Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
21. dubna 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:
 „Výzva k podání žádosti o neinvestiční dotaci pro JSDH kategorie II a III na rok 2022, 1. fáze“.
Výzvu zasílá Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 500 03 Hradec Králové 3, nábřeží
U Přívozu 122/4.
 Oslovení 3 stavebních společností (dodavatelů) v rámci zahájení výběrového řízení na dodavatele
pro realizaci akce: „Chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště“ v Králíkách:
- REKOM Nový Bydžov, a.s., Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737,
- TANNACO a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk, IČO: 61677272,
- STAVOKA Kosice a.s., Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 25275119.
 „Příkazní smlouvu č. PS 2200370022“ – předmětem smlouvy je příprava a průběh zadání veřejné
zakázky dle pokynů příkazce - obec Králíky, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 268950, v rozsahu
činností nezbytných k provedení výběrového řízení pro akci: „Chodníky podél autobusových zálivů
a parkoviště“. Příkazník: AZ profi tender s. r. o., Dubová 439, 541 01 Trutnov, IČO: 11769726.
Zakázka bude administrována v režimu zakázky malého rozsahu.
Termín realizace do konce měsíce října 2022.
 „Příkazní smlouvu č. PS 2292410077“ – předmětem smlouvy je výkon činností a úkonů
spočívajících v zajištění dotačního managementu v rámci realizace výše uvedené akce.
Příkazce – obec Králíky, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 268950.
Příkazník - Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, Hradec Králové 500 02, IČO: 28806123.
 Rozdělení hospodářského výsledku za les za rok 2021 – celkem 35.886,97 Kč.
Dle Dohody o nakládání se společnými věcmi ze dne 24. 1. 2020 bude HV rozdělen % podílem
jednotlivých obcí. Podíl obce Sloupno 10 % přísluší dle Pachtovní smlouvy z 1. 1. 2014 obci Králíky.
Rozdělení HV následovně:
Obec Králíky 60 % … 21.532,18 Kč.
Obec Skřivany 30 % … 10.766,09 Kč.
Obec Sloupno 10 % … 3.588,70 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Králíky, IČ: 00268950 za rok 2021“ .Krajský
úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK), odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
zasílá Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4. 10. 2021 a 21. 3. 2022.
Zjištění ze závěrečného přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce Králíky za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a
nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.
Neuvádí se žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb..
 „Pozvánku na instrukčně metodické zaměstnání pro velitele JPO II, III a V okresu
HK“ k prodloužení platnosti odborné způsobilosti pro velitele JPO v hasebním obvodu Nový Bydžov.
Pozvánku zasílá Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 500 03 Hradec Králové 3,
nábřeží U Přívozu 122/4.
 „Pozvánku na kulatý stůl k tématu ENERGETIKA V REGIONU dne 10. května od 15:30 hod. do zasedací
místnosti v obecním domě v Nepolisech. Pozvánku zasílá Společná CIDLINA, z.s., Nepolisy 75, 503 63
Nepolisy.

 „Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí obce Králíky“. Kolektivní systém Elektrowin
potvrzuje, že spolupracující partner - obec Králíky v roce 2021 odevzdala ke zpětnému odběru a
recyklaci 1.793 kg elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších
dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.
 „Certifikát environmentálního vyúčtování obce Králíky“ za rok 2021“, kdy bylo zpracováno
1.069 kg elektrozařízení. Certifikát byl vydán společností Asekol, a. s..
 Oznámení o „Rušení stavebních úřadů – nesouhlas“, kterou zasílá Obec Miletín, nám. Karla
Jaromíra Erbena č. p. 99, 507 71 zastoupená p. starostou Miroslavem Noskem.
 „Rozpočtové opatření č. 2“ k 31. 3. 2022, dle skutečných výdajů (oprava automobilu Ford Transit).

Zastupitelstvo obce projednalo:
 Nabídku společnosti Agro CS, a.s. na svoz bioopadu za cenu 400,- Kč/t.
 Stav/znečištění odpadních vod – povinný vývoz kalů ze septiků, žump a domovních čističek – při
posledním povinném rozboru odpadních vod v obci vyšly výsledky znečištění v kritických
hodnotách.
Proto jsou všichni majitelé nemovitostí v obci Králíky, Řehoty, Podoliby a Chmelovice povinni
provést vývoz kalů ze septiků, žump a domovních čističek.
Potvrzení o provedeném vývozu je nutné odevzdat na OÚ Králíky, paní M. Vokálové, do konce
května 2022.
 Čarodějnice 2022 - pálení čarodějnic spolu s doprovodným programem pro děti se bude konat
v sobotu, 30. dubna na hřišti v Králíkách. Obec Králíky přispěje na tuto akci formou sladkostí a
párků pro děti.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 12. května 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: ...…...........................................

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Starosta obce: Tomáš Pohl

……………….……………..………………

