Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
3. září 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:
 Rozpočtové opatření č. 7.
 Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, Hradec Králové, IČ 28806123, zastoupená p. Janem
Jarošem zasílá nabídku na 2 architektonické studie – „Přestavba objektu OÚ, č. p. 29 na
bytový dům“ – nabídková cena je 38.200,- Kč bez DPH a „Přestavba objektu KD č. p. 64 na
obecní úřad a hasičskou zbrojnici“ – nabídková cena je 47.400,- Kč bez DPH a nabídku na
Administraci žádosti o dotaci na chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště v k.ú.
Králíky“ – administrace žádosti 5.000,- Kč bez DPH, v případě uznání dotace účtován poplatek
45.000,- Kč bez DPH.
 Paní M. V., Praha 10 zasílá žádost o finanční příspěvek na výstavbu nového vjezdu v k. ú.
Chmelovice, parc. č. 109, č. p. 32. Cena za 1m2 činí 480,- Kč.
 Nabídku p. M. K. a pí. A. K., Řehoty 17, prodej pozemků, parc. č. 578, parc. č. 469/2 a to za
cenu v místě obvyklou, tj. 35,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA,
IPPC a technické ochrany životního prostředí zasílá oznámení o záměru „Biometanová stanice
Králíky III, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření se a
sděluje, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Veřejnost, dotčená
veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné
vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce dotčeného kraje.
 MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Rozhodnutí o finančním
odvodu“ paní A.H. a panu D. N. za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc.č. 684/5
v k.ú. Chmelovice, o celkové výměře 355 m2 z důvodu výstavby rodinného domu, na kterém
bylo vydáno Společné povolení pod č. j. NB-V/4379/2019/Paj.
 MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá „Veřejnou vyhlášku“ –
oznamuje zahájení řízení o stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci na silnici II/326 v úseku km cca 0,900 až 5,320 od Nového Bydžova, průtah obcí
Králíky, až po křižovatku A91 Podoliby/Skřivany.
 Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové, oddělení terénních zjišťování zasílá informaci o
„Integrovaném šetření v zemědělství – IŠZ 2020“. Zemědělské subjekty v obci navštíví tazatel
ČSÚ a provede šetření fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Zjišťování v
terénu bude probíhat od 1. září do 26. října 2020.
 Ministerstvo zemědělství ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zasílá „Veřejnou
vyhlášku, Opatření obecné povahy“, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy
vydané MZ pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 – příloha č. 1 – územní působnost opatření ze
dne 2. dubna 2020 a to v důsledku pokračování šíření kůrovců a přímému ohrožení dalších
katastrálních území kůrovcovou kalamitou.
 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond zasílá „Oznámení o výši dotace“ – projekt Nákup
lesnických strojů a technologií II. Přiznaná dotace obci Králíky – 1.984.500,- Kč.
 Ministerstvo vnitra ČR zasílá „Informace pro obce o konání zasedání zastupitelstev
od 1. září 2020“.
 Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově, Markétská 1/28,
Praha 6, zasílá předběžný návrh směny pozemků ve vlastnictví arciopatství a obce Králíky.
Výměra navržených pozemků arciopatství – 8.814 m2, výměra navržených pozemků obce
Králíky – 10.677 m2.
Pozemky arciopatství: parc. č. 775/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.529 m2



k.ú. Chmelovice, parc. č. 775/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 141 m2 k.ú. Chmelovice,
parc. č. 758/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4.588 m2 k.ú. Chmelovice, parc.
č. 279/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 442 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova,
parc. č. 108/3 trvalý travní porost o výměře 203 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova, parc. č.
203/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 1.273 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova, parc. č.
282 ostatní plocha o výměře 638 m2, k.ú. Králíky u Nového Bydžova, Bydžova, p.č. 80/2 lesní
pozemek, výměra 55 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova. Dále na pozemku 279/6 k.ú. Králíky
u Nového Bydžova arciopatství požaduje zřízení věcného břemene ve prospěch pozemku 74/5,
278/2 a 279/2 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
Pozemky obce Králíky u Nového Bydžova: parc. č. 284/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 123 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova, parc. č. 287/3 trvalý travní porost o výměře
1.530 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova, parc. č. 607/1 orná půda o výměře 500 m2 k.ú.
Chmelovice, parc. č. 205/206 trvalý travní porost 8.450 m2 k.ú. Králíky u Nového Bydžova,
parc. č. 333/17 vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 74 m2 k.ú. Králíky u Nového
Bydžova.
Rozpočtové opatření č. 6.

Zastupitelstvo obce prodiskutovalo:
 Pan Zdeněk Knytl vznesl dotaz týkající se opravy soch v Podolibech. Do dalšího ZO žádáme
o vyhotovení cenové nabídky.
 OÚ Králíky pořádá 19. září výlet pro rodiny s dětmi do parku Mirakulum. Info viz. vývěsky.
 OÚ Králíky pořádá 14. listopadu zájezd do divadla Hybernia na muzikál Galileo. Info viz.
vývěsky.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 24. září 2020, od 18 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 9. září 2020

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Ověřovatel: Jaroslav Holý

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

