Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
1. července 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:
• Ddodatek č. PC 2191110161 ke smlouvě o dílo č. 2191110106 uzavřenou s: Profesionálové, a. s.
- zkrácení termínu dodání díla (zhotovení projektové dokumentace vč. stavebního povolení) a
posunutí odměny za provedenou inženýrskou činnost až po vydání stavebního povolení.
• Směnu pozemků obce Králíky se Státním pozemkovým úřadem Praha, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Jedná se o trvalý travní porost, p.č. 743/49 v k.ú.
Chmelovice – část obecního rybník o výměře 4.107 m2.
Náhradou obec Králíky nabízí tyto plochy trvalého travního porostu v k.ú. Králíky: p. č. – 110/11,
112/14, 117/23, 117/25 o celkové výměře 6.223 m2.
• Změnu vnitřní směrnice obce č. 15/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, že
v čl. II směrnice se horní hranice hodnoty zakázky v částce 500.000,- Kč bez DPH zvyšuje na
2.000.000,- Kč bez DPH (včetně) a v čl. III se mění text „Postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na služby, dodávky a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně
500.000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2.000.000,- Kč bez DPH“ na „Postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota
činí nejméně 2.000.001,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 6.000.000,- Kč bez DPH.
Účinnost změny od 1. července 2021.
Důvod: změny prováděné v návaznosti na zvyšující se ceny veřejných zakázek a potřebu
operativního zadávání zakázek malého rozsahu v případě dotovaných projektů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Źádost paní J.B., trvale bytem Nová Paka, o zanesení pozemku p.č. 598/6 v k.ú. Chmelovice do
územního plánu obce jako zastavěnou plochu.
• Ministerstvo pro místní rozvoj zasílá vyrozumění o výši dotace na workoutové hříště v obci Králíky
a to ve výši: 501.365,- Kč.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Oznámení o zahájení řízení o
povolení výjimky“ – pro žadatele, pana M.P. pro umístění stavby: garáž u RD, p.č. 60/4,
k.ú. Králíky. Citace vyhlášky: „Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a
podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic
pozemků < 2 m. Reálná situace je 0,75 m.
• Pan M.P. zasílá vyrozumění o kácení dřevin v k.ú. Králíky, p.č. 60/4 mimo dobu vegetačního klidu
– důvodem je výstavba RD.
• Paní H.P. zasílá žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 283/3 – 158 m2 v k.ú. Králíky.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Oznámení o zahájení společného
územního a stavebního řízení“ pro stavbu: Komunikace pro 4 RD, Králíky na pozemkových p.č.:
4/1, 63/1, 63/3, 64/7, 64/13, 300/1, 305/1, 573 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Kolaudační souhlas“ k užívání
pozemní komunikace II/326, tedy stavby, která byla provedena na základě stavebního povolení
ze dne 12. 3. 2019, pod č.j. NB-V/21154/2018/Rej.
Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 22. července 2021, od 18 hodin, v prostorách
Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 6. července 2021

Ověřovatel: Martin Kmínek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

