Vyhrazené

Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Králíky,
konaného 26. května 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. Příspěvek ve výši Kč 15.000 TJ Jiskře Prasek
2. Napojení na obecní kanalizaci z pozemkové parcely 469/1 (KÚ Králíky u Nového Bydžova)
žadateli Martinu Kmínkovi.
3. Výběr dodavatele „Chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště“ firmu REKOM Nový
Bydžov, a.s., IČO 252 64 737 s nabídkovou částkou Kč 1.898.516,12 bez DPH a TDS ing. Romana
Kloučka.
4. Výběr dodavatele Ing. Davida Bendáka, Měník 97, 503 64 Měník, IČO 728 82 981, s nejnižší
nabídkovou cenou Kč 267.000,- bez DPH na projekt: „ WiFi4EU – Králíky“.
5. Závěrečný účet obce za rok 2021 a vyslovuje souhlas s hosodařením obce za rok 2021 bez
výhrad
6. Účetní uzávěrku obce Králíky za rok 2021 sestaveou k 31.12.2021 v rozsahu předložených
výkazů, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní zvěrky , bez připomínek.
7. Zúčtování a převod výsledku hospodaření obce za rok 2021 z účtu 431 na účet 432 ve výši
3.231.001,12 Kč
8. Závěrečný účet za rok 2021 Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKO
9. Dodatek „Kanalizačního řádu obce Králíky“
10. Příspěvek SDH Králíky ke 100 letům založení do Kč 20.000
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 64/14, 300/1, 305/1, 573/1 pro vodovodní řad
v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
Nepeněžitý vklad obce do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO
48172898 – předmětem nepeněžitého vkladu je vodovodní řad umístěný na p.p.č. 64/14,
300/1, 305/1 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova. Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena
znaleckým posudkem. V případě, že valná hromada neschválí zvýšení základního kapitálu
nepeněžitým vkladem, bude vodovodní řad předán formou daru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Vyhlášení dotačního programu KÚKHK „Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti
v Královehradeckém kraji“. Příjem žádostí: 15.6.-31.8.2022
2. Oznámení XXXXXXX o plánovaném zahájení stavby kanalizace na adrese Chmelovice čp. 32.
3. MÚNB Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro stavební záměr: inženýrské sítě pro RD
– STL plynovod, elektro NN a veřejné osvětlení v obci Králíky (č.j. NBV/11592/2022/Paj/1596/2022 z 16.5.2022)
4. Seznámení starosty obce p. Tomáš Pohla s Rozpočtovým opatřením číslo 3, 4 a 5, dle
skutečných příjmů a výdajů.
5. Volby do zastupitelstvech obcí proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022.
Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: čtvrtek 16. května 2022 od 18 hod na
Obecním úřadu v Králíkách, čp. 29.
Zapisovatel: Martin Kmínek

zapsáno dne, podpis: 27.5.2022

Vyhrazené

Ověřovatel: ing. Jiří Očenášek

ověřeno dne, podpis: ………………………

Ověřovatel: Radek Tomášek

ověřeno dne, podpis: ………………………

Starosta obce Králíky Tomáš Pohl

……………………………

