
í Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 02.11.2016

Jedná se pouze o výpís z usnesení dle zák. č. 101/2000 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
Usnesení, která byla přijata

1
íl

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 6

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

ZM schvaluje složení návrhové a obálkové komise v tomto složení: Libor Lesák, Ing. Petr Listík a Jan Špaček

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 6 pana Luboše Šudu a Ing. Ivana Ottise

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 64/46 o výměře 42 m2 a část pozemku parc.č. 64/2 (nově označenou jako parc.č. 64/41)
o výměre 26 m2 Za část pozemku parc.č. 60/6 (nově označenou jako parc.č. 64/18) o výměře 77 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup
nad Vltavou, bez dalšího finančního vyrovnání, mezi městem Kralupy nad Vltavou a paní M§ § byteml l
Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 82/72 (nově označené jako parc.č. 82/175 o výmMe 64 m2), včetně omezení
vlastnického práva věcnými břemeny k tomuto pozemku, za části pozemků parc.č. 82/11 a parc.č. 75/1 (nově označených jako
parc.č. 82/176 o výměte 44 m2 a parc.č. 75/20 o výměře 44 m2), vše v k.ú. Lobeč, bez dalšího finančního vyrovnání, mezi městem
Kralupy nad Vltavou a manž. Mgr. H§ a Mgr. M§§§ B§, bytem , Kralupy nad Vltavou'.

ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 82/10 (nově označené jako parc.č. 82/179 o výměře 203 m2) v k.ú. Lobeč za
pozemky parc.č. 483/18 o výměre 58 m2 a parc.č. 483/20 o výměre 145 m2 v k.ú. Veltrusy, bez dalšího finančního vyrovnání,
mezi společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ0 46356991, U Vodojemu 3085, Kladno a Městem Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje záměr města směnit části pozemku parc.č. 36/1 (nově označené zjako parc.č.st. 1018 o výmére 149 m2
a parc.č.st. 1020 o výměře 20 m2) Za část pozemku parc.č. 36/30 o výměře 169 m2, vše v b.ú. Lobeč, za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemku pod stavbou tenisové a badmintonové haly. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM ruší usnesení č. 16/02/3/5, část 2), ze dne 30.03.2016
2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků:
- parc.č. 108/38 o výmere 27 m", parc.č. 572/21 o výměře 13 m2 a parc.č. 574/1 o výměře 89 m2, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou
- parc.č. 108/44 o výměře 100 m2, parc.č. 108/37 o výměře 118 m2, parc.č. 571/26 o výměre 72 m", parc.č. 571/27 o výměře
14 m", parc.č. 571/11 o výměře 769 m", parc.č. 571/16 o výměře 584 m", parc.č. 571/29 o výměře 126 m2, parc.č. 572/18
o výměře 124 m", parc.č. 572/24 o výměře 245 m2, parc.č. 574/3 o výmere 310 m2, díly ,,d" + ,,e" o výměře 72 m2 oddělené
z pozemku parc.č. 88/3, díly ,,o" + ,,p" o výmeře 100 m2 oddělené z pozemku parc.č. 88/3, díl ,,i" o výměře 352 m2 oddělený
z pozemku parc.č. 571/1 , díl ,,r" o výměre 45 m2 oddělený z pozemku parc.č. 571/1, díl ,,z" o výmě:ře 43 m2 oddělený
z pozemku parc.č. 571/1, díly ,,tl" + ,,ul" o výrrMe 97 m2 oddělené z pozemku parc.č. 571/1 a díl ,,m" o výměře 41 m2 oddělený
z pozemku parc.č. 571/3, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, podle geometrického plánu č. 1314-40/2015 na rozdělení pozemků
- parc.č. 620/163 o výměře 68 m2, parc.č. 761/3 o výměře 152 m", parc.č. 620/179 o výměře 120 m2, parc.č. 777/1 o výměre
7 m2, parc.č. 634 o výmMe 7691 m2, parc.č. 247/10 o výměre 14 m", parc.č. 251/19 o výrrMe 159 m2, parc.č. 577/9 o výměře
2 036 m2, parc.č. 577/10 o výměře 944 m2 a parc.č.489/18 o výměře 13 m", vše v k.ú Kralupy nad Vltavou,
od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IČ0 70891095.

ZM schvaluje koupi pozemků parc.č. 204/6 o výmere 49 m2 a parc.č. 179/142 o výměře 35 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad
Vltavou (s omezením vlastnického práva věcným břemenem pro ČEZ Distribuci a.s.) od Občanského sdružení zahrádkářů
Zeměchy, IČ: 70862818, za cenu 29.400,- Kč.

1. ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu 1/8 celku k pozemkům parc.č. 204/1, parc.č. 204/2 a parc.č.
Zeměchy u Kralup nad Vltavou od paní § R§ bytem Dolná Poruba @ Slovenská republika, za cenu

204/3 v k.ú.
l

2. ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu 1/8 celku k pozemkům parc.č. 204/1, parc.č. 204/2 a parc.č. 204/3 v k.ú.
ZeměchyuKralupnadVItavouodpaníš§S§,bytem " ,Komín,zaacenul 1

ZM schvaluje změny rozpočtu r. 2016 - převody, které neovlivní výši rozpočtu:

str. 13



Převedení finančních prostředků v celkové výši 600.000 Kč v rámci kap. č. 5 - realizace investic, pol. 6121 org. 497 (revitalizace
břehů Zákolanského potoka) z § 2333 (úpravy drobných vodních toků) na § 2341 (vodní díla v zemědělské krajině), dle
požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje.

1. ZM schvaluje způsob zpracování aktualizace strategického plánu města (jeho strukturu, postup aktualizace) dle důvodové
ZpráVý.
2. ZM schvaluje nový název strategického plánu města na ,,Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou".
3. ZM schvaluje organizační strukturu skupin provádějící aktualizaci strategického plánu města dle íJůvodové zprávy.
4. ZM schvaluje zpracování strategického plánu města na období 15 let.
5. ZM pověřuje projektový tým ve složení Marcela Horčičková, Mgr. Lenka Pustinová, Ing. Milena Jakeschová, Bc. Eva Bartošová,
Ing. František Bartoš, Mgr. Jan Kobera, Jindřich Karvánek, Mgr. Kamil Hainc, Aleš Levý, Mgr. Eva Ivanová a Lenka Moravcová,
přípravou strategického plánu města.
6. ZM ukládá odboru RlaSM aktualizovat lx ročně akční plán v rámci strategického plánu města.
7. ZM ukládá odborům MěÚ, příspěvkovým organizacím a organizační složce města poskytnout projektovému týmu
strategického plánu města potřebnou součinnost.

1. ZM schvaluje Projekt "Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou - etapa 2016".
2. ZM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2017 -
podprogramu Regenerace sídlišť 2017 pro akci ,,Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou - etapa 2016".
3. ZM schvaluje projektovou dokumentaci ,,Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou - etapa 2016",
přikládanou se všemi povinnými náležitostmi jako přílohu k žádosti o výše uvedenou dotaci.
4. ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu ,,Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou - etapa 2016"
ze strany města Kralupy nad Vltavou zvlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových
nákladů akce.

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2016 o nočním klidu.

Usnesení, která nebyla přijata

7M rrtníiliíje záměr města prodat pozemek parc.č.st. 604 o výměře 341 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., a část pozemku
parc.č. 362/5 o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem rekonstrukce stávajícího objektu skladu
na objekt bydlení.

7M rrhíííliije záměr města prodat část pozemku parc.č. 518/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou za
účelem propojení pozemků parc.č. 457/65 a parc.č. 275/58 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou.

a koupi pozemku parc.č.st. 627 o výměre 386 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 971 -
restaurace Hostibejk, a pozemků parc.č. 310/6, parc.č. 311/10, parc.č. 311/24, parc.č. 311/25, parc.č. 311/26 a parc.č. 311/27,
vše v k.ú. Lobeč, od Martina Diamanta, Vehlovická 70, Praha 8 za cenu 12 mil. Kč.

ZM bere na vědomí:

ZM bere na vědomí ,,Petici za zachování provozu restaurace Hostibejk"

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 18/2016, 19/2016 a 21/2016."

ZM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání FV konaného dne 19. září 2016.

ZÁPIS OVĚŘEN:

ť-'!:'..:. 2016, v Ú,,,? ',J,V Kralupech nad Vltavou dne ...9..':..'....':. 2016, v É:/......hodin

V Kralupech nad Vltavou dne ..7ť/..a':'!'... 2016, v Zr....'h'o'd7in. 2016, v

d'?.'...hodin
(S 44V Kralupech nad Vltavou dne .'.:... a..'::..... 20
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Ing. Ivan Ottis

?
Petr Holeč4k, starosta města
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