Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky, konaného
7. března 2019, od 19:00 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:
• nabídku společnosti IZOTRADE s.r.o., Praha 6 – Veleslavín na přípravu a ošetření hřiště v
k.ú. Králíky.
• nabídku společnosti Zahradnictví Květ, s.r.o., Stračov na výsadbu vrby v k.ú. Králíky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• vydaný souhlas MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k rekonstrukci propustků a mostního objektu pro akci
II/326 Nový Bydžov – Myštěves.
• souhlas Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, legislativní a
právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne
11. 1. 2007 mezi městem Nový Bydžov a obcí Králíky.
• rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, vodní hospodářství o změně odborného zástupce, na základě žádosti
společnosti KALVODA s. r. o., Hradec Králové, z paní Ireny Kalouskové na pana Martina
Kalmuse.
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové,
zasílá oznámení a údaje o nemovitostech v k.ú. Králíky, Řehoty, Podoliby a Chmelovice,
jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně
určitě a to k 1. 2. 2019.
• rozpočtové opatření č. 1/2019.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• nákup 2 kontejnerů na odpad.
• zaslání žádosti na SÚS Královéhradeckého kraje ve věci vzrostlých topolů podél silnice
III.třídy č. 32337.

Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce je 28. března 2019, od 19 hodin.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 13. 3. 2019

Ověřovatel: Radek Tomášek

ověřeno dne, podpis: ...…................................

Ověřovatel: Josef Belihar

ověřeno dne, podpis: ...…................................

