Usnesení č. 9
Zastupitelstva obce Králíky ze dne 25.10.2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. revokaci bodu o schválení Závěrečného účtu obce Králíky za rok 2011
2. závěrečný účet obce Králíky za rok 2011 s výhradou a zároveň schvaluje zúčtování a převod
hospodářského výsledku
3. podání žádosti z POV Královéhradeckého kraje Dt l - na vybudování topení na sociálním
zařízení a opravu sociálního zařízení /dámské,pánské/ v KD v Králíkách a zajištění
financování projektu
4. rozpočtové opatření č. 6.
5. cenovou nabídku společnosti RI OKNA a.s. výši 75.000,- Kč.
6. zakoupení nového kotle na topení v hodnotě cca 25.000,-Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozhodnutí České inspekce životního prostředí, v němž ukládá firmě JANKONNEX, s.r.o
pokutu za porušení ustanovení zákona o odpadech.
2. rozsudek Okresního soudu v HK, v němž oznamuje, že žalovaný Pila MoBil, s.r.o. je
povinen zaplatit žalobci Obec Králíky částku s úrokem z prodlení 7,75% ročně za
období od 20.10.2010 do zaplacení a dále také náhradu nákladů řízení
3. přijetí jednoho pracovníka na trvalý pracovní poměr
4. územní souhlas MěÚ v NB s umístěním stavby Řehoty, XXXXX, p.č. 504/18 – přípojka
NN na pozemku (dle PK) p.č. 432, 517 v katastrálním území Králíky u NB.
5. oznámení MěÚ v NB o zahájení řízení o odstranění stavby dvorního objektu u č.p. 52
v obci Podoliby.
6. žádost společnosti Bohemiaprojekt o vyjádření k sítím na pozemku v k.ú. Nový Bydžovnení v územní působnosti obce Králíky.
7. souhlas MěÚ NB s odstraněním stavby: Objekt stodoly u č.p. 6 v obci Podoliby.
8. výsledek žádosti o dotaci na výstavbu hygienického zázemí a sklad pro sportoviště.
Žádost byla schválena a to ve výši 309.678,- Kč.

Zastupitelstvo projednalo:
1. setkání s důchodci se uskuteční dne 8.12.2012.
2. ukradené kryty kanalizace v obci Králíky je nutno zakoupit a zabezpečit.
Zapisovatel: Jitka Knytlová, zápis vyhotoven dne: 3.11.2012……………………………
Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Ověřovatel:

…………………………… dne ……………………………

Starosta:

…………………………… dne ……………………………

