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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 21.09.2016

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 10-1/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, byly osobní údaje z výpisu usnesení vymazány.

Úplný zápis k jednání je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ č. 322

h

Usnesení, která byla přijata

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 5

ZM souhlasí, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování byla veřejná.

zM schvaluje složení návrhové a obálkové komise vtomto složení: Ing. Marek Czechmann, Tomáš Pekárek, Mgr. Martin
Luksík

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 Ing. Ivanu Pacholíkovou a Stanislava Hejduka

ZM schvaluje prodloužení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM, uzavřené mezi
městem Kralupy nad Vltavou a MDZZ-Kralupy s.r.o., na prodej části pozemku parc.č.st. 653 (nově označeno parc.č.st.
653/1, parc.č.st. 653/8 a parc.č. 1086) za účelem výstavby bytového domu ,,A" a parkovacích stání, do 31.12.2018.

ZM schvaluje záměr města směnit pozemek parc.č. 64/42 o výměře 42 m2 a část pozemku pa-rc-.č. 64/2 (nově
označenou jako parc.č. 64/41) o výměře 26 m2 Za část pozemku parc.č. 60/6 (nově označenou jako parc.č. 64/18)
o výměře 77 m2, vše vk.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, bez dalšího finančního vyrovnání, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků dle jejich skutečného využití.

1) ZM ruší usnesení č. 16/04/3/2 ze dne 22.06.2016

2) ZM schvaluje záměr města směnit pozemek parc.č. 82/175 o výměře 64 m2 Za pozemky část pozemků parc.č.
82/11 a parc.č. 75/1 o výměře 88 m2, vše v k.ú. Lobeč v souvislosti s výstavbou komunikace v lokalitě Na Skalách, bez
dalšího finančního vyrovnání.

ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku parc.č. 82/10 v k.ú. Lobeč za pozemky v areálu ČOV v k.ú. Veltrusy
(o odpovídající výměře) v souvislosti s výstavbou komunikace v lokalitě Na Skalách, bez dalšího finančního vyrovnání.

RM schvaluje odepsání pohledávek vymáhaných za dlužné nájemné a služby za užívání bytů v majetku města,
uvedených v příloze č. 1.

1) ZM schvaluje koupi pozemků parc.č. 525/3 o výměře 22 m2 a parc.č. 525/4 o výměře 1 m", vše v k.ú. Minice
u Kralup nad Vltavou, od pana B§ S§,l ?, Praha 4, za cenu §l-Kč/m2,

2) ZM schvaluje koupi pozemků parc.č. 67/2 o výměře 3 m2 a části pozemku parc.č. 67/1 o výrwere 19 m2 (dle
geometrického plánu č. 1225-124/2016 označené jako parc.č. 67/9), vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou od paní
x§ p§, §, Praha 10, Za Cenu §-xč/m', v souvislosti splánovanou výstavbou
bezbariérového chodníku v ul. Hybešova.

ZM schvaluje koupi pozemků parc.č.st. 1256, parc.č.st. 1257, parc.č. 3/13, parc.č. 3/33, parc.č. 1628, parc.č. 1629 a
dále parc.č. 3/87 a parc.č. 3/89 (vzniklých oddělením z pozemku parc.č. 3/1), vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, od
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO:70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, za cenu
1.036.OOO,- Kč bez DPH, včetně věcných břemen práva přístupu oprávněného za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí
opěrné zdi umístěné na pozemku parc.č. 3/88 přes pozemek parc.č. 3/87 a práva vedení a provozování kabelového
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vedení umístěného na pozemku parc.č. 3/87 a vstupu a vjezdu oprávněného na pozemek parc.č. 3/87 za účelem
jeho údržby, oprav poruch a rekonstrukci v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č. 1131-259/2010.

1. A) ZM schvaluje změny rozpočtu roku 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 2.595.758,06 Kč. Jedná se
o finanční prostředky, které byly připsány na základní běžný účet města po zrušení fondu rozvoje
bydlení, a které budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 2.595.758,06 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 o 2.595.758,06 Kč.

B) ZM schvaluje změny rozpočtu r. 2016 - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - převodu finančních prostředků ve výši
2.000.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5
- realizace investic, Et 2219 pol. 6121 org. 464. Jedná se o akci ,,Rekonstrukce přístupového schodiště
včetně ramp na Hostibejk-1. etapa. Záměr a zahájení realizace akce v roce 2016 schválilo ZM 22. 6.
2016, č. usnesení 16/04/5/2.

ZM ruší ,,Fond rozvoje a rezerv.

ZM žádá předsedu Okresního soudu v Mělníku o vyjádření, ve smyslu ust. § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 sb., k Ing.
Zuzaně Hónigové, § Kralupy nad Vltavou, jako kandidátu do funkce přísedícího soudce.

ZM schvaluje ,,Zásady tvorbu a čerpání účelových prostředků sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou,
s účinností od 1. 10. 2016.

Usnesení,kteránebylapřijata -', :o2ú.r.:;-i
  }. :...' l,í.
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 záměr města prodat část pozemku parc.č. 153/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lobeček za účelem zřízení
parkoviště pro zákazníky autoopravny v ul. Vodárenská.

a koupi části pozemku parc.č. 11/1, parc.č. 11/2, parc.č. 199/29, parc.č. 199/30 a parc.č. 260/16 v k.ú.
Lobeč, zastavěných stavbou objízdné panelové komunikace, od spoluvlastníků pozemků PhDr. P§ J.
F§, I. H§ a J. « (zapsaných na LV č. 3276 pro k.ú. Lobeč) za cenu §Kč/m2.

ZM bere na vědomí: "-" '-
 )  . ,. .čl,.llP-.. f-.-*'KZM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení 16/04/3/10, ve kterém bylo chybně zapsána cena za pozemek při

prodeji pozemku.

ZM bere na vědomí podání podnětu k pozastavení výkonu usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou ve věci
prodeje objektu balírny

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 13/2016, 15/2016, 16/2016 a 17/2016.
ZM bere na vědomí zápis č. 6 a 7 z jednání FV konaného dne 20. června a 29. srpna 2016.

ZM bere na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství za období r. 2011- 2015
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I ZAPIS OVĚŘEN: l
!?'..r'.f?l.. 2016. V !i..":'%V Kralupech nad Vltavou dne ...->..:...!:.. 2016, v rj,,!,!:ahodin

27 '7 ,,., ,,7.5?
V Kralupech nad Vltavou dne t..'.. ...'...... 2016, v r.........hodin

13r%'lž2-)
V Kralupech nad Vltavou dne .ť.;..-.....a.... 2016, v .......'..hodin

...............l.t:?."'!'rtJ,!1
Ing. Ivana Pacholíko'
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