Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 18.5.2018
Usnesení č. ZO-2/2018
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu místostarosty p. J. Dvořáka o plnění usnesení minulého zasedání
zastupitelstva obce dne 27.3.2018 a jednání rady 2.5.2018.
2. Informaci pí. L. Novákové o přípravě pouťových slavností.
3. Informaci ředitelky školy pí. Mgr. J. Adamcové o proběhlých zápisech dětí
do ZŠ a MŠ Dolní Kralovice a o potřebě navýšení kapacity mateřské školy
pro příští školní rok.
4. Informaci starosty obce o podniknutých krocích k povolení navýšení kapacity
mateřské školy pro příští školní rok.
5. Informaci o situaci ohledně žádosti o dotaci na vybudování a vybavení dílen,
učebny chemie a fyziky, družiny a zeleně okolo školy a školního hřiště.
6. Informaci o pokračujících pracích na vybudování stáčecího místa v ČOV.
7. Informaci o přípravě vybudování komunikací v lokalitě Sever a v lokalitě
u rybníka Rývák.
8. Informaci o připravené studii na vybudování zpevněné plochy na parkování
u č.p. 22.
9. Diskusi o problematice parkování kamionů, nákladních vozidel a autobusů
v obci.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Z.Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu J.Ulricha a Ing. L.Vrkoslava.
3. Návrhovou komisi ve složení: L.Nováková, Ing. R.Pitliaková a J.Koubková.
4. Program schůze dle návrhu starosty obce A. Bašty.
5. Závěrečný účet Obce Dolní Kralovice za rok 2017 včetně zprávy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor kontroly,
o přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
6. Účetní závěrku za rok 2017 se schodkem 2 397 439,25 Kč.
7. Směrnici č. 1 /2018 k ochraně osobních údajů dle GDPR, která je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
8. Organizační řád obce dle směrnice k ochraně osobních údajů.
9. Spisový a skartační řád.

10. Usnesení č. 1/2018 - Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů. Tento dokument je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
11. Do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR paní
Jindřišku Kadlečkovou, která bude současně práci pověřence vykonávat
i pro ZŠ a MŠ Dolní Kralovice.
12. Navýšení ceny vodného a stočného pro další fakturační období od 1.9.2018
do 31.8.2019 na částku 80 Kč/m3 (vodné 46 Kč/m3 a stočné 34 Kč/m3).
13. Počet členů Zastupitelstva obce Dolní Kralovice pro příští volební období
na 15 členů, stejně jako je v současné době.
14. Rozpočtové opatření č. 3/2018, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
15. Prodej pozemků v k.ú. Martinice u D.Kralovic p.č. 331o výměře 464 m2,
p.č. 86 o výměře 97 m2 a p.č. 567 o výměře 133 m2 na základě zveřejněného
záměru panu J.P., bytem Martinice u D.Kralovic, za cenu 50 Kč/m2.
16. Vypsání záměru pronájmu nebytových prostor v bývalé sýpce v areálu zámku
ve Vraždových Lhoticích.
17. Vypsání záměru pronájmu nebytových prostor starého kravína v areálu
zámku ve Vraždových Lhoticích.
18. Zvýšení kapacity dětí v mateřské škole z původních 62 na 68 dětí a s tím
související stavební úpravy v souladu s požadavky KHS a současně schvaluje
přípravu projektu na vybudování další třídy mateřské školy v 1. poschodí 1.
stupně ZŠ.
19. Vyřazení rozbitých nebo nefunkčních věcí z majetku obce dle předložených
vyřazovacích protokolů č. 1 a č. 2, vypracovaných na základě provedených
inventur. Vyřazovací protokoly jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.
20. ZO Dolní Kralovice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Dolní Kralovice schvaluje
dokument „Místní akční plán území ORP Vlašim (finální dokument MAP)“ –
verzi 03 schválenou Řídícím výborem MAP dne 25.4.2018.
21. ZO Dolní Kralovice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Dolní Kralovice schvaluje
dokument „Memorandum o spolupráci MAP ORP Vlašim“ a tímto k němu
jako subjekt působící v oblasti vzdělávání přistupuje.
22. ZO Dolní Kralovice souhlasí s tím, že se stane partnerem v projektu žadatele
Města Vlašim s názvem: Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání
území ORP Vlašim II, který se bude realizovat nejdříve od 1.března 2019 a
nejdéle do 31.12.2022.

23. ZO Dolní Kralovice souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy s Městem
Vlašim v rámci projektu „Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání
území ORP Vlašim II“.
24. ZO Dolní Kralovice souhlasí s tím, že se bude spolupodílet na nákladech
projektu žadatele Města Vlašim s názvem: Místní akční plán pro oblast
školství a vzdělávání území ORP Vlašim II, který se bude realizovat nejdříve
od 1.března 2019 a nejdéle do 31.12.2022, a to částkou ve výši 11 600,-Kč
v průběhu 4 let realizace projektu, celkem 46 400,-Kč.
25. ZO Dolní Kralovice souhlasí s tím, že se ZŠ a MŠ Dolní Kralovice stane
partnerem s finančním příspěvkem v projektu žadatele Města Vlašim
s názvem: Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP
Vlašim II, který se bude realizovat nejdříve od 1. března 2019 a nejdéle do
31.12.2022.
26. ZO Dolní Kralovice jako zřizovatel souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy
mezi organizací ZŠ a MŠ Dolní Kralovice a Městem Vlašim, jako partnery
s finančním příspěvkem a práva i povinnosti vyplývající z ní a z realizace
projektu jako takové.

