Výpis z usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 26.2.2019
Usnesení č. ZO-1/2019
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
30.10.2018 a činnosti rady obce v období od posledního zasedání ZO.
2. Požadavek nájemce výrobního areálu firmy MUBEA na změnu zakázky na
výměnu oken – místo žaluzií požadují instalaci stínících fólií. Tento požadavek
bude dále diskutován.
3. Informaci o zájemcích o stavební parcely v lokalitě Sever.
4. Požadavek na opětovné zaměření nivelačních výšek a dokončení obrubníků
v ulici Zahradní.
5. Požadavek na lepší označení objektu lékárny a zdravotního střediska a
umístění směrových cedulí vedoucích k důležitým objektům v obci.
6. Záměr pořídit defibrilátor. Po prověření možnosti získání dotace na nákup
event. možnosti bezplatného zapůjčení od krajské hygienické stanice (IZS)
bude ve věci rozhodnuto na příštím zasedání rady obce.
7. Informaci o potřebě zajištění přednášky pro občany o první pomoci.
8. Informaci Ing. Radky Pitliakové o výsledku jednání školské rady dne
24.1.2019.
9. Informaci ředitelky školy Mgr. Julie Adamcové o končící výjimce pro navýšení
kapacity dětí v MŠ. Starosta obce je pověřen dalším jednáním v této věci.
10. Informaci starosty obce o aktuálním stavu opravy přítoku vody do nádrže
Láb.
11. Požadavek na vybudování dětského hřiště v Martinicích. Starosta obce
prověří možnosti získání dotace na vybudování hřiště nebo další možnosti
řešení této situace v nejbližší době.
12. Dotaz na možnost vybudování garáží na pozemku obce u lesácké bytovky
místo „černé stavby“. Starosta obce prověří možnosti řešení této situace.
13. Požadavek na prověření situace ohledně nelegálního parkování
a odstavených vraků v obci.

ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Ing. Jakuba Holbu a Jaromíra Mareše.
3. Návrhovou komisi ve složení: Michal Janeček, Roman Pospíšil, Ing. Radka
Pitliaková
4. Program schůze doplněný o několik bodů dle návrhu starosty obce Ing. Petra
Košťála.

5. Výsledek výběrového řízení na akci „Výměna oken v areálu „MUBEA““ s tím,
že vítěznou nabídkou je cenová nabídka firmy OKNOSTYL GROUP s.r.o.,
Kuřim, s nabídnutou cenou 728.000,-Kč bez DPH.
6. Záměr ZŠ a MŠ Dolní Kralovice zřídit školní klub na základě poskytnutých
informací ředitelkou školy Mgr. Julií Adamcovou.
7. Záměr darovat Lesnímu družstvu obcí Ledeč nad Sázavou pozemky p.č. 407/1
díl „o“ o výměře 1762 m2 a díl „n“ o výměře 42 m2 v k.ú. Hněvkovice u Ledče
nad Sázavou a pozemek p.č. 910//5 o výměře 30 m2 v k.ú. Kouty u Bojiště.
Jedná se o pozemky, na kterých stojí nemovitosti LDO Ledeč nad Sázavou
(sídlo LDO v Hněvkovicích a lovecká chata na Melechově).
8. Záměr zpracovat nabídkové řízení na studii územního rozvoje v další části
lokality Sever včetně vytyčení a zaměření nových stavebních parcel
9. Program pouťových slavností o víkendu 29.-30.6.2019 dle předloženého
návrhu s předpokládanými náklady pro obec na hlavní program
cca 190.000,-Kč.
10. Podání žádosti o dotaci na opravu kulturního domu ve Stříteži č.p. 43
na pozemku p.č. st. 349 v k.ú. Dolní Kralovice z Programu obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov, dle předloženého položkového rozpočtu a dokumentace.
11. Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace Dolní Kralovice Zahrádčice na pozemku p.č. 628/1 v k.ú. Zahrádčice z Programu obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací.
12. Smlouvu o pronájmu prostor lékárny v Dolních Kralovicích mezi MUDr. F. M.
(jako pronajímatelem) a Obcí Dolní Kralovice (jako nájemcem) za částku
3.000,-Kč/měsíc, což činí 36.000,-Kč ročně.
13. Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Dolní Kralovice (jako půjčitelem) a firmou
Vlašimská lékárna, a.s. (jako vypůjčitelem) ve věci výpůjčky objektu lékárny
v Dolních Kralovicích
14. Ve věci předkupního práva na „areál potraviny“ následující postup:
1) Uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva smluvního mezi Obcí Dolní
Kralovice a firmou PF Potraviny s.r.o. dle návrhu právního oddělení.
2) Dohoda mezi Obcí Dolní Kralovice a firmou PF Potraviny s.r.o. o zániku
předkupního práva na věc zapsaného v katastru nemovitostí.
3) Podpis návrhu na vklad do katastru nemovitostí o výmazu předkupního
práva na věc mezi Obcí Dolní Kralovice a firmou PF Potraviny s.r.o.
15. Uspořádání vítání občánků dne 13.4.2019 a příspěvek ve výši 1.000,-Kč
v hotovosti pro každého vítaného nového občánka.

16. Výsledek výběrového řízení na akci „ZŠ Dolní Kralovice – odborné učebny –
stavební práce“ s vítěznou nabídkou firmy Dolnokralovická stavební s.r.o.
ve výši 705.078,-Kč včetně DPH.

