Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
26. listopadu 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:
• Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové zasílá žádost o
poskytnutí finanční dotace ve výši 6.000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických ZO projednalo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací –
Králíky a Podoliby a souhlasí s vynaložením finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč.
• Společnost FCC Česká republika, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 6 – provozovna Lodín zasílá
informaci o změně výše poplatků za ukládání odpadů na skládku pro rok 2021. Ceny se
navyšují takto: 13x svoz – 850,- Kč
26x svoz – 1.570,- Kč
39x svoz – 1.850,- Kč
52x svoz – 2.300,- Kč
• ZO schválilo „Plán obnovy vodovodů a kanalizace – pro zachování dobrého stavu systému
kanalizace, životnost stavby a technologie“. Finanční částka na tento plán pro rok 2021 je:
obec Králíky – 10.000,- Kč/rok a obec Podoliby – 10.000,- Kč/rok.
• Stočné pro rok 2021 se vybírat nebude.
• ZO schválilo složení inventární komise a to takto: předseda – p. Josef Belihar, členové – Martin
Kmínek, Ing. Jitka Vrchovská.
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10, dle skutečných příjmů a výdajů.
• ZO schvaluje návrh pana starosty osvobodit od nájmu pro rok 2021 kadeřnictví paní Magdy
Nové.
• ZO schvaluje návrh pana starosty na navýšení mezd zaměstnancům obce, s účinností od
1. ledna 2021.
• ZO schvaluje záměr pronajmout p. TP pozemky p. č.: 470/11, 470/10 a 470/32 v k.ú. Podoliby.
• Tradiční setkání důchodců – letos není možno z důvodu koronavirové pandemie organizovat.
ZO se shodlo na předání dárkového poukazu v hodnotě 300,- Kč všem občanům ve věku 65+.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá
„Rozhodnutí“ o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019, č. j. 33707/2020-MZE-16221, v celkové výši: 376.290,- Kč.
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení krajských dotací zasílá vyjádření o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí na rok
2020 ve výši 4.000,- Kč.
• Společenství vlastníků jednotek Králíky 50 zasílá „Žádost o opravu příjezdové komunikace u
domu Králíky, č.p. 50“. Bod byl ZO řádně projednán a již byla zařízena oprava.
• Pan Josef Čapek, odborný lesní hospodář zasílá „Výpověď smlouvy mandátní obcím Králíky,
Skřivany a Sloupno“ k 1. 1. 2021.
• ZO projednalo podklady pro návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh bude řádně vyvěšen
od 27. listopadu do zasedání ZO.
• ZO projednalo střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2024 a návrh bude řádně
vyvěšen od 27. listopadu do zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• ZO projednalo dispoziční návrhy rekonstrukce budovy OÚ Králíky a objektu bývalé diskotéky
Max v Králíkách.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 16. prosince 2020, od 17 hodin, v prostorách
KD Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 30. listopadu 2020

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

