Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 11.5.2017
Přítomni: prezentační listina
Omluven: Stanislav Lehký
Zapisovatel: Martin Kmínek

Zasedání zahájeno v 19,00.hod starostou obce Tomášem Pohlem
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů – jednohlasně schváleno
Program jednání:
1. Informace starosty
2. Výběr dodavatele na akci Prodloužení a oprava komunikace Králíky
3. Diskuse
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem , konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Josefa Belihara a pana Zdeňka Knytla. ZO hlasovalo
a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

Usnesení č.: 16

ZO schvaluje: hlasování pro 6 proti 0

1. Informace starosty
Starosta informuje zastupitele, že dne 27.4. podepsal kupní smlouvu na Traktor
Kubota G 23 HD Nr.63985 a 1 ks zametací kartáč to vše za 748 990,‐Kč včetně DPH
ZO bere na vědomí
Starosta dále uvedl, že je možnost zametací kartáč k traktoru získat na dotaci v rámci
podané žádosti „Ekologická obec Králíky“. Po domluvě s dodavatelem je možnost
bezplatně stornovat tento nákup.
Starosta navrhl uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 27.4.
Z důvodu duplicitního nákupu stejného zařízení se mění kupní smlouva ze dne
27.4.2017.
Usnesení č.: 17 ZO schvaluje: hlasování pro 6 proti 0
‐

KÚ Královéhradeckého kraje – Zabezpečení přezkoumání hospodaření za rok 2017 zda
požadujeme bezplatné přezkoumání hospodaření za rok 2017

ZO bere na vědomí
Finanční úřad pro KHK – Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam na daň
z nemovitých věcí na rok 2017

ZO bere na vědomí
‐

Krajský úřad KHK odbor ŽP a zemědělství vodního hospodářství – vydává Rozhodnutí Obci
Králíky povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro Králíky a Podoliby

ZO bere na vědomí
‐

Žádost pana Lehkého St. o odkoupení pozemku st.č. 24 s objektem čp. 43 v k.ú Králíky se
odkládá z důvodu neúčasti p Lehkého na jednání

‐

ZO bere na vědomí

‐

MV ČR veřejná správa zaslala právní rozbor OZV

‐

ZO bere na vědomí

‐

Oblastní charita Hradec Králové – zve na společné setkání k příležitosti 25 let činnost , které
se uskuteční 31.5.2017 od 16 hod.

‐

ZO bere na vědomí

2. Výběr dodavatele na akci „Prodloužení a oprava komunikace Králíky“
Předseda výběrové komise T. Pohl informoval zastupitele o výběrovém řízení na
prodloužení a opravu cesty , které bylo před schůzí ZO.
Byl vybrán uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou firma REKOM a.s. Měník – Barchůvek
Nový Bydžov 504 01 , IČO: 26264737 a to s cenou 392 284,‐ Kč bez DPH
Zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č.:18 ZO schvaluje: hlasování pro 6 proti 0
3. Diskuze
‐ Pan Nožíř P. předložil cenové nabídky na oplocení pomníku ve Chmelovicích. Nabídka
p. Emanovského J. Lodín činní 93.569,‐ a nabídka pana Fr. Kubišty z Kobylic činní
100.000,‐Kč. Byla vybrána nabídka pana Emanovsého Jindřicha z Lodína a to za cenu
93.569 bez DPH na 25 m plotu.
Usnesení č.:19 ZO schvaluje: hlasování pro 6 proti 0
Příští schůze zastupitelstva se koná 15.6.2017 od 19,00 hod.

V Králíkách 16.5.2017

Zapsal: Martin Kmínek

…………………………………………………………

Ověřovatel: Belihar Josef. …………………………………………………………
Ověřovatel: Zdeněk Knytl ………………………………………………………..

