Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
10. března 2022 , od 18:00 hodin, na OÚ Králíky, č. p. 29
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:
 Společnou žádost žadatelů: xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, o povolení kácení vzrostlých dřevin na
pozemcích p.č. 39/1, 39/3, v k.ú. Podoliby.
 „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby“ mezi: obec
Králíky, IČ 268950, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov, zast. p. Tomáš Pohl a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. společností PEN – projekty energetiky, s. r. o., Zelené
Předměstí, Arnošta z Pardubic 2838, 530 02 Pardubice, vztahující se pozemkům p.č. 300/2, 573/1,
300/1 a 64/14 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 „Územní souhlas“ MÚ Nový Bydžov, odboru výstavby a životního prostředí pro akci: prodloužení
kabelového vedení NN, IV-12-2023004 v obci Králíky na pozemku p.č. 60/4, 300/1, 305/1 v k.ú.
Králíky u Nového Bydžova.
 „Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí“ MÚ Nový Bydžov, odboru výstavby a životního
prostředí zasílá ve věci stavebníka Rolnická, a. s., IČO 25978438, Králíky č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
zast. Mgr. Karel Půš, IČO 66252679, Sloupno č.p. 13, 50353 Smidary o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu - Biometanová stanice Králíky III na
pozemku p.č. 1400/2, 1400/3, 1524/3, 1524/4, 2977/5, stavební parcela č. 3406, pozemková
parcela č. 3430 v k.ú. Nový Bydžov.
 Sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové „Oznámení o ukončení revize“ v k.ú. Podoliby k datu 1. března 2022.
 Seznámení ZO s podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru od Česká spořitelny, a. s., na financování
projektu „Multifunkční dům v Králíkách“.
 Rozpočtové opatření č. 1, které schválil starosta obce k 1. únoru 2022.
 ZO projednalo záměr realizace akce „Chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště“ v obci
Králíky a také oslovení dodavatele dokumentace pro budoucí výběrové řízení.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 7. dubna 2022 od 18 hodin, v prostorách OÚ
Králíky, č. p. 29.
Starosta obce ukončil veřejné zasedaní zastupitelstva v 19:45 hod..

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: 15. března 2022

Ověřovatel: Martin Kmínek

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

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Starosta obce: Tomáš Pohl

………………………………………………

