Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Králíky, konaného
15. srpna 2022, od 20:00 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:
 „Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení – č. 1000018433/40000246078“, uzavřena na
základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy ze dne 24. února 2021.
Pronajímatel: Obec Králíky, IČO 00268950, Králíky č. p. 29, 504 01 Nový Bydžov.
Nájemce: GasNet, s. r. o, zast. GasNet Služby s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno.
Předmět smlouvy: pronajímatel pronajímá nájemci toto plynárenské zařízení: ROZ Králíky ppč.
64/13 aj.. STL plynovod a plynovodní přípojky pro 4x RD.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 „Rozhodnutí“ MÚ Nový Bydžov, odboru výstavby a životního prostředí, jímž vydává společné
povolení ke stavebnímu záměru „Biometanová stanice Králíky III“,
Stavebník: Rolnická a. s. Králíky, IČO 25978438, Králíky č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr.
Karel Půš, IČO 66252679, Sloupno č. p. 13, 503 53 Smidary.
 Vyrozumění o zahájení správního řízení, jež zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního
prostředí, ve věci předpisu finančních odvodů za zábor zemědělské půdy ve věci – trvalé odnětí
zemědělské půdy ze ZPF na pozemcích p.č.: 79/6 a 79/2 v k.ú. Králíky, o celkové výměře 2.024
m2 ve prospěch multifunkčního hřiště.
Výše finančního odvodu činí 146.942,40 Kč.
 „Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“, jež vydává
MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, pro stavební záměr: rodinný dům
s příslušenstvím v obci Podoliby, na pozemku p.č. 266/7, 266/12, 476/23 a 480/1 v k.ú. Podoliby.
 „Protokol z kontrolní prohlídky“ MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí ze dne
12. srpna 2022 z místa napojení na silnici III/3261 na stavbě: Komunikace pro 4 RD, Králíky na
pozemku pozemková parcela č. 4/1, 63/1, 63/3, 64/7, 64/13, 300/1, 305/1, 573 (nyní na 65/14,
573/1, 63/3, 300/1 a 305/1) v k.ú. Králíky, jejímž vlastníkem je Obec Králíky.
 „Výzvu k součinnosti“, jež zasílá MÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí a vyzývá
k součinnosti při poskytnutí informací k prověření současného stavu ve věci: nařízení odstranění
stavby: objektu o půdorysných rozměrech 19,2 m x 4,7 m a výšce 4 m na pozemku p.č. 470/4,
v k.ú. Podoliby.
ZO souhlasí s návrhem rozdělení pozemku p.č. 470/4 v k.ú. Podoliby na základě návrhu
geometrického plánu takto: 499 m2 ve prospěch p. XXXXXXXXXX a pí. XXXXXXXXXX a 362 m2 ve
prospěch Obce Králíky, IČO 00268950, Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov.
 Neformálním setkání starostů obcí Společné CIDLINY a Hradeckého venkova, které se bude
konat dne 8. září 2022.
 Společná CIDLINA,z.s. - konání příměstských táborů pro období 2023 – 2028. ZO tuto věc
projednalo a připojuje se k možnosti realizace táborů pro výše uvedené období.
 „Smlouvu č. 1719/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022“.
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury, IČO 70856508, Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha 9.
Příjemce: Obec Králíky, IČO 00268950, Králíky č. p. 29, 504 01 Nový Bydžov.
Finanční prostředky ve výši 1.116.560,- Kč (odpovídá 71,05 % celkových uznatelných nákladů)
jsou poskytnuty na akci: „Chodníky podél autobusových zálivů a parkoviště – ISPROFOND

5527510200“.
Vlastní náklady Obce Králíky na tuto akci: minimálně 454.773,77 Kč.
 ZO projednalo žádost p. XXXXXXXX a pí. XXXXXXXXX o odkoupení pozemku p.č. 63/3 v k.ú.
Králíky, o výměře 566 m2.
 Rozpočtové opatření č. 7, které schválil starosta obce, p. Tomáš Pohl, dle skutečných příjmů a
výdajů ke 30. červnu 2022.
 Rozpočtové opatření č. 8, které schválil starosta obce, p. Tomáš Pohl, dle skutečných příjmů a
výdajů k 31. červenci 2022.
Zastupitelstvo obce projednalo:
 Možnost probírky dřeva v obecním lese. Informace na OÚ Králíky.

Termín následujícího zasedání zastupitelstva obce: 16. září 2022 od 18 hodin, v prostorách OÚ
Králíky, č. p. 29.

Zapisovatel: Ing. Jitka Vrchovská

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

Ověřovatel: Josef Belihar

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

Ověřovatel: Ing. Jiří Očenášek

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

Starosta obce: Tomáš Pohl

Jednání ZO ukončeno ve 21:55 hodin.

………………………………………………

