ZÁPIS

č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 29.3.2006 v Královicích,
od 18. hod.
Starosta obce p. Ing. Luděk Šofr přivítal členy obecního zastupitelstva a občany obce Královic
Program :
1)

Seznámení se schváleným rozpočtem obce Královice pro rok 2006 – p.Hniličková
seznámila občany s plánovanými příjmy i výdaji fin. prostředků obce r. 2006

2)

Generel kanalizace a ČOV v Královicích – s plánovanou akcí seznámil občany starosta
obce promítnutím na plátno, 1.etapa započetí akce v letošním roce. Generel vypracoval
Ing.Knotek, a je k nahlédnutí na OÚ

Výstavba 35 rod.domů v obci – komunikace nebude průjezdná. Vjezd bokem od silnice
na Zlonice. Bude zahájeno nové územní řízení.
Dotaz : p. Čáslavský- Komu patří pozemky na nichž se má stavět?
Ing.Šofr : Do dořešení začátku výstavby rod.domů Ing.Šofra, pak převod do majetku obce.
p. Jůzová : Kudy povede doprava staveb. Materiálu ?
Ing.Šofr : Po státní komunikaci směr Zlonice.
p.Čáslavský : Jak se bude řešit doprava?
Ing.Šofr : nákladní auta.
3)

Kulturní akce v obci v roce 2006 – plánované akce v roce 2006 – Košt vín, Den matek,
Slavnostní otevření koňských stezek , spojené s akcí Dobývání tvrze, Posvícení,
Hubertova jízda, Mikulášská, Vánoční nadílka) – Ing.Šofr

4)
Dotace pro rok 2006 a plánované akce, občany seznámil Ing.Šofr
Oprava chodníků v obci – 1. etepa – 125.000 Kč
Rekonstrukce dvou božích muk v obci – 72.000 Kč
Oplocení víceúčelové haly
Rybník – pořízení filtrace na čištění vody
Čp.1 – galerie
OU – čp.19 – 2 byty
Čp.27 – 2 byty
5)
Veřejný pořádek v obci : upozornění občanů na volné pobíhání psů v obci – dle
vyhlášky pokuta do výše 1000 Kč.
Diskuse : P. Klokočka – žádost o zpomalení rychlosti jízdy aut v obci
P. Pekhartová – žádost o omezení počtu těžkých strojů na komunikaci
Zapsala : Hniličková
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