Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky, konaného
24. října 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:
• dne 8. listopadu 2019 se bude v prostorách Kulturního domu v Králíkách konat „Krajský
sjezd starostů dobrovolných hasičských sborů“ pod záštitou Okresního srdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Hradec Králové (dále OSH HK). Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
úhradu energií – voda, elektřina, plyn.
• „Smlouvu o spolupráci“ s Dobrovolným svazkem obcí POCIDLINSKO, IČO 04822986, se
sídlem Nepolisy 75, 503 63, (dále „Zhotovitel“) na projektu „Sadové úpravy v obci Králíky a
Podoliby“.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat Výběrové řízení k výše uvedenému projektu.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit sjednanou odměnu ve výši 5.000,- Kč, po
předání dokumentace k projektu, přičemž zhotovitel se zavazuje předat projekt nejpozději
do 31. prosince 2019.
• „Smlouvu o spolupráci“ s Dobrovolným svazkem obcí POCIDLINSKO, IČO 04822986, se
sídlem Nepolisy 75, 503 63, (dále „Zhotovitel“) na projektu „Sadové úpravy v obci Králíky a
Podoliby“.
Zhotovitel se zavazuje administrovat projekt po celou dobu realizace včetně doby
udržitelnosti projektu.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit sjednanou odměnu ve výši 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• „Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra“ - Sdělení
k novele zákona o místních poplatcích.
• „Rozhodnutí ve věci povolení k předčasnému užívání“ stavby silnice II/326 Nový Bydžov –
Myštěves v rozsahu části úseku č. 3, SO 103 a SO 201 most ev.č. 326-001, od křižovatky
silnic II/326 a III/3262 na začátek obce Myštěves, které zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor
výstavby a životního prostředí.
• „Veřejnou vyhlášku“, kterou zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí a
oznamuje schválení „Územní studie krajiny SO ORP Nový Bydžov“.
• „Shromáždění starostů Dobrovolnéího svazku obcí POCIDLINSKO“, které se koná dne 6.
listopadu 2019, od 15 hodin, v zasedací místnosti MÚ Nový Bydžov.
• „Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO“, které se koná dne 12. prosince 2019, od 15:30
hodin, v Obecní hospodě v Kosicích.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• 1. prosince 2019 – Rozsvícení Vánočního stromu v Králíkách v 16:00 hodin.
• 14. prosince 2019 – Tradiční vánoční setkání důchodců v Podolibech – program a čas bude
upřesněn.
Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce je 19. listopadu 2019, od 19 hodin, v
prostorách OÚ Králíky.
Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská
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Ověřovatel: Josef Belihar
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