Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
21. května 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:
• Žádost Knihovny města Hradce Králové se sídlem Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové,
IČ: 00125491 o dotaci z rozpočtu obce na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb, ve výši 6.000,- Kč.
• Finanční dotaci na dopuštění koupaliště v k.ú. Králíky 15 – 20 tis.
• Žádost p. Miroslava Bradny, Podoliby 22, na zbudování parkovací plochy o výměře 5 x 6 m
před domem č. p. 22, Podoliby. ZO souhlasí s vybudováním plochy před domem č. p. 22,
nikoliv v pravé části, ale vlevo (při pohledu na dům od silnice). Vybudování bude provedeno
svépomocí, plocha bude zpevněna recyklátem. Plocha vpravo, kde jsou vozidla parkována
dnes, bude uvedena do původního stavu, tj. srovnán terén a zatravněna tak, aby navazovala
na původní pás zeleně, který se v místech nachází a bylo umožněno obecní údržbě sečení
trávy traktorem.
• Účetní závěrku obce za rok 2019.
• Závěrečný účet obce za rok 2019.
• Převod výsledku hospodaření obce za rok 2019 z účtu 431 na účet 432, částka 2.624.001,70
Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové, obvodní
oddělení Nový Bydžov zasílá poděkování v pátrání po pohřešovaném seniorovi ze dne 6.
května 2020.
• Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s. zasílá pozvánku na 14. kontrolní den stavby II/326
Nový Bydžov – Bašnice, 1. etapa, konaný dne 26. května 2020 v 8:00 hodin, na návsi v obci
Králíky.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Územní souhlas“ – STL
plynovodní přípojka k domu č.p. 1 – Řehoty na pozemku stavební parcely číslo 65, pozemková
parcela číslo 513 v k.ú. Králíky. Plynovodní přípojka PE D 32 x 3 v délce 11 m.
• FCC Česká republika, s. r. o. - provozovna Lodín avizuje termín svozu nebezpečných složek
komunálního odpadu a to na 30. května 2020 – veškeré informace viz. obecní vývěska.
• Rozpočtové opatření č. 3.
• Rozpočtové opatření č. 4.
Zastupitelstvo odkládá:
• Společnost Rolnická, a. s., Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov zasílá písemnou žádost „Odkoupení
obecních pozemků“.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 25. června 2020, od 18 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 9. června 2020

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

