Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z mimořádného veřejného zasedání, konaného dne 4 listopadu 2013
UPOZORNĚNÍ:
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, byly osobní údaje z výpisu usnesení vymazány
Usnesení, která byla přijata
ZM schvaluje
předložený návrh programu.
Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování
byla veřejná.
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová a obálková komise v tomto složení:
Ing. Ladislav Berit, Mgr. Jiří Bozděch, MUDr. Dušan Randák
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Miluše Volková, Ing. Petr Listík
záměr města prodat část pozemku pp.7/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou za účelem
rozšíření pozemku u rod. domu v Zeměchách, čp. 84, ul. U Studánky. Záměr města bude zveřejněn na úředních
deskách.
záměr města prodat pozemek pp. 281/86 o výměře 4 m2 a část pozemku pp. 281/139 o výměře cca 21 m2 za
účelem zřízení vjezdu na pozemky u rod. domu čp. 1110, ul. Na Vyhlídce. Záměr bude zveřejněn na úředních
deskách.
záměr města prodat pozemek pp. 199/5 o výměře 25 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku
užívaného jako zahrada u rod. domu čp. 949, ul. Ježkova. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.
změnu čl. III odst. 1 ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM dodatkem č.4 prodloužení doby nájmu části pozemku st. 653 o výměře 2721 m2 v k.ú. Lobeček do 31. 12. 2014.
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 13476/154854 bytového domu
čp. 378 a pozemku st.p. č. 372, k.ú. Mikovice, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 690.896 Kč
obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 3).
Přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 1.430.000,- Kč. Dotace je účelově určena na akci
„Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě V Olších – havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, pol. 4240 o 1.430.000,- Kč navýšení výdajů kap. č. 5 – Realizace
investic, § 2219 o 1.430.000,- Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 5.000.000,- Kč.
Jedná se o 2. zálohu vyplaceného pojistného plnění za škody způsobené povodní v červnu 2013.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6320 o 5.000.000,- Kč navýšení výdajů kap. č. 16 – Povodeň
2013, § 5272 o 5.000.000,- Kč.
přijetí finančních darů (včetně úroků) za období od 21. 9. 2013 do 31. 10. 2013 ve výši 27.998,16 Kč, od
fyzických a právnických osob, zaslaných na účet veřejné sbírky „POVODEŇ 2013 – Kralupy nad Vltavou“ (číslo
účtu 107-5051930227/0100).
uvolnění účelově přijatých darů ve výši 51.458,-Kč pro ZUŠ v Kralupech nad Vltavou.
rozdělení uvolněné částky v následujícím poměru:
pro 18 rodinných domů a bytů, kde byly zatopeny obytné plochy 650.000,- Kč,
pro 31 podnikatelů, kterým byla zatopena hlavní provozní plocha 600.000,- Kč.
změnou užívání z rodinného domu se 2 byty, ulice Marie Majerové, Kralupy nad Vltavou, Lobeček
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se stavbou veterinární ordinace u RD č.p. 228, ul. Mlýnská, Mikovice .
zařazení stavby propojovací komunikace v lokalitě Nad Hostibejkem do investičního plánu akcí Města Kralupy
nad Vltavou.
uzavření Dodatku č. 2 k „Dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ podle § 180 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřené s obcí Postřižín v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2014.
smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Městem Kralupy nad Vltavou a příspěvkovými
organizacemi města:
Mateřská škola, Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše - herní prvky na školní zahrady budov MŠ U Jeslí a J. Holuba
v účetní hodnotě 221.797,-Kč.
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace - dvoumístná houpačka
HH001- akát v účetní hodnotě 21.000,-Kč.
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace - měřáky a čidla
včetně montáže na on-line monitoring energií, v účetní hodnotě 54.140,-Kč.
Usnesení, která byla přijata
ZM ruší:
usnesení ZM č. 13/04/3/04 ze dne 24. 4. 2013
část 3) usnesení č. 13/07/4/5 ze dne 23. 9. 2013
Usnesení, která byla přijata
ZM bere na vědomí:
Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 24/2013, 25/2013 a 26/2013.“
Přehled faktur uhrazených z finančních prostředků určených na úhradu nákladů spojených s přestavbou centra
města, v rámci akce: „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ v období od 1. 1. 2013 do 24. 10. 2013.
rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky obyvatelům a podnikatelům dle přiložené tabulky.
předložený první návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2014.
Zápis č. 8 z jednání FV konaného dne 23. října 2013.
Usnesení, která nebyla přijata:
záměr města prodat část pozemku pp. 271/51 o výměře cca 91 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou pod objektem bez
čp. (býv. ubytovna a kanceláře) v ul. Poděbradova
změnu usnesení ZM č. 13/02/3/03 ze dne 30. 1. 2013
ZÁPIS OVĚŘEN:
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2013, v ………hodin

………………………………………………….
Mgr. Miluše Volková

V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2013, v ………hodin

………………………………………………….
Ing. Petr Listík

V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2013, v ………hodin

………………………………………………….
Petr Holeček, starosta města
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