Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
29. října 2020, od 17:00 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:
• DUHA o. p. s., Nový Bydžov zasílá „Žádost o dotaci na provoz sociálních služeb –
pečovatelské služby na rok 2021“ ve výši 19.900,- Kč.
• Profesionálové a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, zasílá „Dodatek (1) č. PC
2085910275 ke smlouvě o dílo č. PC 2085910045 ze dne 5. 3. 2020, jejímž předmětem je
zhotovení projektové dokumentace akce: „Technická infrastruktura pro 4 parcely v lokalitě
obce Králíky“.
• Zahradnictví Květ s. r. o., Stračov, zasílá cenovou nabídku pro akce: „úprava zeleně a
veřejného prostranství u křižovatky v Podolibech“ a „výsadba živého plotu – Chmelovice“.
Celková nabídková cena bez DPH: 34.601,- Kč.
• Směnu nemovitého majetku obce Králíky v k.ú. Králíky a k. ú. Chmelovice s nemovitým
majetkem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově,
Markétská 1/28, Praha 6. Výměra pozemků arciopatství – 8.868 m 2, výměra pozemků obce
Králíky – 10.677 m2.
• Podání žádosti o dotaci z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro rok 2021“. Konkrétní
akce: výstavba street workoutové sestavy v prostorách koupaliště, k. ú. Králíky.
• Podání žádosti o dotaci z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro rok 2021“. Konkrétní akce: výměna oken v
KD Králíky.
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9, dle skutečných příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá „Rozhodnutí“ o
poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa: 28.750,- Kč a na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů do 40 let věku: 600.444,- Kč.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 12. listopadu 2020, od 17 hodin, v
prostorách KD Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 5. listopadu 2020

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

