Výpis z usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 9.12.2020
Usnesení č. ZO-4/2020
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
21.9.2020.
2. Zprávu o jednání rady obce v období od posledního zasedání ZO dne
21.9.2020.
3. Informaci starosty obce, že administrátorka veřejné zakázky na akci „Výstavba
ČOV a kanalizace Dolní Kralovice - Střítež“ k datu zasedání ZO nedodala
zadávací dokumentaci.
4. Předložený návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Kralovice
na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023.
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 včetně investičních priorit.
6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Dolní Kralovice za rok 2020
s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
7. Informaci starosty obce o probíhající kontrolní činnosti v ZŠ a MŠ Dolní
Kralovice. Dosud proběhly nebo jsou očekávány tyto kontroly:
- Kontrola nakládání s finančními prostředky ZŠ a MŠ Dolní Kralovice
v období 1.1.2019-31.8.2020.
- Následná kontrola zřizovatelem 11.11.2020.
- Kontrola IP-započala, stále probíhá, výsledky zatím nejsou známy.
- Kontrola ČŠI-zatím neproběhla.
8. ZO projednalo Podnět k projednání postupu Rady ZO (kvalifikovanou žádost
občanů) ohledně kontrolní činnosti v ZŠ a MŠ Dolní Kralovice. ZO bere
na vědomí písemné odpovědi na otázky uvedené v Podnětu k projednání,
které jako podklad k projednání tohoto bodu zpracoval starosta obce. Tento
podklad byl oficiálně předán předkladatelce kvalifikované žádosti občanů
a bude zveřejněn na žádost předkladatelky na webu obce.
9. Informaci předsedkyně školské rady Ing. Radky Pitliakové o jednání školské
rady dne 6.10.2020.
10. Informaci o dokončení a kolaudaci stavebních úprav 1. patra mateřské školy a
dokončení dodávky vybavení mateřské školy.
11. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů
Benešov o finanční příspěvek. Žádost bude konzultována s SDH na území obce
a o příspěvku bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO nebo ROZ.
12. Upozornění ředitelky školy na stížnosti rodičů týkající se prodeje zábavní
pyrotechniky nezletilým osobám.
13. Upozornění na nevyhovující jízdní řád autobusů směr Vlašim pro studenty
navštěvující školy ve Vlašimi.

ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Ivanu Novákovou a Ing. Romana Nekolu.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ladislav Vrkoslav, Oldřich Bím a Michal
Janeček.
4. Program schůze dle pozvánky s úpravami:
- Změna pořadí bodů 8. a 9.
- Doplnění bodu 15 - projednání Dodatku č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Dolní Kralovice.
5. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 5 v k.ú. Vraždovy Lhotice
o výměře 891 m2 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví
Obce Dolní Kralovice dle §7 zákona 503/2012 Sb.
6. Návrh LDO Ledeč nad Sázavou na prodej pozemku p.č. 389 (orná půda)
o výměře 22 191 m2 v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou za cenu 20,-Kč/m2.
Pozemek je součástí podílového spoluvlastnictví obcí sdružených do LDO
Ledeč nad Sázavou.
7. Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR na vybudování dětského hřiště
na pozemku p.č. 1743 v k.ú. Dolní Kralovice u bytového domu č.p. 22. Akce se
bude realizovat pouze v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci.
Předpokládané náklady jsou 2 miliony Kč, z toho 80 % by představovala dotace
z MMR.
8. Přijetí dotací pro lesní hospodářství v roce 2020 od poskytovatele Ministerstva
zemědělství ČR v úhrnné výši 1.340.505,-Kč.
9. Poskytnutí finančního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Dolní Kralovice ve výši 2.250.000,-Kč na rok 2021.
10. Termíny pro svatební obřady v obřadní síni OÚ Dolní Kralovice v roce 2021
a současně termíny v roce 2021, kdy nebude možno oddat snoubence před
OÚ Dolní Kralovice z provozních důvodů.
11. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci ze dne 27.10.2009
(Základní škola a mateřská škola Dolní Kralovice, okres Benešov).

