Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice dne 27.3.2018
Usnesení č. ZO-1/2018
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu místostarosty p. J. Dvořáka o plnění usnesení minulého zasedání
zastupitelstva obce dne 28.12.2017 a jednání rady v období od posledního
zasedání ZO.
2. Informaci starosty obce p. A. Bašty o zájmu manželů R. o odkoupení části
obecního pozemku přilehlého ke stavebnímu pozemku v jejich vlastnictví.
3. Informaci starosty obce o podepsání smlouvy o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře s p. Ing. P. Košťálem od 1.1.2018 a o přijetí p. D. Zubce do
pracovního poměru na práce v lese od 1.4.2018.
4. Informaci o přípravě výběrového řízení na zakázku malého rozsahuzpracování projektové dokumentace na ČOV a kanalizaci ve Stříteži.
5. Informaci o plánu rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v Dolních
Kralovicích s odhadovanými náklady 600 000 Kč.
6. Informaci o možnosti dalšího rozvoje obce v oblasti stavebních pozemků.
7. Informaci o možnosti rozšíření parkovacích ploch v oblasti pod bytovým
domem č.p. 22.
8. Informaci o nahlášených závadách ve výrobním areálu pronajatém firmě
MUBEA a o plánu firmy MUBEA na vyhlášení výběrového řízení na zajištění
stravování pro její zaměstnance v Dolních Kralovicích.
9. Informaci pí. R. Pitliakové o jednání školské rady dne 16.1.2018.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatelkou Z.Peškovou.
2. Ověřovateli zápisu Ing. P. Košťála a A. Nalejvače.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. L. Vrkoslav, MVDr. M. Langr, M. Nekola.
4. Program schůze dle návrhu starosty obce A. Bašty.
5. Prodej pozemku p.č. 1876/97 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 844 m2 p. K.N.,
bytem Praha 4, za cenu 500 Kč/m2 + DPH a za dalších podmínek stanovených
ZO dne 9.6.2016.
6. Prodej pozemku p.č. 61/18 v k.ú. Vraždovy Lhotice o výměře 135 m2
manželům P.K. a I.K., bytem Vraždovy Lhotice za cenu 50 Kč/m2.

7. Prodej pozemku p.č. 1876/92 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 875 m2
p. Z. Ch., bytem Zahrádčice, za cenu 500 Kč/m2 + DPH a za dalších podmínek
stanovených ZO dne 9.6.2016.
8. Podání žádosti o finanční příspěvek ve výši 34 500 Kč od Ministerstva
zemědělství na zalesnění a prořezávky.
9. Plán investic na rok 2018:
- chodníky v centru obce v okolí zdravotního střediska
- rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
- komunikace a chodníky v části lokality Sever
- komunikace a chodníky v části nové výstavby nad rybníkem Rývák
- výměna nábytku a vybavení OÚ Dolní Kralovice, aby bylo vyhověno
zákonu o ochraně osobních údajů
10. Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle návrhu účetního Ing. J. Novotného včetně
příjmů za prodej pozemků dle bodů 5-7 tohoto usnesení a výdajů na
investice dle bodu 9 tohoto usnesení. Rozpočtové opatření č. 2/2018 je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
11. Podání žádosti o dotaci ve výši 3,2 mil. Kč z MMR na vybudování dílen,
učebny chemie a fyziky, družiny a zeleně okolo školy a školního hřiště.

