Výpis z usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 29.12.2020
Usnesení č. ZO-5/2020
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
9.12.2020.
2. Zprávu o jednání rady obce dne 15.12.2020.
3. Žádosti o snížení nájemného podnikatelských subjektů, které si pronajímají
podnikatelské prostory od Obce Dolní Kralovice a jejich činnost byla dotčena
vládními protiepidemiologickými opatřeními.
4. Informaci o podání žádosti o dotaci na dětské hřiště u č.p. 22.
5. Informaci o aktuálním stavu připravovaného výběrového řízení na akci
„Výstavba ČOV a kanalizace Dolní Kralovice - Střítež“.
6. Informaci o letácích umístěných na obecním úřadě, které nabízí kontakty
na pomoc při problému s gamblerstvím a hazardem.
7. Informaci o předpokládaném termínu prodeje nových stavebních parcel
v lokalitě Sever - v roce 2022 po vybudování inženýrských sítí.
8. Upozornění na špatný stav nedokončených chodníků v ulici Smetanova.
9. Informaci o předpokládaném termínu pokládky asfaltového povrchu v ulici
Zahradní – polovina roku 2021.
10. Požadavek na opravu vjezdu na obecní cestu v Zahrádčicích (u Peroutků).
11. Informaci o termínu opravy střechy na budovách v areálu MUBEA –začátek
roku 2021.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Janu Koubkovou a Jaromíra Mareše.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ivana Nováková, Antonín Navrátil, Miroslav
Nekola.
4. Program schůze dle pozvánky.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
6. Rozpočet Obce Dolní Kralovice na rok 2021.
7. Střednědobý Rozpočtový výhled Obce Dolní Kralovice na roky 2022-2023.
8. Složení inventarizačních komisí dle návrhu zpracovaného Plánu inventur
na rok 2020.
9. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci ze dne 27.10.2009
(ZŠ a MŠ Dolní Kralovice), který se týká doplňkové činnosti školy.
10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6026946/VB/1 Dolní Kralovice-kNN-p.č.1876/111 mezi Obcí
Dolní Kralovice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná).

11. Přílohu č. 30 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění
a čištění odpadních vod uzavřeného mezi Obcí Dolní Kralovice a společností
VODAK Humpolec s.r.o., která stanovuje cenu za dohodnutou činnost –
provozování vodovodu a kanalizace na období 1.1.2021 – 31.12.2021 ve výši
1.254.859,-Kč + DPH a cenu vodného a stočného v období od 1.1.2021 s tím,
že cena vodného a stočného se do doby vyúčtování v srpnu 2021 nebude
měnit. ZO dále schválilo Přílohu č. 31 k dodatku č. 5 téže smlouvy, která
vyčísluje jednotlivé položky kalkulace za provozování vodovodu a kanalizace
v roce 2021.
12. O příspěvku na domácí a hospicovou péči pro společnost RUAH, o.p.s.
rozhodne ZO na příštím zasedání po ověření informací o působení této
společnosti v naší obci.
13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o bezplatném užívání nemovitostí (areál fotbalového
hřiště) ze dne 15.8.2006 mezi Obcí Dolní Kralovice a TJ Sokol Dolní
Kralovice, z.s., kterým se prodlužuje doba užívání nemovitostí do 31.12.2024.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

