Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
24. září 2020, od 17:30 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:
• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi: Povinná - Obec Králíky, Králíky 29, 504 01 Nový
Bydžov, IČO: 00268950, zastoupena starostou p. Tomášem Pohlem a Oprávněná – GasNet,
s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupena na
základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, IČO: 27935311.
Povinná zřizuje ke služebnému pozemku parc. č. 513, zapsaného na LV č. 10001, k.ú.
Králíky u Nového Bydžova, ve prospěch Oprávněné věcné břemeno ve smyslu služebnosti.
Ve služebném pozemku je uloženo plynárenské zařízení „PREL A, Králíky, k.ú. Králíky u
Nového Bydžova, STL plyn.přípojka pro RD č. p. 1, Řehoty, číslo stavby: 8800092404, v
celkové délce 8,45 m.
• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi: Povinná – Obec Králíky, Králíky 29, 504 01
Králíky, IČO: 00268950, zastoupena starostou p. Tomášem Pohlem a Oprávněnou – ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, č. IV-12-2018910/VB/01, Podoliby, p. č. 266/6 – kabel NN.
Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí – pozemků parc. č. 476/20, 476/22 a 476/23,
k. ú. Podoliby, zřizuje k Dotčeným nemovitostem ve prospěch Oprávněné – jako vlastníka
stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, věcné břemeno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• „Vyjádření k předžalobní výzvě“, kterou zaslala dne 13. srpna 2020 paní A. Č., Řehoty 14,
504 01 Nový Bydžov, ve věci „Odstranění závadného stavu a odčinění způsobené újmy na
nemovitosti“.
Obec Králíky, jako vlastník místní pozemní komunikace musí dle veřejnoprávní regulace
strpět obecné užívání předmětné místní komunikace a to bez možnosti regulovat provoz na
ní, a z toho důvodu nelze dovozovat odpovědnost za imise způsobené jejím užíváním.
• p. Ing. Pavel Louda – starosta města Nový Bydžov, zasílá informaci o své předvolební
kampani.
Zastupitelstvo obce prodiskutovalo:
• Nevyhovující stav oken v prostorách: hasičská zbrojnice Králíky, kuchyně KD Králíky, obecní
hospoda Podoliby, autobusová čekárna Řehoty.
• Letos nebude probíhat těžba dřeva – dubu, pouze těžba souší – informace budou na
vývěskách.
• Dne 17. října 2020 návštěva veterináře MVDr. Svobodová – očkování psů a koček, možno i
čipování – viz. informace na vývěskách.
• Host, p. D. P., Králíky vznesl směrem k ZO 3 dotazy:
1.) budoucnost nemovitosti bývalé diskotéky MAX, odpověděl p. starosta: společnost
Profesionálové, a. s. zpracovává architektonickou studii – záměr rekonstrukce na obecní
úřad a hasičskou zbrojnici.
2.) oprava chodníku v Králíkách – p. starosta odpověděl: realizace opravy závisí na vypsání
dotačního titulu.
3.) umístění orientačního měřiče rychlosti vozidel projíždějících obcí Králíky – p. starosta
odpověděl: v minulosti byl tento bod již projednán se zamítavou odpovědí. Nyní probíhají
stavební úpravy na pozemní komunikaci č. II/326, očekává se zpomalení jízdy řidičů.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 29. října 2020, od 18 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 30. září 2020

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Jaroslav Holý

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

