Výpis z usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 21.8.2019
Usnesení č. ZO-3/2019
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
22.5.2019 a činnosti rady obce v období od posledního zasedání ZO.
2. Informaci o přípravě dohody o budoucím finančním vyrovnání investic mezi
Obcí Dolní Kralovice a firmou MUBEA pro případ ukončení nájmu výrobního
areálu.
3. Informaci o postupu ve věci pojistné události ve výrobním areálu v důsledku
bouřky s kroupami dne 1.7.2019.
4. Informaci OLH o výsledcích hospodaření v obecních lesích a v lesích
v podílovém spoluvlastnictví obhospodařovaných LDO Ledeč nad Sázavou
za rok 2018 a uplynulou část roku 2019.
5. Informaci o rekonstrukci chodníku u bytového domu č.p. 31 v Dolních
Kralovicích.
6. Požadavek na řešení problému zatékání vody a nebezpečí pádu
do nechráněného schodiště do suterénu bytového domu č.p. 29 v Dolních
Kralovicích.
7. Požadavek na úpravu prostranství v okolí kontejnerů na tříděný odpad v ulici
Severní.
8. Informaci o plánovaném zasedání školské rady dne 5.9.2019.
9. Požadavek na vyznačení parkovacích míst u bytových domů č.p. 23 a č.p. 4
v Dolních Kralovicích.
10. Poděkování paní Lence Novákové a zaměstnancům obce za vzornou přípravu
a vedení Táboráčku.

ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Oldřicha Bíma a Janu Koubkovou.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman Nekola, Ivana Nováková
a Ing. Jakub Holba.
4. Program schůze dle návrhu starosty obce Ing. Petra Košťála doplněný o tři
body.
5. Přijetí dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
na projekt „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“ ve výši 143.948,70 Kč.
6. Poskytnutí prostředků z dotace z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci na projekt „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“
ve výši 143.948,70 Kč Základní a mateřské škole Dolní Kralovice.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2019, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
8. Cenovou nabídku pana Ing. arch. Klementa Valoucha na zpracování studie
parcelace pro novou výstavbu v lokalitě Sever za částku 52.500,-Kč bez DPH,
což zahrnuje studii ve dvou variantách a termín zpracování do 5 týdnů
od objednávky.
9. Návrh koncepce Dolnokralovických pouťových slavností 2020 - stejná
koncepce jako v roce 2019; termín konání na sobotu 27.6.2020; organizace
a koordinace bude plně v kompetenci komise pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity; maximální finanční limit 200.000,-Kč z rozpočtu obce
(hudební část, dětský program, doprovodný kulturní program).
10. Uzavření smluv o dílo dle vyhodnocení došlých nabídek na projekt „ZŠ Dolní
Kralovice-odborné učebny-dodávka nábytku a pomůcek“ pro část 1, 2 a 3
za předpokladu splnění všech náležitostí dle zadávací dokumentace.
11. Prodej částí pozemků p.č. 144, p.č. 521/2, p.č. 610/2, p.č. 611/1, p.č. 611/2
a p.č. 615 v k.ú. Martinice u Dolních Kralovic o celkové výměře cca 400 m2
dle zveřejněného záměru manželům B. Č. a R. Č. za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
12. Prodej pozemku p.č. 1876/94 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 881 m2 panu
J. K. za cenu 500,-Kč/m2 + DPH s tím, že prodej je podmíněn ještě koupí
sousedního pozemku p.č. 1876/98 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 6 m2 za
stejnou cenu a akceptací dalších podmínek uvedených v kupní smlouvě,
která musí být uzavřena a kupní cena uhrazena do konce roku 2019. Veškeré
náklady spojené s převodem hradí kupující.

