Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
10. června 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:
 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 21_SOBS01_4121799107“. Uzavřenou mezi
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 405 02 a obec Králíky, Králíky 29,
504 01 Nový Bydžov.
 Smlouvu o umožnění napojení budoucího vodovodu na stávající infrastrukturu ve vlastnictví
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. – „Komunikace a inženýrské sítě pro rodinné
domy na p.č. 573, 63/1, 64/7, 64/13 Králíky“, uzavřenou mezi: Královéhradecká provozní, a.
s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové a Obec Králíky, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov.
 ZO Králíky projednalo a schválilo nepeněžitý vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a. s., „Komunikace a inženýrské sítě pro rodinné domy na p.č. 573, 63/1,
64/13 a 64/7 Králíky“.
 Obec Králíky
 ZO Králíky schvaluje nájem z hrobového místa na dalších 10 let. Výše nájemného za pronájem
hrobového místa se skládá: a) nájemné dle Cenového výměru MF ČR č. 1/2011: 5,- Kč /m 2,
b) služby spojené s nájmem: 50,- Kč/rok. Nájemní smlouva na pronájem hrobového místa se
uzavírá na dobu určitou - do roku 2030.
 Žádost o dotaci z rozpočtu obce na nákup sportovního vybavení pro mládežnické kategorie
oddílu TJ Jiskra Prasek z.s., ve výši 10.000,- Kč.
 Obec Králíky, Králíky 29, 504 01 Králíky, obec Skřivany, Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany,
obec Sloupno, Sloupno 47, 503 53 Sloupno a paní BM, Králíky 26, 504 01 Králíky uzavírají
kupní smlouvu – prodej nemovité věci – pozemek parc.č. 274/2 o výměře 4 m 2. Kupní cena
činí 35 Kč/m2, veškeré poplatky a jiné náklady s převodem související hradí kupující.
 Úpravu v obdarovávání jubilantů v obcích Králíky, Řehoty, Podoliby a Chmelovice následovně:
jubileum – 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let, obdarovaný obdrží poštou od OÚ
Králíky poukázku v hodnotě 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá
„Rozhodnutí“ o poskytnutí finančního příspěvku obci Králíky na: obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) – celkem 273 990,- Kč.
 Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové zasílají informace: schválení
žádosti 2021_117D8210H na realizaci workoutového hřiště v k.ú. Králíky.
 AUTHORIA, s. r. o. zasílá zamítavé stanovisko z MMR ČR k podané žádosti na výměnu oken
v KD.
 Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá Oznámení o provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby – pozemní komunikace II. třídy č. 326.
 Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové zasílá nabídku na projekční
činnosti záměru – „Technické infrastruktury pro parcely RD v lokalitě obce Králíky“.
 EKO-KOM, a. s., autorizovaná obalová společnost zasílá přehled vytříděného odpadu obce
Králíky za rok 2020 – vytříděno 21.186 tun odpadu a Osvědčení o úspoře emisí: emise CO2
ekv.: 20.033 tun, úspora energie: 514 834 MJ.
 Změnu vnitřní směrnice č. 15/2017 – bude bodem příštího ZO.
Zastupitelstvo obce projednalo:
 Muzikál Galileo, který se měl konat na podzim 2020 se bude konat v novém termínu a to:
23. října 2021 od 14:00 hod.. Odjezd autobusu z Králík v 11:30. Již zakoupené vstupenky je
nutno vyměnit na OÚ Králíky, volné vstupenky k dostání také na OÚ Králíky.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 1. července 2021, od 18 hodin, v prostorách
OÚ Králíky.
Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 13. června 2021

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

