Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
20. prosince 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 zápisu je k nahlédnutí na OÚ Králíky.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Změnu programu - projednání bodu „schválení rozpočtu na rok 2022“ jako předposlední bod
programu a přidání bodů k projednání – rozpočtové opatření č. 8, č. 9.
• Prodej pozemků - v návaznosti na uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitou
věc prodej pozemku parc. č. 573/2 o výměře 367 m2 a pozemek parc. č. 64/15 o výměře
541 m2 (oba v k. ú. Králíky u Nového Bydžova), panu P. K. a to za kupní cenu ve výši 317.800,- Kč,
která je cenou v místě a čase obvyklou.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
• Prodej pozemků - v návaznosti na uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
prodej pozemku parc. č. 63/1 o výměře 960 m2 (v k. ú. Králíky u Nového Bydžova) panu J. B. a paní
R. B. a to za kupní cenu ve výši 336.000,- Kč, která je cenou v místě a čase obvyklou.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
• Prodej pozemků - v návaznosti na uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
prodej pozemku parc. č. 64/7 o výměře 934 m2 (v k. ú. Králíky u Nového Bydžova) panu L. P. a to
za kupní cenu ve výši 326.900,- Kč, která je cenou v místě a čase obvyklou.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
• Prodej pozemků - v návaznosti na uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
prodej pozemku parc. č. 64/13 o výměře 882 m2 (v k. ú. Králíky u Nového Bydžova) panu F. K. a
paní S. B. a to za kupní cenu ve výši 308.700,- Kč, která je cenou v místě a čase obvyklou.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
• Stočné – pro rok 2022 se vybírat nebude.
• Rozpočtové opatření č. 9.
• ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022, který byl řádně vyvěšen na úředních
deskách v době od 30. listopadu do 20. prosince a nebyly přijaty žádné připomínky. Závaznými
ukazateli jsou nejvyšší druhové třídy v příjmech a výdajích. Rozpočet byl schválen schodkový:
příjmy ve výši 10.364.000,- Kč a výdaje ve výši 15.772.204,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze
zůstatku minulých let.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Hasičský záchranný sbor KHK, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové zasílá „Pozvánka
na on-line Instrukčně metodické zaměstnání pro velitele JPO II, III a V okresu HK“.
• KÚ KHK, odbor analýz a podpory řízení výkaznictví a financování obce zasílá „Rozpočtové opatření
na rok 2021 č. 3475“ – poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím na výdaje jednotek SDHů
obcí na rok 2021 a to ve výši 6.600,- Kč. Dotaci lze použít jen na účel uvedený v rozhodnutí č.j.
MV-181604-3/PO-IZS-2021 a Zásadách č.j. MV-90559-3/PO-IZS-2021.
• Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové zasílá
„Informace o akcionáři – obec Králíky“, který vlastní 571 akcií = 0,0280 % vlastnického podílu.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá „Rozhodnutí“ ve věci č.j. NBV/21884/2021/Zak/4151/2021 – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu a vymezuje trvalé odnětí takto: pozemek p.č. 79/6 a 79/2 (dle GP 79/11) o celkové
odnímané výměře 2.024 m2, kdy účelem odnětí je multifunkční hřiště, dětské a workoutové hřiště.
Předpokládaná výše odvodu činí za 1 m2 plochy trvalého odnětí 72,60 Kč.
• MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí zasílá ve věci č.j. NB-V/24435/ú2021/Paj
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„Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby“, v k.ú. Králíky, Podoliby č.p. 22.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 zasílá „Usnesení o
zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace“ ve věci č.j. MMR-76110/2020, dotační titul
117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
KÚ KHK, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá „Rozhodnutí“ ve věci č.j. KUKHK
22024/ZP/2021 o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti. Účel – obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku podle části
druhé Hlavy II nařízení vlády: 58.950,- Kč a na účel – ekologické a k přírodě šetrné technologie
při hospodaření v lesích podle části druhé Hlavy I nařízení vlády: 6.472,- Kč.
MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá „Rozhodnutí“ ve věci č.j.
NB-D/24486/2021/Vos/4172/2021/DP – žádost p. M. P. a povoluje zřízení jednoho dopravního
připojení (sjezdu/nájezdu) na silnice č. III/3261 v km cca 0,130 v obci Králíky z pozemku p.č. 60/4
k.ú. Králíky (dle zakreslení v situaci o šířce 5,2 bm), z důvodů napojení pozemku s novostavbou
RD na silniční síť za specifikovaných podmínek.
Pan J. P. zasílá žádost o koupi stavebního pozemku v k.ú. Podoliby.
Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, zasílá „Informaci o povinném
testování zaměstnanců územních samospráv“.
Rozpočtové opatření č. 8.

Zastupitelstvo obce prodiskutovalo:
• Tříkrálová sbírka 2022 - v místním obchodě Hruška, Králíky bude umístěna zaplombovaná
pokladnička, kde budou moci občané přispět.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 6. ledna 2021, od 18 hodin, v prostorách OÚ
Králíky, Králíky č. p. 29.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 22. prosince 2021

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Martin Kmínek

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

Starosta obce: Tomáš Pohl

podpis: …….…………………………………

