Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
4. února 2021, 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:
• GasNet Služby, s. r. o., pracoviště Mladá Boleslav, Plynárenská 466/1, 602 00 Brno –
Zábrdovice, zasílá tiskopis smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci PZ a o smlouvě budoucí nájemní v obci Králíky. Číslo smlouvy:
9421000203/2021/4000235228. Rozsah PZ – STL plynovod a plynovodní přípojky pro 4 RD,
k.ú. Králíky, parc. č.: 573, 63/1, 64/13 a 64/7.
• Výroční zprávu obce Králíky za rok 2020.
• Prodej pozemku v k.ú. Králíky, p.č. 60/4 panu M. P., za cenu 250,- Kč/m2 včetně DPH.
• Prodej pozemků v k.ú. Králíky u Nového Bydžova, pozemky p.č.: 573, 63/1, 64/13 a 64/7,
dle mapového zákresu na OÚ v Králíkách, uvedeným žadatelům, s konkrétním označením:
A1 (911 m2) – žadateli panu P. K., A2 (966 m2) – žadateli panu J. B., A3 (904 m2) – žadateli
panu F. K., A4 (935 m2) – žadateli panu L. P..
Prodejní cena byla ZO stanovena na 350,- Kč/m2 včetně DPH. ZO pověřuje starostu obce, p.
Tomáše Pohla, sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí – úhrada zálohy žadatele o odkoupení
pozemku ve výši 150.000,- Kč, zbytek prodejní ceny bude žadatelem doplacen po zaměření
pozemků.
• Oslovení 3 společností s požadavkem na zpracování projektové dokumentace (na základě
technické specifikace), vč. stavebního povolení pro akci: „Přestavba objektu obecního úřadu
Králíky čp. 29 na bytový dům“.
• Oslovení 3 společností s požadavkem na zpracování projektové dokumentace (na základě
technické specifikace), vč. stavebního povolení pro akci: „Přestavba objektu diskotéky čp. 64
na obecní úřad, prodejnu a hasičskou zbrojnici“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Sdělení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které
zasílá „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021“.
• Sdělení Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a dopravní obslužnosti o pravidelné
březnové změně autobusových jízdních řádů k datu 7. 3. 2021, kdy vstupují v platnost nové
smlouvy s autobusovými dopravci, které byly uzavřeny na následujících 10 let.
Pro obec Králíky dochází ke změnám: původní název zastávky „Králíky“ se mění na
„Králíky, náves“. Dále pak dojde ke změna časů stávajících odjezdů v pracovní dny. Spoje s
odjezdem z Hradce Králové v 14:25, 15:25, 16:25 a 17:25 budou nově realizovány v 14:25,
15:25, 17:25 a 19:25.
• Sdělení hejtmana Královéhradeckého kraje, p. Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v. o
průběhu a strategii očkování proti Covidu-19.
• Krajský úřad KH kraje informuje, že Rada Kh kraje schválila dne 18. ledna 2021 vyhlášení
dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01.
• Ukončení smlouvy odborného lesního hospodáře pana J.Č. k 31. lednu 2021 a uzavření
smlouvy s novým odborným lesním hospodářem, panem J.M., s platností od 1. února 2021.
Odměňován bude jako dosavadní odborný lesní hospodář - dle platné vyhlášky Ministerstva
zemědělství ČR o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• Opravu stříkačky pro SDH Podoliby, částka - 20.000,- Kč.
Zapisovatel: Josef Belihar
Ověřovatel: Jaroslav Holý
Ověřovatel: Martin Kmínek
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