Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
6. května 2021, 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:
 Účetní závěrku obce za rok 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020 v rozsahu předložených
výkazů, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky, bez připomínek.
 Závěrečný účet obce za rok 2020 a vyslovuje souhlas s hospodařením obce za rok 2020 bez
výhrad.
 Zúčtování a převod výsledku hospodaření obce za rok 2020 z účtu 431 (VH ve schvalovacím
řízení) na účet 432 (VH předcházejících účetních období) ve výši 1.079.321,19 Kč.
 Finanční náklad spojený s čištěním požární nádrže v k.ú. Králíky ve výši 20.000,- Kč.
 Konání „Polabské ligy žactva“ v termínu: 4. 5. září 2021 v prostorách KD Králíky – podmínky
pronájmu budou konkretizovány v nájemní smlouvě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Přizvání účastníků
řízení k ústnímu jednání spojenému s ohledáním na místě“ – na žádost pana Jakuba Fátora,
Králíky č. p. 38 – pro záměr rodinný dům č.p. 38 a dílna s garáží.
 Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Oznámení o zahájení
společného územního a stavebního řízení pro stavbu: kontejner pro těžbu kryptoměn v areálu
Rolnická, a. s., v obci Králíky, pozemková parcela číslo 367/5 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
 Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá: „Přizvání účastníků
řízení k ústnímu jednání spojenému s ohledáním na místě“ – pro záměr společnosti Rolnická,
a.s. - Objekt technického vybavení, areál Rolnická, a.s, na pozemku stavební parcela č. 113/1
a 113/2 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
 Rozpočtové opatření č. 2.
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz
zasílá sdělení o: „Zabezpečení přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2021“ – zda si
obec zadá přezkoumání hospodaření auditorovi či požaduje přezkoumání hospodaření za rok
2021 ze strany KÚ KHK.
 Uzavření smlouvy s dodavatelem projektové dokumentace na přestavbu objektu
č.p. 64 a objektu č.p. 29, k.ú. Králíky u Nového Bydžova. Dodavatel byl vybrán na základě
nejnižší nabídkové ceny: Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, 504 02 Hradec Králové,
IČ 28806123.
Zastupitelstvo obce projednalo:
 Pan Jindřich Nováček, chalupář z Chmelovic, č.p. 5 vznáší dotaz, jak naložit s vzrostlými
stromy, které se nachází v blízkosti jeho chalupy a tu svým vzrůstem ohrožují. ZO doporučuje
tazateli obrátit se na majitele příslušných stromů (Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 v případě parcely č. 687 a Benediktínské
arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově, Markétská 1/28, Praha 6 – v
případě parcely č. 758/10).

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 10. června 2021, od 18 hodin, v prostorách
KD Králíky.
Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 17. května 2021

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

