Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
7. září 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:
 Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a. s..
 ZO Králíky vyhovuje žádosti o odkoupení obecního pozemku žadatelky paní H. P., k.ú. Králíky,
p.č. 283/3 o výměře 158 m2. Prodejní cena: 35 Kč/m2, náklady na sepis kupní smlouvy a zápis
do KN budou hradit obě smluvní strany, každá polovinu.
 Žádost paní J. B. o budoucí přípojku inženýrských sítí – vodovod, elektřina, kanalizace a žádá ZO
o stanovisko. ZO vydává následující stanovisko: souhlasí s umístěním inženýrských sítí za
podmínky, že realizace bude mimo těleso komunikace, vodoměrná šachta bude umístěna na
pozemku žadatelky, obecní pozemek bude po ukončení všech prací uveden do původního stavu
na náklady žadatelky.
 ZO odsouhlasilo oslovení stavebních společností v rámci zahájení výběrového řízení na
dodavatele (na základě technické specifikace a projektové dokumentace) na akci: „Komunikace
a inženýrské sítě pro rodinné domy Králíky“. ZO odsouhlasilo otevřené VŘ elektronickou formou
na www.vhodne-uverejneni.cz.
Zastupovat obec v pozici administrátora bude společnost KVB advokátní kancelář, s. r. o.,
Pardubice – připraví zadávací dokumentaci, včetně smlouvy o dílo.
 ZO odsouhlasilo oslovení 3 stavebních společností (dodavatelů) v rámci zahájení výběrového
řízení na dodavatele (na základě technické specifikace a projektové dokumentace) na akci:
„Workoutové hřiště Králíky“.
Zastupitelstvo obce zamítá:
 Žádost pana S. R., zastupující majitelku pozemku, v k.ú. Podoliby, p. č. 266/7 paní L. D. o prodej
obecního pozemku v k.ú. Podoliby, p.č. 476/23.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 SFDI zasílá „Informace o rozhodnutí Výboru o schválení příspěvku“ na akci: „Chodníky podél
autobusových zálivů a parkoviště“ – ISPROFOND 5527510200, na kterou obec Králíky předložila
žádost. Limitní výše finančních prostředků z SFDI na uvedenou akci činí 1.116.560,- Kč, při
maximální účasti SFDI 85 % celkových uznatelných nákladů.
 MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá vyjádření k dotazu týkajícímu se
realizace workoutového hřiště, v k.ú. Králky, p.č. 79/2 a 79/6, kde stěžejním stanoviskem je
změna typu pozemků a jejich vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
 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
parcelách 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 „Rozhodnutí o povolení stavebního
záměru – hlavní stavbou je DČOV septik typ SOK4 a biofiltr BF1, vedlejší stavbou je kanalizační
přípojka o celkové délce 23 m na pozemku p.č. 895 a 775/1 v k.ú. Chmelovice, žadatelky
paní M. V..
 Paní A. B. zasílá žádost na opravy prasklin, obkladů a odstranění plísně v obecním bytě, Králíky
č.p. 4. ZO obecní byt v nejbližší době navštíví, provede místní ohledání a situaci probere
s nájemníkem.















Pan M. C. podává žádost na opravy v obecním bytě, Králíky č. p. 4 – 3 ks sítě do oken, žaluzie,
nové dveře v bytě, oprava koupelny. ZO obecní byt v nejbližší době navštíví, provede místní
ohledání a situaci probere s nájemníkem.
Krajský úřad KH kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz zasílá „Oznámení o
změně termínu přezkoumání hospodaření“ a to na den 4. října 2021.
Kamenice Pšánky, z. s., zastoupená paní R. K. zasílá „Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku“ pro spolek Kamenice na výstavbu pódia v Kamenici v obci Pšánky.
Krajský úřad KH kraje zasílá „Podnět na ochranu proti nečinnosti stavebního úřadu ve věci řízení
o nařízení odstranění stavby“. Jedná se o stavbu na pozemku p.č. 470/4 v k.ú. Podoliby, kdy
posledním úkonem stavebního úřadu MÚ Nový Bydžov bylo vydání usnesení dne 14. května
2019, kterým stavební úřad řízení o odstranění stavby přerušil „do doby určení vlastníka stavby“.
MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá rozhodnutí, jímž se
povoluje zvláštní užívání komunikace – silnice č. III/32337 v km cca 5,520 Chmelovice, pro
umístění inženýrských sítí - umístění kanalizační přípojky pro rodinný dům č. p. 32, na žádost
paní M. V..
MAS Společná Cidlina, z. s., Nepolisy zasílá informaci o navýšení finančních prostředků na
„Program obnovy a rozvoje venkova“ a z toho plynoucí možnost realizovat projekt občanské
vybavenosti s dotací až 80 % vynaložených investičních nákladů.
MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Oznámení o zahájení společného
územního a stavebního řízení“ pro žadatele: Rolnická, a. s. Králíky, IČ: 25978438, Králíky 1,
504 01 Nový Bydžov pro stavbu BIOMETANOVÁ STANICE KRÁLÍKY III, na pozemkové parcele
p.č. 1400/2, 1400/3, 1524/3, 1524/4, 2977/5, 3430 a na stavební parcele č. 3406.
Rozpočtové opatření č. 4.
Rozpočtové opatření č. 5.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 21. října 2021, od 18 hodin, v prostorách OÚ
Králíky.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 15. září 2021

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

