Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 4.11.2019
Usnesení č. ZO-4/2019
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
21.8.2019 a jednání rady obce v období od posledního zasedání ZO.
2. Informaci o průběžném plnění rozpočtu obce na rok 2019.
3. Informaci finančního výboru o možnosti umístění bankomatu v obci a ukládá
účetnímu p. Ing. Jaroslavu Novotnému zajistit závazné nabídky (vč. návrhu
smlouvy) od České spořitelny a ČSOB do příštího zasedání ZO.
4. Informaci Mgr. Jaroslava Švejdy o činnosti Mikroregionu Želivka
v záležitostech Obce Dolní Kralovice v roce 2019.
5. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 provedeném
dne 17.9.2019.
6. Poděkování všem, kdo se podíleli na úspěšné realizaci akce „Halloween
na Vraždově zámku“.
7. Požadavek pana J. L. na potřebu zapracovat i Vraždovy Lhotice
do dopravního projektu a upozornění na špatné chodníky a nedostatečné
osvětlení ve Vraždových Lhoticích.
8. Upozornění pana Z. Ch. na nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad.

ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Ing. Radku Pitliakovou a Romana Pospíšila.
3. Návrhovou komisi ve složení: Antonín Navrátil, Josef Dvořák a Ing. Ladislav
Vrkoslav.
4. Program schůze dle návrhu uvedeného na pozvánce.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2019, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
6. Návrh finančního výboru na zhodnocení volných finančních prostředků obce
u Raiffeisenbank a prostředků fondu rozvoje vodovodů a kanalizací
u Komerční banky dle předložených nabídek těchto finančních institucí.
7. Výsledek výběrového řízení na projekt „ZŠ Dolní Kralovice-odborné učebnyúprava zeleně“ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení, pokud tuto nabídku vyhodnotí administrátor
dotace jako akceptovatelnou.
8. Navrženou koncepci dopravního projektu obce a ukládá starostovi obce
pokračovat v jednání ve věci schválení projektu a jeho následné realizace.

9. Prodej pozemku p.č. 110 v k.ú. Martinice u Dolních Kralovic o výměře 53 m2
dle zveřejněného záměru paní V. K., bytem Dolní Město, za cenu 50,-Kč/m2
s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
10. Prodej pozemku p.č. 1876/111 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 987 m2 dle
zveřejněného záměru a předložené žádosti panu M. N., bytem Dolní
Kralovice, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 500,-Kč/m2 + DPH
a za předpokladu akceptace dalších podmínek stanovených v kupní smlouvě.
Kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena uhrazena do 1.3.2020.
11. Prodej pozemku p.č. 1876/112 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 987 m2 dle
zveřejněného záměru a předložené žádosti manželům D. Č. a A. Č., bytem
Bystřice, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 500,-Kč/m2 + DPH
a za předpokladu akceptace dalších podmínek stanovených v kupní smlouvě.
Kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena uhrazena do 1.3.2020.
12. Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
13. Navržené Termíny pro svatební obřady v obřadní síni OÚ Dolní Kralovice
v roce 2020 a Termíny v roce 2020, kdy nebude možno oddat snoubence
před OÚ Dolní Kralovice z provozních důvodů.

