Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
25. června 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:
• ZO Králíky souhlasí se zařazením území své obce do územní působnosti místní akční skupiny
Společná CIDLINA, z. s., na programové období let 2021 – 2027.
• ZO se shodlo na zpracování studie o rekonstrukci současné budovy obecního úřadu na
bytové jednotky a rekonstrukci objektu bývalé diskotéky MAX.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení krajských dotací, zasílá zamítavé sdělení k
žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK s evidenčním číslem 20POVU1-0156, na
realizaci projektu: „Rekonstrukce hřbitovní zdi, Chmelovice“. Důvodem nevyhovění žádosti
bylo vyčerpání alokace peněžních prostředků pro dotační program 20POVU1.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Oznámení o zahájení řízení o
povolení výjimky“ – umístění stavby přístřešek zahradní techniky u RD č.p. 50 v obci Podoliby,
p.č. 475/12 v k.ú. Podoliby, a to na základě žádosti paní Ilony Piskáčkové.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Rozhodnutí o povolení
výjimky“ – umístění stavby přístřešek zahradní techniky u RD č.p. 50 v obci Podoliby, p.č.
475/12 v k.ú. Podoliby, a to na základě žádosti paní Ilony Piskáčkové.
• Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zasílá „Informace o vyznačení plomby“ pro objekt:
parcela č. 274, k.ú. Králíky u Nového Bydžova a to na základě listiny: Smlouva o zřízení
věcného břemene, ze dne 28. 2. 2020, účastníci: obec Králíky, obec Sloupno, obec Skřivany,
Vodovody a kanalizace KH kraje.
• Společnost EKO-KOM, a. s. zasílá informace o změně sazebníku odměn a koeficientů
bonusových složek a podobu čtvrtletního výkazu, s platností od 1. července 2020.
• Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. zasílá „Stanovisko představenstva k protinávrhu
akcionáře společnosti“ – změna rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s. za rok 2019 (projednáváno v bodě č. 5, pořadu jednání valné hromady
společnosti).
• rozpočtové opatření č. 5

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 3. září 2020, od 18 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.

Zapisovatel: Josef Belihar

zapsáno dne, podpis: 7. července 2020

Ověřovatel: Martin Kmínek

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

Ověřovatel: Radek Tomášek

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

