
l l
l Usnesení 7astiipifplstva města Kralupy nad Vltavou

z veřejného zasedání, konaného dne 13. 03. 2017 i
jejná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, byly osobm

údaje z výpísu usnesení vymazány.
Úplný zápis k jednání je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ č. 322

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 2.

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

Zll'l schvalcije složení riávrhové a obálkové komise v tomto složení: Ing. Ladislav Berit, MUDr. Dušan Randák, Luboš Šuda

Zll'l schvaluje ověřovatele zápisu č. 1: Ing. Ivana Ottise a Mgr. Michala Máru.

7.ZM-s7hvalu7ez'iměr města - bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 570/3 o výměře 531 m2 a parc.č. 570/4 o výměře 396 m2 v
k.u. Mikovice u Kralup nad Vltavou (oddělených geometrickým plánem č. 1244-11/2017 parc.č. 570/1) a pozemků parc.č. 539/7
o výmeře 655 m2 a parc.č.539/8 o výměře 173 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou (oddělených geometrickým plánem č.
435-11/2017 z pozemku parc.č. 539/2), od Středočeského kraje, za účelem narovnání vlastnických vztahů (pozemky se
na:házejí mímo sNnice Středočeského kraje, jsou uzívány jako zeleň a chodníky).
2. ZM schvaluje záměr města - bezúplatný převod pozemku parc.č. 153/30 o výměře 8021 m2 v k.ú. Lobeček Středočeskému
kraji, za účelem narovnání vlastnickýcli vztahů (pozemek se nachází pod silnicí II/101 ve vlastnictví Středočeského kraje).
Zárněr rriěsta bude zveřejněn na úředních deskách. n
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1. ZM ruší usnesení ZM č. 17/Ol/3/9 ze dne 30. Ol. 2017.
2. ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku parc.č. 91/1 o výměte cca 280 m2 Za část pozemku parc.č. st. 426 o výmere
cca 10 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemkům. Záměr města bude
zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. st. 505 o výměře 25 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem
narovnání vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže. Záměr města bude zveřejněn na úředních
deskách.
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ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č.st. 1364/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Lobeček za účelem narovnání vlastnického
vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

i
i

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č.st. 2036/1 o výměre 11 m2 v k.ú. Lobeček, za účelem narovnání vlastnického
vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 362/2 o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č.1232-4361/2016 je
pozemek označen jako parc.č. st. 1507) v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu -
sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č.st. 270/2 o výmMe 5 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, za účelem
narovnání vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže. Záměr města bude zveřejněn na úředních
deskách.
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ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č.st. 1064/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem ríarovnání
vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby čp. §, ffl a část pozemku parc-.č. 620/127 o výměře
cca 67 m2 v k.ú. Kralupy nad V!tavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívanému jako zahrada u rodinného
domu čp. §. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje odložení bodu programu: směnu části pozemku parc.č. 36/1 o výměře 167 m2 za část pozemku parc.č. 36/30 o
výrrMe 167 m", vše v k.ú. Lobeč, mezi Městem Kralupy nad Vltavou a SINET K s.r.o., IČ 26195895, se sídlem Trojanova 2022/12,
Praha 2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou sportovního zařízení, s finančním vyrovnáním rozdílu cen
směňovaných pozemků stanovených znaleckými posudky č. 1264/66/20'l6 a č. 1273/75/2016, vyhotovenými Ing. Arch. Hanou
Blahůškovou, ve výši 75.960,- Kč ve prospěch Města Kralupy nad Vltavou.
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ZM ruší usnesení ZM č. 12/04/3/5, ze dne 02. 05. 2012.
ZM schva!uje ko?ipi pozemků parc.č. 52/1, parc.č. 52/23, parc.č. 57/13, parc.č. 59/1, parc.č. 59/9, parc.č. 59/10, parc.č. 62/4,
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parc.č. 167/4, parc.č. 167/5 a parc.č. 187/9 v k.ú. Lobeček o celkové výměíe 97 174 m", včetně omezení v!astnického práva
věcným břemenem ve prospěch MERO ČR, a.s., od společnosti FINE DREAM, s.r.o. se sídlem Praha 7, IČ: 2724.5039, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3. 363. 370,- Kč.
Kupní smlouva bude podepsaná až po výmazu zástavního práva k zajištění pohledávky a zákazu zcizení, zapsaných na LV č. 3777
pro k.ú. Lobeček k výše uvedeným pozemkům. l
1.1 ZM schvaluje navýšení příjmové části rozpočtu
Třída 8 - financování, položka 8115, převod z roku 2016,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2017
Navýšení výdajové části rozpočtu
Navýšerií investiční rezervy města, kap. č. 1- ekonom. odbor, § 6409 82.610.996,54 Kč
1.2 ZM schvaluje zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 z vyúčtování daně z příjmů právnických osob za
obce za rok 2016 ve výši 2.405.780,- Kč.
Navýšení příjmů kap. č. 1- ekonomický odbor, položka 1122 o 2.405.780,- Kč
a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6399 o 2.405.780,- Kč.
1.3 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomiclí:ý odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 5, § 3639 - Rozšíření stanoviště kontejnerů na separovaný sběr - II. etapa 500.000,- Kč
1.4 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 7, § 6171- Nákup nového vozidla (náhrada za Škodu Fabia) 650.000,- Kč
1.5 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 5, § 3114 - Základní škola Jodlova - rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení 10.000.000, KČ
1.6 ZM schval?ije převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 5, § 2219 - Rekonstrukce přístupového schodiště na Hostibejk-II. etapa 3.100.000,- Kč
1.7 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 5, § 3639 =-Centrum města - II. etapa 25.000.000,- Kč
i.8 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 5, Eg 3639 - Dodávka a montáž dřevěné lavičky s ocelovou konstrukcí v ul. Mostní 158.490,- Kč
1.9 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901.
na kap. č. 5, § 2212 - PD - Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova 542.080,- Kč
1.10 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 2, § 3113 - ZŠ Gen. Klapálka - navýšení příspěvku na opravy a údržbu (malování) 350.000,- Kč
1.11 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, E) 6409, pol. 6901
na kap. č. 11, § 6171- Nákup 2 ks kamer v rámci obnovy městského kamerového systému a nákup materiálu pro městskou
policii 140.000,- Kč
1.12 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 1, § 6409 - Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 35.000.000,- Kč
1.13 ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 2, Ei 3429 - Městské granty 300.000,- Kč
1.14. ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 7, § 6171- Výkup lesních pozemků 3.363.370,- Kč
1.15. ZM schvaluje převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901.
na kap. č. 5, § 3421 -.Rekonstrukce sociálního zařízení v Mokrosukách 2.000.000,- Kč
1.16. ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 6.300.000,- Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 472 (revitalizace panelového
sídliště I. etapa - Zátiší).

82.610.996,54 KČ

:L. ZM schvaluje převod nevyčerpaného příspěvku na provoz PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou z roku 2016 ve výši
968.663,85 Kč do roku 2017, kdy budou tyto prostředky čerpány.
2. ZM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 7/2017 - ponížení příspěvku na provoz PO Sociální služby města, převedení
finančních prostředků v celkové výši 968.663,85 Kč z kap. č. 2 - SVŠK, § 4351 pol. 5331 (neinv. příspěvek na provoz PO) na kap. č.
1- ekoiiomický odbor, § 6409 pol. 5901 {rezerva města).

1.1 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programovýc-h dotací na ?podporu zájmových aktivit v ro7e20l7", žadateli m
í?, na ,,ípříměstské fotbalové kempy", Ve výši 40.000,- Kč.
1.2 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zájmových aktivit v roce 2017", žadateli R§
§§§§,na ,,Hudební happening Zelenej zákal 2017", ve výši 80.000,- Kč.
1.3 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zájmových aktivit v roce 2017", žadateli .d§l
§na ,,Tenisové kempy", Ve výši 20.000,Í Kč.
1.4 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zájmových aktivit v roce 2017", žadateli Č§
C§, na ,,Historie počÍtačů ,,Muzeum her"", ve výši O,1 Kč.
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1.5 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zájmových aktivit v roce 2017", žadateli M§
W§, na ,,Kralupský talent", ve výši 40.000,- Kč.
i.6 ZM schva!uje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zájmových aktivit v roce 2017", žadateli TJ
Kralupy, oddílu moderního pětiboje, na ,,Ozdravný pobyt pro děti na horách", ve výši 50.000,- Kč.
1.7 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zájmových aktivit v roce 2017", žadateli Ing.
V§ V?, na ,, Letní sportovní tábor", ve výši O,- Kč.
1.8 ZM schvaluje poskytnutí dotace, v rámci ,,Programových dotací na podporu zá3mových aktivit v roce 2017", žadateli J§
v§?, na ,,život na vesnici v moderním pojetí", Ve výši Oí- Kč.

1. ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Kruhu přátel hudby na projekt ,,Kruh přátel KraluÍpy nad Vltavou - 45.
sezÓna" ve výši 80.000,- KČ.
2. ZIVI schvalí,íje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace na zák:adě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Krcihem přátel
ht;dby.
3. ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace BK Kralupy na projekt ,Mezinárodní basketbalový kemp pro děti a
mládež" ve výši 70.000,- Kč.
4. ZM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s BK Kralopy.

ZM schvaluje: Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou, který tvoří přílohu clůvodové zprávy.

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty§ 6223 (mezinárodní spolupráce), pol. 5331 (Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ZŠ Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka zastoupené Mgr. Renátou Poklopovou,
zástupkyní ředitelky školy, se sídlem Gen. Klapálka 1029, 278 0l Kralupy nad Vltavou, na podporu projektu výměnného pobytu
studentů partnerských měst Kralupy nad Vltavou/Hennigsdorf/Šroda Wlp., konané ve dnech 20. - 23. března 2017, ve výši
80.000,-Kč.
2. ZM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/0019/2017) se Základní
školou Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka zastoupené Mgr. Renátou Poklopovou, zástupkyní ředitelky školy, se 'sídlem Gen.
Klapálka 1029, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje p. Stanislava Hejduka předsedou kontrolního výboru.

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S - 14865/SOC/2016 pro Farní charitu
Kralupy nad Vltavou.
2. ZM schvaluje individuální finanční dotaci pro Farní charitu Kralupy nad Vltavou ve výši 252.500,- Kč, která bude vyplacena z
kapitoly 2 (odbor sociálních věcí, školství a kultury), § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5223
(neinvestiční transfery církvím a podobným organizacím).
3. ZM schvaluje uzavření a předložené znění vere')noprávni smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisi:i, pro Farní charitu
Kralupy nad Vítavou.

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S - 16818/SOC/2016 pro Sociální
služby města Kralupy nad Vltavou.
2. ZM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy, o poskytnutí individuální finanční dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpistTh, mezi příspěvkovou
organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem Středočeského kraje se sídlem v Praze.

i mm

Usnesení, která nebyla příjata

odložení hodu programu: Změna Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní č. SMSMLO/00057/2016 - balírna

w
l

1. záměr města změnit Smlouvu o budoucÍ smlouvě kupní a smlouvu nájemní č. SMSMLO/00057/2016, spočívající v převodu
práv a povinností vyplývajících z této -s-mlouvy ;-J§ Š§-n; ;p'olečnaost -V:VAJaLMN'é ;'r'.o?.,"IČ ;H42'203J2'Q, 'Se= sídlem
Kladenská 28, Minice, 27801 Kralupy nad Vltavou.
2. záměr města prodat pozemek parc.č.st. 23/3, jehož součástí je budova balírny, za cenu s.soo.ooo,- Kč + 21% DPH, pozemek
parc.č. 1652 za cenu 259.200,- Kč +21% DPH a části pozemků parc.č.st. 1681, parc.č.st. 24/6 a parc.č. 605/1 o výměre cca 600
m2 Za cenu 1.350,-Kč/m2 + 21 % DPH v b.ú. Kralupy nad Vltavou, společnosti VIVA LMNG s.r.o., před uplynutím doby stanovené -
Smlouvou o budoucí smlouvě kupní a smlouvou nájemní č. SMSMLO/00057/2016 s podmínkou .....(odstoupení od smlouvy
v případě nesplnění podmínek uvedených ve výše uvedené smlouvě, případně uhrazení vysoké smluvní pokuty za nesplnění
podmínek dle smlouvy).
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Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene - sluzebnosti stezky a cesty na pozemku parc.č.
1652 v rozsahu šířky 3 m a výšky 4 m ve prospěch pozemku parc.č.st. 23/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou (vlastníkem pozemku a
budovy čp. 6 na něm postavené je město). Služebnost bude zřízena bezúplatně.

převedení 'Finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901
na kap. č. 1, § 6409 - Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 30.000.000,- Kč
a vyčlenění finanč. prostředků na opravu sekundárních rozvodů tepla na sídlišti Cukrovar s.ooo.ooo,- Kč

l
ZM bere na vědomí: 1

I?

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 2/2017, 4/2017 a 5/2017."

ZM bere na vědomí: Technickou úpravu schváleného rozpočtu na rok 2017 z důvodu novely vyhlášky o rozpočtové skladbě č.
463/2016 Sb. platné od 1. 1. 2017.
Úprava schváleného rozpočtu:
z kap. č. 1, položka 1351 - 800.000 Kč
z kap. č. 1, položka 1355 - 17.000.000 Kč
na kap. č. 1, položka 1381 + 17.800.000 Kč

ZM bere na vědomí Zápis č. 1 a 2 z jednání FV konaného dne 16. ledna 2017 a 27. února 2017.

ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu z roku 2016 od sdružení Semiramis, o. s., o realizaci projektu Terénní program Kralupy
nad Vltavou.

ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci Programu pro rodinné příslušníky v roce 2016 od MUDr. Dušana Randáka.

ZM bere na vědomí informaci o rozdělení finančních prostředků v celkové výši 190.000,- Kč, z kapitoly 2 - OSVŠK, § 4329 -
Sociální pomoc dětem a mládeži, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - prevence kriminality, určených iia
minimální preventivnj program základních škol pro rok 2017 takto:
ZŠ Václava Havla: 35.910,- Kč
ZŠ Gen. Klapálka: 62.010,- Kč
ZŠ Komenského nám.:42.210,- Kč
ZŠ Třebízského: 25.200,- Kč
ZŠ 28. října: 8.550,- Kč
ZŠ Jodlova: 16.120,- KČ
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Ing. Ivan Ottis
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l Petr Holečék, starosta města
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