Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 31.8.2017
Přítomni: prezentační listina
Zapisovatel: Lehký Stanislav

Zasedání zahájeno v 19.00.hod starostou obce Tomášem Pohlem
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů – jednohlasně schváleno
Program jednání:
1. Informace starosty
2. Vyhlášení výběrového řízení na nákup dopravního automobilu pro SDH Králíky
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Diskuse
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem a konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Josefa Belihara a pana Martina Kmínka.
ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.
Usnesení č. 31: ZO schvaluje: hlasování pro: 6 proti: 0
1. Informace starosty
‐ Místní šetření o odkoupení pozemku p.p.č 687 na kterém stojí čekárna
v Chmelovicích, jednání a termín schůzky zajistí starosta obce
‐ Provedena revize komínů budovy SDH Králíky čp.4, nutná oprava, obec osloví
dodavatelské firmy o zpracování cenové nabídky
ZO bere na vědomí
Starosta informuje zastupitelstvo, že dne 31.7. schválil rozpočtové opatření č. 3 ve
výši 9000,‐Kč
ZO bere na vědomí
‐ Seznámení ZO o platnosti zákona č. 14/2017 o střetu zájmů k dni 1.9.2017
ZO bere na vědomí
‐ Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Bydžov,
Kdy Obec může uplatnit své podněty
ZO bere na vědomí
Starosta zároveň uvedl, že osloví spol. REGIO o vytvoření cenové nabídky na novou
studii územního plánu pro Obc Králíky.
ZO bere na vědomí
‐ Žádost spol. Hruška s.r.o. ,Na hrázi 3228/2 Ostrava Martinov – žádost o finanční
podporu na chod společnosti. 100 tis. Kč. ZO zamítá.
Usnesení č.32: ZO schvaluje: hlasování pro: 6 proti. 0
‐ Žádost o vyjádření k zřízení nové autobusové linky spol. BL s.r.o. Semily č. 630 051
Hořice – Bašnice ‐ Šaplava – Nový Bydžov ‐ ZO nemá námitek
ZO bere na vědomí

‐

Státní pozemkový úřad ,nabídka pozemků k převodu oprávněným osobám dle zák.
229 Sb, k náhradním restitucím, vyvěšení na úř. desce od 4.9. – 4.10.
ZO bere na vědomí
Stížnost spoluobčanů na rušení nočního klidu – štěkot psů. Starosta provede šetření.
Záměr obce prodat st. par. č. 24 Kú Králíky 1180 m2 a dům čp. 43, který stojí na
parcela č. 24 . Podklady pro stanovení ceny na příštím zasedání přednese starosta,
zadá se udělat GP o dělení parcel a poté požádá stavební úř. Nový Bydžov o souhlas
ZO bere na vědomí
Možnost podání dotační žádosti na nákup lesní techniky – info. zajistí starosta obce
ZO bere na vědomí

‐
‐

‐
‐

2. Vyhlášení výběrového řízení na nákup dopravního automobilu pro SDH Králíky
Oslovení nejméně tří firem na vyhotovení cenové nabídky na dodání DA a to do 5.10. kdy
bude výběrové řízení od 18.00 hod.
Usnesení č.33: ZO schvaluje: hlasování pro :6 proti:0
3. Rozpočtové opatření č.4
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č.4 ‐ viz příloha
Usnesení č.34: ZO schvaluje: hlasování pro: 6 proti: 0
4. Diskuse
‐ Vítání občánku bude dne 30.9.2017 od 13,30 hod.patronem ustanoven
místostarosta p. Knytl
‐ Seznámení s možností výběru stočného v našich obcích
‐ p. Nožíř žádost o dokoupení materiálu na realizaci opravy sousoší Chmelovice, zajistí
si ve spolupráci p. Skalickým

Příští schůze zastupitelstva 5.10. 2017 od 19.hod

V Králíkách 5.9.2017

Zapsal:

Lehký Stanislav …………………………………………………………

Ověřovatel: Belihar J. ……………………………………………………………….
Ověřovatel: Kmínek M. ……………………………………………………………..

