Zápis
z jednání zastupitelstva obce Králíky ze dne 2.11.2017
Přítomni: prezentační listina
Zapisovatel: Josef Belihar

Zasedání zahájeno v 19.00.hod starostou obce Tomášem Pohlem
Starosta přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Zd. Knytla a pana Radek Tomášek.
ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

Program jednání:
1. Informace starosty, došlá pošta
2. Poplatky za opad, ze psů na r. 2018
3. Podání žádosti na nákup traktoru do lesa z programu MAS
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Diskuze
Doplnění programu:
6. plán inventur r.2017, inventurní komise
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem ,konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Všichni souhlasili s navrženým programem

1. Informace starosty
‐ Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a ŽP poslal kolaudační souhlas pro
ČEZ ‐Distribuce pro stavbu pč. Č. 504/18, 504/20 jsou to nové stavební parcely
‐ SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) HK vykonal dne 25.10.2017 kontrolu na
pracovní místo správce sportoviště – nebyly zjištěny žádné nedostatky
‐ Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a ŽP – povolení pokácení dřevin
v k.ú. Podoliby a Myštěves při hlavní silnici
‐ Knihovna města Hradec Králové oslala žádost o poskytnutí otace dle zákona č.
24/2015 Sb. Ve výši 6000,‐ na nákup knih
Usnesení č. 42: ZO schvaluje: hlasování pro: 4 proti: 0
‐ Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a ŽP – schůzka dne 7.11. v 12,00
v areálu Rrolnické a.s. Králíky na stavbu KMH nádrž na skladování
‐ Starosta informoval přítomné, že dne 25.10. podepsal Kupní smlouvu s firmou
Veta Auto Corson s.r.o. , Praha 10 – Malešice na dodávku dopravního automobilu
Ford Transit Kombi 350 L3 pro SDH Králíky
ZO bere na vědomí
‐ Starosta informoval o auditu (dílčí přezkoumání), který byl 30.10. nebyly zjištěny
závažné chyby a nedostatky
‐ ZO bere na vědomí
‐ Starosta oslovil 3 firmy k předložení nabídky na zakoupení příslušenství k traktoru
Kubota – zakoupení zametacího kartáče . Byla předložena nabídka Firmy

Merkuria Artes a.s. 125.200,‐ bez DPH, nabídka firmy ZE TE PA Jaroslav Plaček,
Boharyně 125.000,‐ bez DPH a firma ZD Všestary, Rozběřice nabídka 114.000,‐
bez DPH.
Byla vybrána firma ZD Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary cena kartáče
114.000,‐ bez DPH
Usnesení č. 43: ZO schvaluje: hlasování pro: 4 proti: 0
Starosta informoval o uskutečněném výběrovém řízení dne 10.10. na prodej
surového dřeva SM, které se muselo pokácet z důvodu napadení kůrovcem.
Zúčastnily se 3 zájemci (viz. příloha) a vítězem se stala firma Deblice – Lesy
ZO bere na vědomí
‐ Starosta seznámil přítomné s problémy okolo dokončovacích prací v Řehotech
doasfaltování podél nových obrubníků s firmou Holásek, které měly být
dokončeny do 15.4.2017 (usnesení č. 7 z 23.3.2017). Několikrát starosta pana
Holáska kontaktoval a on sliboval, že práce dodělá ale nic. Tímto se ruší cenová
nabídka pana Holáska ze dne 15.3. starosta oslovil firmu Rekom a.s. Barchůvek 2,
k vypracování cenové nabídky . Zastupitele schvalují cenovou nabídku na
doasfaltování podél obrubníků a to v částce 103 628 ,‐ s DPH.
Usnesení č. 44: ZO schvaluje: hlasování pro: 4 proti: 0

2. Poplatky za opad, ze psů na r. 2018
Poplatky za odpad se zdraží o 10% oproti loňskému roku a to: týdenní svoz : 2.100,‐
kombinace čtrnáctidenní a týdenní: 1680,‐, čtrnáctidenní svoz: 1420,‐, měsíční svoz:
750,‐ , poplatek ze psa: 50,‐ /ks, druhý pes 100,‐ a každý další 100,‐
Usnesení č. 45: ZO schvaluje: hlasování pro: 4 proti: 0
3. Podání žádosti na nákup traktoru do lesa z programu MAS
Starosta informoval přítomné, že je možnost podat žádost na dotaci na zakoupení
lesnické techniky tj. traktor plus příslušenství na práce v lese ( těžba lesních porostů
včetně přibližování, sázení stromků , příprava půdy před zalesněním atd) z programu
MAS Cidlina 50% uznatelných nákladů. Obec se zavazuje k dofinancování z vlastních
zdrojů. Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologii určených pro
hospodaření na lesních pozemcích
Usnesení č. 46: ZO schvaluje: hlasování pro: 4 proti: 0
4. Rozpočtové opatření č. 7
Starosta informoval přítomné, že 31.10. schválil rozpočtové opatření č. 7 – viz příloha
ZO bere na vědomí
5. Inventura 2017‐ plán inventur, inventarizační komise
Inventarizace bude provedeno od 1.1.2018 – 29.1.2018, složení komise:
Předseda. Stanislav Lehký, členové: Martin Kmínek, Josef Belihar, Zdeněk Knytl
Usnesení č. 47: ZO schvaluje: hlasování pro: 4 proti: 0

6. Diskuse
‐ Jako každý rok, tak i letos se uskuteční rozsvícení vánočního stromu 25.11.2017

‐

Setkání s důchodci bude v Podolibech a to 16.12. od 16,00 hod

Další zastupitelstvo bude 1.12. od 19.00

V Králíkách 6.11.2017

Zapsal:

Josef Belihar …………………………………………………………

Ověřovatel: Zd. Knytl. ……………………………………………………………….
Ověřovatel: Radek Tomášek. ……………………………………………………………..

