Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Králíky,
konaného 11.11. 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:

•

Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ – na
rekonstrukci Kulturního domu Králíky- „Výměna oken a vstupních dveří“ a „Výměna
osvětlení hlavního sálu a balkonu“

•
•

Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s Firmou Asekol a.s.
Duha o.p.s. Nový Bydžov, J. Fučíka 873, IČO: 25999150, zastoupena Ing. Š.
Holmanovou – Žádost o dotaci na provoz sociální služby na rok 2022 ve výši 22.110,00
Kč (dle počtu obyvatel obce) .
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství . Tato vyhláška nabyde účinnost 1.1.2022.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci . Tato vyhláška nabyde účinnost 1.1.2022.
Četnost svozu měsíční, poplelnice 120 litrů
811,- Kč
Četnost svozu 14dní, poplelnice 120 litrů
1.622,- Kč
Četnost svozu týdenní, poplenice 120 litrů
3.245,- Kč

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Dodatek ke smlouvě FCC Česká republika, s.r.o, provozovna Lodín č. S113000562,
komunální odpad.
Dodatek ke smlouvě Limek plus spol. s r. o., provozovna Chlumec nad Cidlinou č.
S113000013, tříděný odpad.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-003575 s firmou Bonita Group Service s.r.o.
Drásov 583, IČO: 27738795 - z důvodu prodloužení termínu plnění realizace do
31.1.2022. ZO pověřuje starostu obce Tomáše Pohla k podpisu dodatku smlouvy.
nákup pozemku p.č. 574 v k.ú. Králíky 39 m2 ostatní plocha, cena pozemku 35,-/
m2 . Obec bude požadovat věcné břemeno přístupu ke kanalizaci u pozemku 283/8 p.
P.H . Poplatky za vyhotovení smlouvy a návrh na vklad do KN si účastníci podělí 50:50.
podání žádosti na akci „Přestavba objektu diskotéky čp.64 na obecní úřad, prodejnu a
hasičskou zbrojnici“ do dotačního titulu MMR 117d8210e rekonstrukce a přestavba
veřejných budov.
dárkový poukaz v hodnotě 300,-Kč do obchodu Hruška Králíky pro důchodce (osoby
starší 65 let) s trvalým pobytem v KÚ Králíky, Řehoty, Podoliby a Chmelovice.
příspěvku pro děti do 12 let na Mikuláše v obci Králíky, Řehoty, Podoliby, Chmelovice.
Zakoupení balíčku cca 100 Kč/osoba.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

•

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR sděluje, že byla vyhlášena nová
výzva pro podání žádostí o dotaci obcím v rámci programu „ Účelové investiční dotace
pro jednotky SDH obcí“ – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.
Výzva k vyjádření k podanému odvolání. Usnesení o přerušení řízení o nařízení
odstranění stavby pod č.j. NB-V/19630/2021/Paj, pro stavbu Objektu o půdorysových

•
•

rozměrech 19,2m x 4,7m a výšce 4m na pozemku pozemková parcela číslo 470/4
v katastrálním území Podoliby.
MěÚ Nový Bydžov. Sdělení - seznámení se s podklady k vydání rozhodnutí na stavbu
Biometanová stanice Králíky III.
Starosta p. Tomáš Pohl seznímil ZO s rozpočtovým opatřením č. 7, které schválil k
31.10.2021 dle skutečných příjmů a výdajů .

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: pondělí 29. listopadu 2021 od 18:00 hodin
v prostorách OÚ Králíky.

Zapisovatel: Martin Kmínek

zapsáno dne 12.listopadu 2021

Ověřovatel: Josef Belihar

ověřeno dne

Ověřovatel: ing. Jiří Očenášek

ověřeno dne

