Usnesení č. 11 veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky,
konaného 29. listopadu 2018, od 19 hodin
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• písemná žádost p. Bradny na odstranění kontejnerů komunálního a tříděného odpadu na
pozemku parcelní číslo 476/20, v k. ú. Podoliby
• novou smlouvu z MÚ Nový Bydžov - “Veřejnoprávní smlouva přestupky“ - nahrazení
stávající smlouvy v plném rozsahu
• finanční dotaci knihovně v k. ú. Králíky na rok 2019
• písemný návrh kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Králíky, parcelní číslo 60/4, o výměře
714 m2
• finační dotaci pro DUHA, o. p. s. Nový Bydžov na rok 2019
• rozpočtové opatření č. 8
• Plán obnovy vodovodů a kanalizace - pro obec Králíky 10 000,‐ Kč/rok a pro obec Podoliby
10 000,‐ Kč/rok
• novou pozici – správce lesů – p. Zdeněk Knytl
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• sdělení podstatných informací k projektu Program rozvoje venkova - „Nákup lesnických
strojů a technologií“, reg.č. 18/002/19210/452/034/002247
• sdělění o nabytí právní moci – p. Pozler, k. ú. Podoliby
• žádost p. Jiřího Nováčka na pokácení 2 stromů v blízkosti jeho pozemku, parcelní číslo 687,
k. ú. Chmelovice
• rozpočtové opatření č. 7
• návrh rozpočtu obce na rok 2019
• návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021
• finanční příspěvek na konání Mikulášských besídek v obcích Králíky a Podoliby
Zastupitelstvo se seznámilo s:
• žádostí pí. Olgy Pozlerové na finanční náhradu stavebních prací na pozemku parcelní číslo
475/21 v k. ú. Podoliby
Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce je 18. prosince 2018, od 18:30 hod..

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne: 29. listopadu 2018

Ověřovatel: ….................................

ověřeno dne: …..........................

Ověřovatel: ….................................

ověřeno dne: …..........................

