Vyhrazené

Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Králíky,
konaného 27.ledna 2022, od 18 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:
1. uzavření Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s XXXXXXXXXXXX od
1.2.2022. Odměna vychází z vyhlášky č. 58/2020 Sb.
2. nabídku České spořitelny, a.s.: výše úvěru Kč 15.000.000 Kč, fixace úrokové sazby 8 let s ú.s.
3,00 % p.a. V případě nečerpání úvěru do 31.12.2023 může Obec Králíky odstoupit od smlouvy
bez jakéhokoliv poplatku. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s Českou spořitelnou,
a.s..
3. záměr rekonstrukce zvoničky v Řehotech.
4. Výroční zprávu obce Králíky za rok 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. stanovisko Ministerstva vnitra k prodeji pozemků na základě zaslaných podkladů č.j. MV1612222-5/ODK-2021: „V návaznosti na výše uvedené MV konstatuje, že neshledalo v případě
prodeje Pezemku II. důvody k uplatnění jeho dozorových kompetencí“.
2. Oznámení MěÚ Nový Bydžov odboru výstavby a ŽP o zahájení společného územního a
stavebního řízení žadatele: XXXXXXXX na stavbu hlavní DČOV septik typ SOK4 a biofiltr BF-EK a
stavbu vedlejší kanalizační přípojky na pozemku p.č. 895, st.p.č. 57/1a 775/1 v k.ú.
Chmelovice.
3. Schválení cenové nabídky starostou na technický dozor stavebníka TDS „Komunikace a
inženýrské sítě pro rodinné domy“ v k.ú. Králíky u Nového Bydžova
4. povolení stavebního záměru, kde je stavbou hlavní ČOV AT6 a stavbou vedlejší kanalizační
přípojka na pozemku 60/4 a 60/2 v k.ú Králíky u Nového Bydžova žadateli: XXXXXXXXXXX.
5. povolení zvláštního užívání silnice č. III/3261 v km cca 0,245 v obci Králíky, pro umístění
inženýrských sítí, elektrické kabelové vedení sítě knn pro pozemek p.č. 60/4 KÚ Králíky.
6. vydání veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou
úpravu provozu na pozemní komunikaci na silnice II a III třídy na území okr. Hradec Králové
spadající do správního území Obecního úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Nový Bydžov.
7. seznámení ZO s podpisem smluv na prodej pozemků kupujícím: XXXXXXXXX (p.č. 573/2 a 64/15
v k.ú. Králíky u Nového Bydžova), XXXXXXXX (p.č. 63/1 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova),
XXXXXXXXXX (p.č. 64/13 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova), XXXXXXXXXX(p.č. 64/7 v k.ú. Králíky
u Nového Bydžova).
8. seznámení ZO s podpisem smlouvy na prodej pozemku kupujícímu XXXXXXXXX p.č. 367/8 v k.ú.
Králíky u Nového Bydžova a vzdání se práva duplicitního vlastnictví pozemků p.č. 538/2 a 324/9
v k.ú. Králíky u N.Bydžova.
Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: čtvrtek 10. března 2022 od 18 hod na
Obecním úřadu v Králíkách, čp. 29.

Vyhrazené

Zapisovatel: Martin Kmínek

zapsáno dne, podpis: 28.1.2022

Ověřovatel: ing. Jiří Očenášek

ověřeno dne, podpis: ………………………

Ověřovatel: Josef Belihar

ověřeno dne, podpis: ………………………

Starosta obce Králíky Tomáš Pohl

……………………………

