Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelsva obce Králíky, konaného
23. dubna 2020, od 18:00 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:
• Písemnou žádost ZŠ a MŠ Skřivany o dotaci z rozpočtu obce na lyžařský výchovněvzdělávací kurz, konaný ve dnech 20. - 24. ledna 2020 pro žáka: Adéla Vejrová.
ZO odsouhlasilo finanční dotaci ve výši 1.000,- Kč.
• Písemnou žádost TJ Jiskra Prasek z. s. o finanční příspěvek na nákup sportovního vybavení
pro mládežnické kategorie fotbalového oddílu TJ Jiskra Prasek z. s., na období 1. ledna
2020 – 30. listopad 2020.
ZO odsouhlasilo finanční dotaci pro oddíl ve výši 5.000,- Kč.
• Žádost o pronájem nebytových prostor - využití prostor v rámci projektu příměstských
táborů „Společné prázdniny v DSO Pocidlinsko II“ pro období let 2020 – 2022., kterou zasílá
DSO Pocidlinsko, Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy. Jedná se objekt kulturního domu, Králíky č.
p. 65, obec Králíky. Výše nájmu činí 1.000,- Kč/den (včetně energií).
• Společnost Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové zasílá v rámci
projektu „Zhotovení projektové dokumentace - Technická infrastruktura pro parcely RD v
lokalitě obce Králíky“ návrh na rozdělení parcel pro budoucí zástavbu. Zastupitelstvo obce
vyhodnotilo jako nejvhodnější rozdělení pozemku do 4 parcel o výměrách: 937 m 2, 941 m2,
967 m2, 996 m2.
• Zisk z hospodářské činnosti „Les“ k 31. prosinci 2019 činí 641.626,45 Kč.
ZO rozhodlo o jeho rozdělení dle Dohody o nakládání se společnými věcmi ze dne 24. ledna
2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• KÚ Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz zasílá
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Králíky, IČ: 00268950, za rok 2019“. Při
přezkoumání hospodaření obce Králíky nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., a neuvádí se rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb..
• KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá „Rozhodnutí“
dle § 46 odst. 4 lesního zákona o poskytnutí finančního příspěvku z programu: Zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018,
předmět finančního příspěvku: škoda vzniklá z nahodilých těžeb ve výše uvedeném období.
Celková výše přiznaného finančního příspěvku: 238.897,- Kč.
• MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá „Veřejnou vyhlášku –
opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení a opatření pro přechodnou úpravu
provozu na pozemní komunikaci na území obce s rozšířenou působností Nový Bydžov ve
věci uzavírky úseku silnice II/326 v délce 4,6 km od Nový Bydžov přes Králíky po křižovatku
A91 Podoliby/Skřivany a na objízdných trasách, období od 19. března do 31. října 2020.
• MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá „Veřejnou vyhlášku –
opatření obecné povahy – změna stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu
provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/3261 v obci Králíky a místní části Řehoty 4x DZ: B20a „30“.
• Královéhradecký kraj, Mgr. Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana zasílá stanovisko k námi
opakovaně zaslaným písemným žádostem o pokácení topolů lemující silnice III/3237 a
III/3262 – příslib, že pokácení proběhne do konce března 2020.
• Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. zasílá „Pozvánku“ na 12. kontrolní den stavby
II/326 Nový Bydžov – Bašnice, 1. etapa, dne 28. dubna 2020, 8:00 hodin, na návsi v obci
Králíky.

•

•

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové zasílá „Žádost o podepsání smlouvy
o zřízení věcného břemene pro pozemky p. č. 300/1 a 300/2 v k.ú. Králíky, dle kopie
gemetrického plánu č. 276-288/2019. Králíky, č. p. 43, st. p. č. 24, přípojka knn.
Společnost Rolnická, a. s., Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov zasílá písemnou žádost
„Odkoupení obecních pozemků“.

Zastupitelstvo obce prodiskutovalo:
• V rámci svozu komunálního odpadu byla navýšena frekvence svozu papíru a to na 2x
měsíčně.
• Dezinfekce Anti-Covid, jako jeden z ochranných prostředků v době probíhající pandemie
koronaviru SARS-COV2, bude nadále možno zakoupit na OÚ v Králíkách.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 21. května 2020, od 18 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 29. dubna 2020

Ověřovatel: Martin Kmínek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

