Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 30.12.2019
Usnesení č. ZO-5/2019
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce dne
4.11.2019 a jednání rady obce v období od posledního zasedání ZO.
2. Zprávu kontrolního výboru o provedeném auditu v ZŠ a MŠ Dolní Kralovice
s výsledkem „bez zjištěných závad.
3. Informaci ředitelky školy Mgr. Julie Adamcové o činnosti školy v roce 2019.
4. Poděkování pí. Marie Končelové za spolupráci a podporu obce při fungování
pracovně-výtvarného kroužku dětí a klubu seniorů, které vede.
5. Požadavek na bohatší a jednobarevnou vánoční výzdobu v obci.
6. Informaci p. Josefa Dvořáka o činnosti bytové komise.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Zdenu Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Ing. Romana Nekolu a Antonína Navrátila.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jakub Holba, Jaromír Mareš, Ing. Radka
Pitliaková.
4. Program schůze dle návrhu uvedeného na pozvánce doplněný o bod
projednání koupě pozemku p.č. 5 v k.ú. Vraždovy Lhotice.
5. Rozpočet Obce Dolní Kralovice na rok 2020 upravený oproti zveřejněnému
návrhu v příjmové položce 4112 na částku 662,7 tis. Kč a u výdajů odd. a par.
36,39 na částku 2.859,7 tis. Kč, tj. o částku 9.700,-Kč (navýšení dotace na
státní správu). Celková výše příjmů a výdajů pro rok 2020 bude 34.479,7
tis.Kč.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2019, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
7. Konání zasedání ZO v termínu do 20.1.2020 s účastí zástupců firmy MUBEA
k vyjasnění situace ohledně jejich žádosti o souhlas zřízení práva provést
stavbu na pozemcích ve vlastnictví Obce Dolní Kralovice.
8. Výsledek výběrového řízení na akci „Výstavba kanalizace a ČOV Dolní
Kralovice – Střítež“ zajišťovaného firmou Letida s.r.o. a pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Vodak
Humpolec s.r.o. (vítězná nabídka ve výši 12.269.050,-Kč bez DPH)
za předpokladu splnění všech zákonných náležitostí průběhu výběrového
řízení. Realizace akce je podmíněna získáním dotace.
9. Záměr koupě pozemku p.č. 255/25 o výměře 122 m2 v k.ú. Dolní Kralovice
(v části Střítež) ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Lesy ČR s.p.
do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce dalším jednáním.

10. Bezúplatný převod pozemků p.č. 408/8, 408/9 a 429/2 o celkové výměře
1 194 m2 v katastrálním území Vraždovy Lhotice ve vlastnictví Středočeského
kraje (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace) směnou za pozemek p.č. 408/6 o výměře 254 m2 v k.ú. Vraždovy
Lhotice ve vlastnictví Obce Dolní Kralovice v souladu se zveřejněným
záměrem.
11. Směnu pozemků p.č. 1710/4 a 1898/74 o celkové výměře 263 m2 v k.ú. Dolní
Kralovice ve vlastnictví firmy Dolnokralovická stavební s.r.o. za pozemek
p.č. 1706/3 o výměře 140 m2 v k.ú. Dolní Kralovice ve vlastnictví Obce Dolní
Kralovice dle zveřejněného záměru. Rozdíl v celkové výměře mezi
směnovanými pozemky (123 m2) bude kompenzován za cenu obvyklou,
tj. 50,-Kč/m2.
12. Zápis ze členské schůze LDO Ledeč nad Sázavou ze dne 28.11.2019 včetně
členskou schůzí schváleného dodatku pachtovní smlouvy, kterým se
s ohledem na kalamitní kůrovcovou situaci dočasně ruší minimální výše
ročně vypláceného nájemného 8.000,-Kč na 1 členský podíl.
13. Přílohu č. 27 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, kterou se stanovuje cena vodného a stočného
pro období od 1.1.2020 v celkové výši 82,-Kč/m3 včetně DPH
(vodné 46,-Kč/m3 včetně DPH a stočné 36,-Kč/m3 včetně DPH), a dále Přílohu
č. 28 k Dodatku č. 5 k téže smlouvě, která stanovuje cenu za provozování
vodovodu a kanalizace v roce 2020 ve výši 1.229.088,-Kč+DPH.
14. Koupi pozemku p.č. 5 o výměře 891 m2 v k.ú. Vraždovy Lhotice ve vlastnictví
státu (příslušnost hospodařit – Státní pozemkový úřad) do vlastnictví Obce
Dolní Kralovice a pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci.
15. Nákup defibrilátoru AED dle cenové nabídky předložené firmou OMS-MEDI
s.r.o. ve výši 48.158,-Kč včetně DPH.
16. Uspořádání ohňostroje v částech Dolní Kralovice, Střítež a Zahrádčice
31.12.2019 – 1.1.2020.
ZO neschvaluje:
Zřízení práva provést stavbu „ Výrobní areál na adrese Dolní Kralovice č.p.150,
změna stavby- výrobní objekt A, přístavba brusírny včetně odstranění 1/2
zastřešení manipulační plochy“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Dolní
Kralovice p.č. st.763 (zastavěná plocha a nádvoří), st.652 (zastavěná plocha a
nádvoří) a 1918/1 (ostatní plocha) v k.ú. Dolní Kralovice pro stavebníka - firmu
Mubea Transmission Components s.r.o., IČ 27959015 dle zveřejněného záměru.

