Výpis z usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 24.6.2020
Usnesení č. ZO-2/2020
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
15.1.2020.
2. Zprávu o jednání rady obce v období od posledního zasedání ZO dne
15.1.2020.
3. Zprávu Ing. Petra Chvalkovského, lesníka a odborného lesního hospodáře
obce, o hospodaření v obecních lesích za rok 2019 a 1. pololetí roku 2020.
4. Zhodnocení školního roku 2019-2020 ředitelkou školy paní Mgr. Julií
Adamcovou.
5. Informaci starosty obce o připravované výstavbě hřiště v Martinicích.
6. Informaci o plánovaném programu letošních pouťových slavností, které
proběhnou ve dne 27. a 28.6.2020.
7. Informaci o změně složení osadního výboru části Zahrádčice.
8. Informaci osadního výboru Zahrádčice o projektu výsadby pamětního
stromořadí podél polní cesty mezi Zahrádčicemi a bývalými Libčicemi. ZO
nemá proti realizaci projektu námitek a pověřuje starostu obce ke spolupráci
s osadním výborem části Zahrádčice při realizaci výsadby pamětního
stromořadí.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Ing. Radku Pitliakovou a Romana Pospíšila.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman Nekola, Oldřich Bím a Michal
Janeček.
4. Program schůze dle návrhu uvedeného na pozvánce doplněný o body:
- Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZO ze dne 15.1.2020.
- Zpráva z jednání Rady ZO od posledního zasedání ZO dne 15.1.2020.
- Projednání žádosti o příspěvek pro MS „Háj“ Dolní Kralovice.
- Projednání změny složení osadního výboru územní části Zahrádčice.
- Projednání žádosti o podporu projektu výsadba ovocného stromořadí
podél polní cesty mezi Zahrádčicemi a bývalými Libčicemi.
5. Závěrečný účet Obce Dolní Kralovice za rok 2019 včetně zprávy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor kontroly,
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
6. Účetní závěrku Obce Dolní Kralovice za rok 2019.
7. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, o zrušení řádu veřejného
pohřebiště.

8. Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Kralovice dle předloženého návrhu
v souladu s platnými předpisy.
9. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
mateřská škola Dolní Kralovice ze dne 27.10.2009. Dodatek se týká rozšíření
vymezení majetku o nové školní hřiště.
10. Výsledek veřejné zakázky na akci „Dolní Kralovice - pořízení dopravního
automobilu“ (pro potřeby SDH Dolní Kralovice) ve smyslu Usnesení R-7/2020,
doplněného o informaci, že dne 22.6.2020 se předkladatel vítězné nabídky
firma G&M solutions s.r.o. z kapacitních důvodů vzdala možnosti uzavření
kupní smlouvy o dodávce dopravního automobilu. ZO pověřuje starostu obce
oslovením předkladatele 2. nejvýhodnější nabídky v pořadí firmu SAP spol.
s r.o. s nabídkovou cenou 1.229.360,-Kč vč. DPH ve věci uzavření kupní
smlouvy na dodávku dopravního automobilu. Zastupitelstvo obce se zavazuje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů.
11. Výsledek veřejné zakázky na akci „Vodovod Střítež- Přivaděč“ ve smyslu
Usnesení R- 8/2020 a pověřuje starostu obce Dolní Kralovice uzavřením
smlouvy o dílo s předkladatelem vítězné nabídky firmou ABP Holding, a.s za
předpokladu, že budou řádně splněny veškeré legislativní a formální podmínky
z pohledu administrace výběrového řízení, zajišťovaného firmou Letida, s.r.o..
12. Výsledek veřejné zakázky na akci „Rozšíření kapacity MŠ Dolní Kralovice stavební úpravy“ ve smyslu Usnesení R-9/2020 a pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy o dílo s předkladatelem vítězné nabídky firmou
Dolnokralovická stavební, s.r.o. za nabídkovou cenu 5.898.968,74 bez DPH za
předpokladu, že budou řádně splněny všechny legislativní a formální
podmínky z pohledu administrace výběrového řízení.
13. Výsledek veřejné zakázky na akci „Rozšíření kapacity MŠ Dolní Kralovicevybavení“ ve smyslu Usnesení R-9/2020 a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy o dílo s předkladatelem vítězné nabídky firmou INEX Dolní Kralovice,
spol. s r.o. za nabídkovou cenu 1.480.643,- Kč bez DPH za předpokladu, že
budou řádně splněny všechny legislativní a formální podmínky z pohledu
administrace výběrového řízení.
14. Výsledek veřejné zakázky na akci „Rybník Martinice u Kalhotků“ ve smyslu
zápisu v „Protokolu o otvírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek“
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s předkladatelem vítězné
nabídky firmou Hradecká společnost, s.r.o. za nabídkovou cenu 491.312,-Kč
bez DPH za předpokladu, že budou řádně splněny všechny legislativní a
formální podmínky z pohledu administrace výběrového řízení.
15. Směnu pozemků v k.ú Martinice u Dolních Kralovic mezi Obcí Dolní Kralovice
a soukromým vlastníkem paní K. H. ve smyslu zveřejněného záměru a mapové

přílohy tak, že do vlastnictví Obce Dolní Kralovice přejde část pozemku parc.č.
st. 52/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 16 m2 a do vlastnictví paní
K. H. přejdou pozemky parc.č. st.52/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
11 m2 a část pozemku parc.č. 139/1 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 (dle
přiložené mapové přílohy), přičemž rozdíl výměr ve svůj prospěch se paní
K. H. zavazuje doplatit za cenu 50,-Kč/m2. Veškeré náklady související se
směnou ponese žadatelka paní K. H.
16. Směnu pozemků v k.ú Vraždovy Lhotice mezi Obcí Dolní Kralovice a
Středočeským krajem (KSÚS SčK, příspěvková organizace) dle zveřejněného
záměru tak, že Obec Dolní Kralovice získá směnou pozemky parc.č.408/8
(ostatní plocha-silnice) o výměře 676 m2, parc.č. 408/9 (ostatní plocha-silnice)
o výměře 466 m2 a parc.č. 429/2 (ostatní plocha-silnice) o výměře 52 m2.
Středočeský kraj pak získá směnou pozemky parc.č. 408/6 (ostatní plochasilnice) o výměře 254 m2 a parc.č. 408/7 (ostatní plocha-silnice) o výměře 275
m2 (čísla parcel a výměry dle návrhu nového geometrického plánu). Veškeré
náklady související se směnou ponese Obec Dolní Kralovice.
17. Směnu pozemků v k.ú. Dolní Kralovice mezi Obcí Dolní Kralovice a soukromým
vlastníkem paní J. P. dle zveřejněného záměru tak, že Obec Dolní Kralovice
získá směnou ideální ½ pozemku hřiště ve Stříteži parc.č. 421/5 (celková
výměra pozemku je 1 573 m2, reálná výměra ke směně je tedy 786,5 m2) a paní
J. P. směnou získá pozemky parc.č. 488/25 (orná půda) o výměře 51 m2, parc.č.
488/35 (orná půda) o výměře 36 m2 a parc.č. 488/38 (orná půda) o výměře
241 m2. Rozdíl v součtu výměr pozemků ke směně doplatí Obec Dolní Kralovice
za cenu 50,-Kč/m2, přičemž náklady související s realizací směny uhradí obec,
v jejímž zájmu směna probíhá. ZO pověřuje starostu obce jednáním
s vlastníkem zbývající ½ pozemku parc.č. 421/5 tak, aby výhledově celé hřiště
ve Stříteži bylo ve vlastnictví Obce Dolní Kralovice.
18. Koupi pozemku od firmy Lesy ČR, s.p. v k.ú. Dolní Kralovice parc.č. 255/25
(ostatní plocha) o výměře 122 m2 v souvislosti s plánovanou výstavbou ČOV
ve Stříteži za celkovou cenu 39.500,-Kč dle znaleckého posudku včetně
započtení ostatních nákladů prodávajícího.
19. Zařazení území obce Dolní Kralovice do působnosti MAS Blaník na programové
období 2021-2027.
20. Nabídku partnerství mezi Obcí Dolní Kralovice a organizací Kraj blanických
rytířů, z.s. s platností od schválení nabídky zastupitelstvem obce.
21. Žádost MS „Háj“ Dolní Kralovice o finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč
na pořádání střelecké soutěže „Dolnokralovický pohár“ dne 15.8.2020.

