usnesení č. 8
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 27.09.2012

Zastupitelstvo schvaluje:
1. dodatečné zakoupení informační tabule, která bude umístěna v obci Králíky.
2. darovací smlouvu na finanční dar ve výši 30.0000,- Kč společnosti Společná CIDLINA,
o.s. (IČO 266 62 779).
3. rozpočtové opatření č. 5.
4. smlouvu mezi Unií šipkových organizací ČR a obcí Králíky o pronájmu budovy KD
v k.ú. Králíky.
5. žádost pana XXXXX o proplacení materiálu použitého ke zpevnění cesty, která leží na
obecním pozemku. Zastupitelstvo se usneslo, že proplatí fakturu za nákup asfaltu. (viz.
předložená faktura)
6. Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku k.ú. Králíky PK 517 a PK432 za účelem zřízení elektrické
přípojky pro parcelu 504/18 k.ú.Králíky

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

žádost manželů XXXXX o vyjádření k demolici části objektu čp. 6, k.ú. Podoliby.
kontrolu místa zpětného odběru společností Elektowin a.s.
oznámení o údržbě rybníka „Obecníček“ ve dnech 20.-23.09.2012.
územní souhlas pro plynofikaci RD č.p. 14 v obci Chmelovice.
územní rozhodnutí o umístění stavby hygienického zázemí pro sportoviště včetně
skladu sportovních potřeb na pozemkové parcele č. 80/1, 331/9, 334 v k.ú. Králíky.
6. územní souhlas s umístěním stavby dřevěné informační tabule na pozemku p.č. 17
v k.ú. Podoliby.
7. stavební povolení ke stavebním úpravám a přístavbě RD č.p. 39 na stavební parcele
č.p. 39, pozemkové p.č. 48/5 v k.ú. Králíky.
8. žádost pí. XXXXX o koupi pozemku č.1/2 v k.ú. Králíky, za účelem výstavby
rodinného domu.
9. protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí o kůrovcovém
dřevu, zlomech a vývratech.
10. o svozu nebezpečných složek komunálního odpadu.
11. nový metodický materiál k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
12. oznámení společnosti Eko-kom, a.s. (IČO 251 34 701) o množství odpadu, které obec
vytřídila v roce 2011 a předala k využití.
13. stížnostmi na MCM ve věci rušení nočního klidu.

