Výpis z usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 22.5.2019
Usnesení č. ZO-2/2019
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
26.2.2019 a činnosti rady obce v období od posledního zasedání ZO.
2. Informaci o žádosti ZŠ a MŠ Dolní Kralovice o dorovnání ztráty výsledku
hospodaření za rok 2018 ve výši 372.210,93 Kč z rozpočtu obce, kterou
schválila rada obce.
3. Zprávu o auditu provedeném kontrolním výborem obce v ZŠ a MŠ Dolní
Kralovice dne 9.4.2019.
4. Informaci o přípravě pouťových slavností.
5. Upozornění na nutnost řešit dopravní situaci v obci (dopravní značení,
retardéry), omezení vjezdu do prostor před zdravotním střediskem.
6. Požadavek na řešení problematiky autovraků stojících v obci.
7. Informaci o připravované akci k 20. výročí vysazení lípy v zahradě bývalé
mateřské školy - dne 14.6.2019 je připraveno vystoupení herců Evy Hruškové
a Jana Přeučila, a dále informaci o přijetí Klubu nejen pro seniory do
platformy „SenSen“ (senzační senioři).

ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Josefa Dvořáka a Michala Janečka.
3. Návrhovou komisi ve složení: Jana Koubková, Jaromír Mareš a Miroslav
Nekola.
4. Program schůze dle návrhu starosty obce Ing. Petra Košťála doplněný o bod
projednání a schválení Účetní závěrky obce za rok 2018.
5. Závěrečný účet Obce Dolní Kralovice za rok 2018 včetně zprávy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor kontroly,
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
6. Účetní závěrku za rok 2018 s přebytkem 6.589.928,-Kč.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
8. Převod jednorázového příjmu z akcií České spořitelny, a.s. ve výši 900.000,Kč do fondu obnovy a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě v obci.
9. Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Dolní Kralovice a Obcí Dunice o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy ZŠ a MŠ Dolní Kralovice.
10. Zřízení tříčlenného osadního výboru osady Martinice u Dolních Kralovic na
základě návrhu místních občanů a jeho předsedou jmenuje p. Karla Vránu.

11. Prodej pozemku p.č. 90/3 v k.ú. Dolní Kralovice (část Střítež) o výměře 62 m2
panu O.P. za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
hradí kupující.
12. Zrušení Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Městem Vlašim
(příjemce) a Obcí Dolní Kralovice (partner) ve věci společné realizace
projektu „MAP II“.
13. Zmocnění starosty obce Ing. Petra Košťála zastupováním Obce Dolní
Kralovice na členské schůzi Lesního družstva obcí Ledeč nad Sázavou dne
18.6.2019 v rozsahu - podávat k projednávaným bodům své návrhy a
připomínky, hlasovat o všech předložených návrzích.
14. Maximální částku na další výdaje spojené s pouťovými slavnostmi mimo
hudební program ve výši 60.000,-Kč.

ZO neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 1739 v k.ú. Dolní Kralovice (před bytovým domem
č. p. 31 v ulici 5.května) na základě žádosti pana J. Š. (dle doporučení ROZ).
2. Prodej pozemku p.č. 1871 v k.ú. Dolní Kralovice na základě žádosti pana F. N.
(dle doporučení ROZ).

