Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 28.12.2018
Usnesení č. ZO-6/2018
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
30.10.2018 a činnosti rady obce v období od posledního zasedání ZO.
2. Informaci ekonoma Ing. Jaroslava Novotného o plnění rozpočtu obce za rok
2018.
3. Informaci zástupce firmy MUBEA o zrealizovaných opravách a úpravách
v areálu firmy MUBEA a dále informaci o nutnosti opravy střechy, výměny
oken, rekonstrukce toalet v budově A a rekonstrukce rozvodu elektrické
energie. Zástupce firmy MUBEA dále uvedl, že je třeba smluvně ošetřit
podmínky finančního vyrovnání pro případ ukončení nájmu, a současně
uvedl, že otázka prodeje výrobního areálu je stále otevřená, ale za reálnější
cenu.
4. Žádost manželů J.B a L.B. o změnu předkupního práva obce na věc (nákupní
středisko) zapsané v katastru nemovitostí na předkupní právo smluvní mezi
Obcí Dolní Kralovice a firmou FLOSMAN a.s.. Věc bude projednána na příštím
zasedání rady obce na základě předloženého návrhu smlouvy.
5. Žádost neziskové organizace FOKUS VYSOČINA o finanční příspěvek na péči –
poskytování zdravotnických a sociálních služeb ve výši 2.972,-Kč. Ve věci
bude rozhodnuto po prověření informace o poskytování služeb touto
organizací občanům obce Dolní Kralovice.
6. Informaci o zpracování nabídek na zajištění přívodu vody do nádrže Láb.
7. Informaci o nedodržení termínu realizace pokládky asfaltového povrchu
na komunikace v lokalitě Sever a u Rýváku firmou BES s.r.o. Benešov
a pověřuje starostu a místostarostu obce dalším jednáním s touto firmou
o realizaci díla včetně penále.
8. Informaci o fungování restaurace Želivka.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Miroslava Nekolu a Antonína Navrátila.
3. Návrhovou komisi ve složení: Josef Dvořák, Ing. Ladislav Vrkoslav, Oldřich
Bím
4. Program schůze dle návrhu starosty obce Ing. Petra Košťála.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2018, které je přílohou č.1 tohoto zápisu.
6. Rozpočet obce Dolní Kralovice na rok 2019 dle návrhu s úpravou výdajové
položky č. 31.19. z 2.500.000,-Kč na 2.200.000,-Kč.

7. Přílohu č. 24 k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu
vody a odvádění a čištění odpadních vod mezi společností VODAK Humpolec
s.r.o. a Obcí Dolní Kralovice s cenou za provozování v roce 2019 celkem
1.131.056,-Kč + DPH. ZO současně schvaluje převod částky 800.000,-Kč
do fondu oprav, rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace.
8. Smlouvu o svozu směsného komunálního odpadu na rok 2019 mezi firmou
Technické služby Vlašim s.r.o. a Obcí Dolní Kralovice a současně schvaluje
navržené doplnění ceny za skládkovné (uložení odpadu) pro právnické osoby
(podnikatele) v obci ve stejné výši, jako v roce 2018.
9. Smlouvu o svozu tříděného odpadu na rok 2019 mezi firmou Technické
služby Vlašim s.r.o. a Obcí Dolní Kralovice.
10. Smlouvu o svozu směsného plastu a bioodpadu na rok 2019 mezi firmou
Technické služby Vlašim s.r.o. a Obcí Dolní Kralovice.
11. Podání žádosti o dotaci z MMR na opravu místních komunikací.
12. Prodej pozemku p.č. st. 33/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2
v k.ú. Martinice u D.Kralovic, dle zveřejněného záměru, paní L. H., bytem
Pelhřimov, za cenu 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem.
13. Bezúplatný převod pozemků p.č. 408/8 a p.č. 408/9 o celkové výměře 1194
m2 v k.ú. Vraždovy Lhotice, ve vlastnictví Středočeského kraje - KSÚS
(chodníky ve Vraždových Lhoticích) do vlastnictví Obce Dolní Kralovice
směnou za pozemek ve vlastnictví Obce Dolní Kralovice p.č. 408/6 o výměře
254 m2 v k.ú. Vraždovy Lhotice (komunikace).
14. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o právu stavby č. IV-12-6023253/VB1 mezi Obcí Dolní Kralovice a ČEZ
Distribuce a.s.
15. Záměr opravy kamerového systému a další jednání s panem K.N. o upřesnění
cenové nabídky na instalaci kamerového systému v obci.
16. Nákup nového notebooku pro potřeby starosty obce za cenu cca 20.000,-Kč.
17. Termíny pro svatební obřady v obřadní síni OÚ Dolní Kralovice v roce 2019
a Termíny v roce 2019, kdy nebude možno oddat snoubence před OÚ Dolní
Kralovice z provozních důvodů.
18. Pověření funkcí oddávajícího při svatebních obřadech konaných před OÚ
Dolní Kralovice. Kromě starosty obce p. Ing. Petra Košťála a místostarosty
obce p. Antonína Bašty jsou pověřeni funkcí oddávajícího další tři členové
rady obce p. Oldřich Bím, p. Ing. Roman Nekola, p. Ing. Ladislav Vrkoslav
a dále členové zastupitelstva obce p. Josef Dvořák a p. Michal Janeček.

