Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 6.8.2018
Usnesení č. ZO-3/2018
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu místostarosty p. J. Dvořáka o plnění usnesení minulého zasedání
zastupitelstva obce dne 18.5.2018 a jednání rady 9.6.2018, 28.6.2018,
17.7.2018 a 30.7.2018.
2. Informaci starosty obce p. A.Bašty o plánovaných akcích na příští období.
3. Informaci o získání dotace na vybudování a vybavení dílen, učebny chemie a
fyziky, družiny a zeleně okolo školy a školního hřiště.
4. Informaci p. Ing. R.Pitliakové o kontrole hospodaření v ZŠ a MŠ Dolní
Kralovice, kterou provedl kontrolní výbor dne 28.5.2018, a o jednání školské
rady dne 26.6.2018.
5. Upozornění p. J.Ulricha na nutnost řešit parkování vraků aut a autobusu bez
technické kontroly na parkovišti u autobusové zastávky a upozornění na
černou skládku biologického odpadu v ulici 1.máje pod lesáckými bytovkami.
6. Požadavek p. R. Nekoly na urychlené řešení kritického nedostatku pitné vody
v části Střítež.
7. Upozornění p. O.Bíma na špatný stav koupaliště Láb.
8. Poděkování p. M.Končelové za podporu ze strany obce na činnost kroužku
pro děti a klubu pro dospělé, které už dlouhá léta vede.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Z.Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Mgr. J. Švejdu a A. Nalejvače.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. P. Košťál, O. Bím a M. Nekola.
4. Program schůze dle návrhu starosty obce A. Bašty.
5. Výsledek výběrového řízení na akci „Kanalizace a ČOV v obci Střítež“
s vítěznou nabídkou firmy WATER DESIGN GROUP LTD, odštěp. závod,
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, s nabídkovou cenou 321.000,-Kč bez
DPH.
6. Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy chodníků v obci Dolní
Kralovice“ s vítěznou nabídkou firmy Dolnokralovická stavební s.r.o., Školní
17, 257 68 Dolní Kralovice, s nabídkovou cenou 1.689.837,-Kč bez DPH.

7. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení-2.část-obec
Dolní Kralovice“ s vítěznou nabídkou firmy Miroslav Martínek, Vraždovy
Lhotice 32, 257 68 Dolní Kralovice, s nabídkovou cenou 1.111.506,-Kč vč.
DPH.
8. Výsledek výběrového řízení na akci „Pokládka asfaltového povrchu na
komunikace - lokalita Sever a u Rýváku“ s vítěznou nabídkou firmy BES s.r.o.,
Sukova 625, 256 17 Benešov, s nabídkovou cenou 1.190.227,60 Kč vč. DPH.
9. Navýšení dotace pro ZŠ a MŠ Dolní Kralovice o částku 42.500,-Kč na doplnění
inventáře v mateřské škole z důvodu navýšení kapacity.
10. Návrh projektu „Stavební úpravy 1. patra ZŠ a MŠ Dolní Kralovice“, který by
měl zajistit navýšení kapacity mateřské školy, a podání žádosti o dotaci na
tento projekt za projednaných podmínek, které specifikoval pan Mgr. J.
Švejda, který je pověřen přípravou žádosti o dotaci.
11. Finanční dotaci 2 000 Kč pro střelecké družstvo, které bude naši obec
reprezentovat na střelecké soutěži „Memoriál Karla Pulce“ dne 7.9.2018.
12. Žádost paní I.N., bytem Dolní Kralovice, o rezervaci stavební parcely na
výstavbu rodinného domu p.č. 1876/94 a 1876/98 v k.ú. Dolní Kralovice do
konce roku 2018.
13. Rozpočtové opatření č. 4/2018, které je přílohou č.1 tohoto zápisu.
14. Vypsání záměru pronájmu nebytových prostor v č.p. 4 po bývalé spořitelně,
uvolněných paní R.Š. k 31.7.2018.

