Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky, konaného
29. srpna 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:
• revokaci bodu č. 6 Usnesení č. 34 ze dne 20. června 2019 – žádost p. Milana Jaroně
• proplacení jednorázové částky na opravu krbu, na základně písemné žádosti p. Milana
Jaroně, Králíky č.p. 47 a to oproti předložení dokladů či faktur do výše 3.500,- Kč.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2018910/SOBS VB/1, pro akci: Podoliby, p.č. 266/6, knn, investor: ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
• ZO schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč na rok 2019 pro TJ Jiskra Prasek
z.s., (oddíl fotbalu), Prasek 250, 504 01 Nový Bydžov.
• přijetí p. Petra Ludvíka do pracovního poměru – řidič, obsluha lesnické techniky
• Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu
„zpevněné plochy, chodníky, veřejná zeleň v obci Králíky“ - na žádost obce Králíky, ze dne
16. 8. 2019, konkrétně parc. č. 357/1 – 45 m2, 357/3 – 3 m2, 357/6 -37 m2.
• Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, na základě žádosti obce
Králíky ze dne 24. 6. 2019, pro stavbu: chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště,
VO, Králíky na pozemku stavební parcela číslo 88, pozemková parcela číslo 289/7, 324/1,
357/1, 357/3, 357/6, 379, 538/1, 538/2, 545, 568 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
• Rozhodnutí, jímž MÚ Nový Bydžov povoluje obci Králíky trvalé odnětí pozemků p.č. 283/8 a
283/9 nově oddělených z lesního pozemku KN p.č. 283/3 v katastrálním území Králíky u
Nového Bydžova, dle geometrického plánu číslo 261-236/2018, výměra obou pozemků
dohromady je 264 m2.
Poplatek za trvalé odnětí části lesního pozemku činí 10.746,- Kč.
• MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá Rozhodnutí na žádost
společnosti MATEX HK, s. r. o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO 25968807 ze dne
27. 6. 2019 a povoluje zvláštní užívání silnice č. III/3261 v km cca 0,200 v obci Králíky pro
umístění inženýrských sítí, elektrická kabelová přípojka sítě knn pro nemovitost č.p. 43
Králíky, č. stavby IP-12-2010815.
• Podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH, dne 27. srpna
2019, pod názvem JSDH_DOT_V2_2019_01608 Výdaje za odbornou přípravu, za
uskutečněný zásah, a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotek SDH obcí –II.
část.
• Domací hospic Duha, o. p. s., Čsl. Armády 1815, 508 01 Hořice žádá o finanční dar na
poskytování hospicové péče. Obec Králíky přispívá finanční částkou na činnost Duha, o. p.
s. Nový Bydžov.

Zastupitelstvo obce projednalo:
• 30. listopadu 2019 – vystoupení hudební skupiny JELEN v KD v Králíkách, možnost
zakoupení vstupenek u paní Vokálové, na obecním úřadě
• 7. prosince 2019 – vystoupení hudební kapely TRAKTOR v KD v Králíkách - možnost
zakoupení vstupenek u paní Vokálové, na obecním úřadě
• možnost umístění popelnice na plastový odpad do každé domácnosti – dle zájmu občanů
• možnost zasílání informativních SMS zpráv – nutno prověřit z hlediska podmínek GDPR

Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce je 3. října 2019, od 19 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 6. září 2019

Ověřovatel: Jaroslav Holý

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

Ověřovatel: Martin Kmínek

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

