Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
16. června 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:
 Počet členů ZO pro volební období 2022 – 2026 v počtu 7.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Rozpočtové opatření č. 6 – dle skutečných příjmů a výdajů.
 Sdělení MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí o „Přizvání účastníků
řízení“ k ústnímu jednání spojenému s ohledáním na místě žadatelů xxxxxx a xxxxxx, pro záměr:
Hospodářský objekt v obci Podoliby, p.č. 475/25.
 „Souhlas“ s provedením ohlášeného stavebního záměru, který zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor
výstavby a životního prostředí, pro stavbu: stavební úprava bytu č. 0202002 v bytovém domě
Podoliby 8, 503 15 Nechanice, stavební parcela č. 11/2, k.ú. Podoliby, ohlašovateli: xxxxxxx.
 „Oznámení o zahájení správního řízení – Veřejná vyhláška“, které zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor
výstavby a životního prostředí, na základě žádosti, kterou obdržel dne 23. 5. 2022, č.j.: NBV/12109/2022, od žadatele: Obec Králíky, IČ 00268950, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov,
o schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu – kanalizace Králíky, Podoliby
 „Rozhodnutí“, které zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, o trvalém
odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve prospěch záměru: změna druhu pozemku na: ostatní plocha –
veřejná zeleň. Žadatel: Obec Králíky, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov.
Jedná se o pozemek p.č. 469/2, výměra 41 m2, zahrada, BPEJ – 3.20.11, třída ochrany IV., k.ú.
Králíky u Nového Bydžova.
 „Kolaudační souhlas“, č.j.: NB-V/12625/2022 - MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního
prostředí zasílá podle ustanovení §122 stavebního zákona pro subjekt: Obec Králíky, IČ: 00268950,
Králíky 29, 504 01 Králíky, pro stavbu vodního díla:
vodovodní řad
DN80
116 m
vodovodní přípojky DN32
27 m
kanalizační řad
DN250
87 m
kanalizační přípojky DN150
23 m
podzemní hydrant,
na pozemcích p.č. 305/1, 300/1, 63/3, 63/1, 64/13, 64/7, 4/1 v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
 „Rozhodnutí“ - MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá na žádost
p. xxxxx a povoluje tímto zvláštní užívání silnice č. III/3261 v km cca 0,285 v obci Králíky, pro
umístění inženýrských sítí, umístění vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku 571,
v k.ú. Králíky u Nového Bydžova.
 „Rozhodnutí“ - MÚ Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, silniční hospodářství zasílá na žádost
pí. xxxxx a povoluje zřízení jednoho dopravního připojení (sjezdu/nájezdu) na silnici č. III/32337
v km cca 6,300 v obci Podoliby z pozemku p.č. 480/1, k.ú. Podoliby (dle zakreslení v situaci o šířce
5bm), z důvodů napojení pozemku s novostavbou RD na silniční síť za dodržení přesně zadaných
podmínek.
 „Rozhodnutí“ o poskytnutí finančního příspěvku pro Obec Králíky - Krajský úřad KH kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství zasílá pod značkou KUKHK-32310/ZP/2021, finanční příspěvek
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády),
ve výši 119.360,- Kč.

 Pan místostarosta Martin Kmínek seznámil ZO s podpisem smlouvy o dílo na realizaci akce:
„Chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště“. Zhotovitel: REKOM Nový Bydžov, a. s.,
Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25264737, DIČ: CZ25264737.
ZO prodiskutovalo:
 Povinnost všech majitelů nemovitostí v k.ú. Králíky, Řehoty, Podoliby a Chmelovice vyvézt kaly ze septiků,
žump a domovních čističek – 2.výzva.

Místostarosta obce p. Martin Kmínek ukončil veřejné zasedaní zastupitelstva v 19:10 hod..

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

zapsáno dne, podpis: ...…...........................................

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Jaroslav Holý

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

Místostarosta obce: Martin Kmínek

………………………………………………

