Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky, konaného
26. listopadu 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:
• Dotaci na provoz sociální služby na rok 2020 pro DUHA, o. p. s. Nový Bydžov – 19.550,- Kč.
• Úhradu členského příspěvku pro Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO na rok 2020 –
10.974,- Kč.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
(jako „budoucí oprávněný“) a obcí Králíky (jako „budoucí povinný“) vztahujícím se k
pozemkům parc.č.: 79/7, 334/1 (služebný pozemek) – kde výlučným vlastníkem je povinný.
Oprávněný je vlastníkem stavby vodárenské infrakstruktury „Zlepšení tlakových a
průtokových poměrů na vodovodní síti za vodojemem Králíky I. etapa, v rámci které byl do
služebného pozemku uložen nový vodovod.
• Návrh smluv o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 274, k stavbě „Zlepšení
tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti za vodojemem Králíky I. Etapa“.
Uzavíraný mezi Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (jako „budoucí oprávněný“) a
obcemi Králíky, Skřivany, Sloupno. K uvedené stavbě byl dne 24. 9. 2019 vydán odborem
výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, kolaudační souhlas.
• Jmenování komise k projektu „Sadové úpravy v obci Králíky a Podoliby“ ve složení:
p. Tomáš Pohl, p. Josef Belihar, p. Martin Kmínek.
• Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU, ve výši 15.000,- EUR.
Konkrétně: Dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/034941-045090 - Podpora připojení k
internetu v místních komunitách v obci Králíky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Termín konání příměstského tábora v obci Králíky: 20. - 25. července 2020.
• „Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením“, na základě písemné žádosti
Rolnická, a. s., Králíky – povolení změny stavby Paletizační linky Králíky, v k.ú. Králíky.
• Cenovou nabídku na projekční činnosti záměru „Technická infrastruktura pro parcely RD v
lokalitě obce Králíky“, od společnosti Profesionálové, a. s., Hradec Králové.
• „Rozhodnutí“ pro stavbu Chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště, VO, Králíky - na
pozemku stavební parcela číslo 88, pozemková parcela č. 289/7, 324/1, 357/1, 357/3,
357/6, 379, 538/1, 538/2, 568 v k.ú. Králíky.
• Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Králíky na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2019, přičemž dotace je určena na odbornou přípravu.
Obec Králíky získává dotaci ve výši 11.600,- Kč.
• Státní pozemkový úřad zasílá Žádost o sdělení podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů dotaz na pozemky parc.č.: 4/27 a 137/1, v k.ú. Králíky.
• „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro akci „Sadové úpravy v obci Králíky a
Podoliby“, ve výši 278.5087,29 Kč z celkové částky 464.178,82 Kč. Registraci zasílá MŽP ČR.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• 1. prosince 2019 – Rozsvícení Vánočního stromu v Králíkách v 16:00 hodin, od 14:00
dílničky pro děti v KD Králíky.
• 7. prosince 2019 – Mikulášská besídka v obecní hospodě v Podolibech, od 14:00 hodin.

•
•

14. prosince 2019 – Tradiční vánoční setkání důchodců v obecní hospodě v Podolibech –
program a čas bude upřesněn na pozvánkách.
Starosta obce informoval výhledově o možnosti získání dotací na:
◦ výstavbu či modernizaci dětských hřišť,
◦ rekonstrukci hřbitovní zdi ve Chmelovicích,
◦ revitalizaci ploch, tvz. Brownfield,
a o možnosti získání grantu na zpracování kůrovcem napadeného dřeva, vždy kvartálně za
každý rok kůrovcové kalamity.

Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce je 4. prosince 2019, od 18 hodin, v
prostorách OÚ Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 29. listopadu 2019

Ověřovatel: Radek Tomášek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

