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Jedná se pouze o výpís z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějšícah-předpisů, byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

Úplný zápís k jednání je k nahlédnutí v kanceláří tajemníka MěÚ č. 322

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 6 a doplnění bodu V/2.

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

ZM schvaluje složení návrhové komise a komise pro otevírání obálek v tomto složení: Luboš Šuda, Tomáš Pekárek, Mgr. Jiří
Bozděch.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 6 pana Libora Lesáka a pana Jana Špačka.

ZM ruší usnesení č. 17/04/3/8 ze dne 19.06.2017.

ZM schvaluje prodej jednotky č. 379/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 68/482 na společných částech domu
a pozemku parc. č. st. 371, vše v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, panu % D§, bytem

Kralupy nad Vlavou, jako oprávněné osobě, za celkovou kupní cenu § Kč.

ZM schvaluje prodej jednotky č. 379/6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/482 na společných částech domu
a pozemku parc. č. st. 371, vše v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, paní El Jg bytem

Kralupy nad Vltavou, jako náhradní oprávněné osobě, za celkovou kupní cenu § Kč.

ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku parc.č. st. 745 o výměře 39 m2 za část pozemku parc.č.l53/1 o výmeře 39 m2
v k.ú. Lobeček.

ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 3.84S.177,77 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, Ei 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 481 (bezbariérový chodník v ul.
28. října, Kralupy nad Vltavou). Investiční dotace bude ve výši 2.355.000 Kč.

ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 2.335.098,86 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 477 (bezbariérové chodníky ve
městě Kralupy nad Vltavou podél Il/101 - 5). Investiční dotace bude ve výši 1.885.000 Kč.

ZM schvaluje zásady pro tvorbu a čerpání účelových prostředků ,,sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou", v předloženém
znění včetně příloh (Žádost o poskytnutí zápůjčky nebo daru v tíživé životní situaci, Žádost o poskytnutí příspěvku na pohřeb), s
platností a účinností od 14. 8. 2017.

ZM schvaluje investiční akci ,,Rekonstrukce sportovního areálu v ulici Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou", z rozpočtu
Města Kralupy nad Vltavou, na kterou bude podána žádost o dotaci z Programu 133530 - Podpora materiálně technické
základny sportu. V případě, ze město Kralupy nad Vltavou obdrží dotaci, realizace akce se uskuteční v r. 2018.

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,Rekonstrukce sportovního areálu v ulicí Generála Klapálka, Kralupy nad
Vltavou" z Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu a Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně
technické základriy sportu - ÚSC, SK a TJ.

ZM schvaluje zajištění dofinancování projektu ,,Rekonstrukce sportovního areálu v ulici Generála Klapálka, Kralupy nad
Vltavou, z rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou, na který bude podána žádost o dotaci z Programu 133530 - Podpora
materiálně technické základny sportu.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení úseku "A" akce: "Cyklostezka Kralupy - Zákolany", včetně inženýrské činnosti a
položkového rozpočtu v agregovaných položkách za celkovou cenu 308 550,- Kč vč. DPH.

ZM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 19/2017: převod finančních prostředků ve výši 308 550,- Kč z rezervy města
na dotace kap. 16409 5901 na kap. 5 2219 6121 org. 168 - ,,Cyklostezka Kralupy - Zákolany".
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