
Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 14.12.2016

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpísů, byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

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

n

Usnesení, která byla přijata

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 7

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: Ing. Ivana Pacholíková, Michal Mára, MUDr. Dušan Randák

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 7: Ing. Ladislava Berita, Ing. Marka Czechmanna

ZM schvaluje koupi části pozemku parc.č. 950 (dle geom. plánu č. 734-326/2016 označené jako parc.č. 950/4) o výměre 27 m2 v
k.ú. Čerriý Důl, za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemku zastavěného částí domu čp. 103, Černý Důl a zřízení
parkovacího stání, od Městyse Černý Důl, IČ 00277720, se sídlem Černý Důl 48, za cenu 7.400,- Kč.

ZM schvaluje změnu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM s dodatky, na nájem pozemků
parc.č. st. 653/1, parc.č. st. 653/8 a parc.č. 1086 v k.ú. Lobeček, spočívající v převodu práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy ze společnosti MDZZ - Kralupy s.r.o., IČ 29090229, na společnost MDZZ - Lobeček s.r.o. IČ 05576598, se sídlem
Musílkova 1299/24, Praha 5 - Košíře.

1. ZM ruší usnesení č. 16/Ol/3/7, ze dne 17.02.2016 a ..
2. ZM schvaluje záměr města prodat část pozemků parc.č. 3/12 a parc.č. 3/8 (dle geometrického plánu č. 1343-165/2016
označených jako parc.č. 3/91 o výměře 212 m2, parc.č. 3/92 o výměre 21 m2 a parc.č. 3/93 o výměre 6 m2) v k.ú. Kralupy nad
Vltavou za účelem narovnání vlastnického vztahu - zajištění jediného přístupu k rod. domu čp. 73 a čp. 71, Libušina ul. a
rozšíření zahrady. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 520/1 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou o výměře 39 m2 Za účelem
narovnání vlastnických vztahů k pozemku, užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp. 221, ul. Nová. Záměr města bude
zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje záměr města - bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 118/18 o výrnere 38 m2 a parc.č. 127/3 o výměře 639 m2,
parc.č. 353/18 o výměře 273 m2, parc.č. 362/30 o výměře 122 m2, parc.č. 362/31 o výmere 190m2, parc.č. 557/3 o výměře 167
m2, části pozemku parc.č. 557/2 o výměře cca 2000 m2, parc.č. 563/2 o výměře 234 m", parc.č. 66/3 o výměře 25 m2, parc.č.
64/24 o výmére 21 m2, parc.č. 64/25 o výméře 23 m", parc.č. 69/2 o výměře 104 m2 a pozemků dle geometrického plánu č.
1213-47/2014 označených jako parc.č. 544/16 o výměře 89 m2 a parc.č. 544/1 o výměře 5955 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup
nad Vltavou, od Středočeského kraje, za účelem narovnání vlastnických vztahů (pozemky se nacházejí mimo silnice
Středočeského kraje).
2. ZM schvaluje záměr města - bezúplatný převod pozemků parc.č. 92/1 o výrne're 1452 m2, parc.č. 92/28 o výměře 75 m2,
parc.č. 92/29 o výměře 1117 m2, parc.č. 556/5 o výměře 29 m", parc.č. 556/9 o výměre 24 m2, parc.č. 556/11 o výměře 14 m2
a pozemků dle geometrického plánu č. 1213-47/2016 označených jako parc.č. 357/154 o výměre 914 m2, parc.č. 357/158
o výměře 224 m2, parc.č. 357/151 o výměře 418 m2, parc.č. 357/145 o výměře 406 m2, parc.č. 357/142 o výměře 119 m2, parc.č.
357/153 o výměře 328 m2, parc.č. 357/160 o výměře 6 m2 a parc.č. 544/11 o výměře 1495 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou a dále pozemků části parc.č. 474/4 o výměře cca 50 m2, parc.č. 488/2 o výměře 70 m", parc.č. 502/4 o výměře 2404 m2
a parc.č. 514/1 o výměře 1280 m2, vše v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, Středočeskému kraji, za účelem narovnání
vlastnických vztahů (pozemky se nacházejí pod silnicemi II/101, II/240, Ill/10148 a III/24020 ve vlastnictví Středočeského kraje).
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1.1. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 2212 rekonstrukce komunikace Štefanikova vč. parkování + 10.000 tis. KČ

1.2. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
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§ 2212 rekonstrukce komunikace V Uličce - Lidové náměstí + 2.000 tis. Kč

1.3. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 2212 oprava komunikace U Studánky, Zeměchy + 1.000 tis. Kč

1.4. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 2212 nová komunikace vlokalitě Na Skalách + 6.500 tis. KČ

1.5. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3113 ZŠ Třebízského - oprava družiny + 600 tis. Kč

1.6. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3113 ZŠ Třebízského - oprava plotu II. etapa + 200 tis. Kč

1.7. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3113 ZŠ Gen. Klapálka - rekonstrukce kuchyně vč. pavilonu družiny + 12.500 tis. Kč

1.8. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3113 ZŠ V. Havla - oprava přípojky horkovodu se Synthosem + 350 tis. Kč

1.9. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3111 MŠ Dr. E. Beneše - oprava oplocení + 350 tis. Kč

1.10. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3111 MŠ J. Holuba - oprava oplocení + 700 tis. KČ

1.12. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3412 Kralupská sport.s.r.o. - protipožární opatření na malé hale + 800 tis. KČ

1.13. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3392 KaSS - oprava přípojky horkovodu se Synthosem + 200 tis. Kč

1.15. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3326 obnova hřbitovní brány - městský hřbitov + 300 tis. Kč

1.16. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3326 Pamětní deska - Hrádek nad Nisou + 150 tis. Kč

1.17. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převederií do výdajů na kap č. 5
§ 3412 horolezecká stěna + 450 tis. Kč

1.18. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3612 kanalizační přípojka J. Palacha 738 + 210 tis. Kč

1.19. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3612 vodovodní přípojka Smetanova 211 + 150 tis. Kč

1.20. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3612 vodovodní přípojka Smetanova 216 + 150 tis. Kč

1.21. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§ 3639 demolice pivovarské spilky + 5.200 tis. Kč

2. ZM schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2017 takto:
Daňové příjmy (tř. 1) ve výši 245.873,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy (tř. 2) ve výši 43.368,30 tis. Kč
Přijaté transfery (tř. 4) ve výši 10.071,00 tis. Kč
Celkové příjmy ve výší 299.312,30 tís. KČ

Běžné výdaje (tř. 5) ve výši 247.669,18 tis. Kč
str.21



Kapitálové výda3e (tř. 6) ve výši 46.550,12 tis. Kč

Financování (tř. 8) ve výši
Celkové výdaje ve výši

5.093,00 tis. Kč
299.312,30 tís. Kč

3. 2. ZM schvaluje vyřazení nákupu hasičské stříkačky pro SDH Minice z rozpočtu města, kap. 10. § 5512 ve výši 250 tis. Kč.

3. 3. ZM schvaluje bezplatné návštěvy Městského muzea pro žáky MŠ a ZŠ.

4. ZM schvaluje
- Závazné ukazatele rozpočtu (tabulka č. 1)
- Příjmovou část rozpočtu (tabulka č. 2)
- Výdajovou část rozpočtu - dle paragrafů (tabulka č. 3)

5. ZM schvaluje
- Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města a neinvestiční dotaci spol. s r.o. (tabulka č. 4)

6. ZM schvaluje plán spoluúčasti k dotacím pro rok 2017 ve výši 12.209 tis. Kč

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Kralupy nad Vltavou na roky 2018 - 2023.

údaje v tis. Kč

Č.ř.

#'
IP2 l Třída 2
IP3e
IP4 T'?

#
IV2 l Třída 6

financování

ffl
financov.financování

r Rok l

i 20l7i 2C)18i 2019 2020 2021 2022 2023
i Počáteční stav peněžních prostředků
ikl.l. 0 8696 17628 27819 37294 47077

IDaňové příjmy 873i 332i 815i 323i 856i 4i5i260999
INedaňové příjmy 43368 42934 42504 42078 41657 41240 40827

IKapitálové příjmy 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

e
IPříjmy celkem ;+í21 2661 3191 4011 5131 6551303826
IBěžné výdaje 7591 5701 3871 2101 0381 8721230712
Kapitálové výdaje - vlastní 56460 36000 39000 43000 47000 50000 53000

Kapitálové výdaje - dotace

IVýdaje celkem 348 297 299 277 280 281
119 570 387 210 038 872283712

l

?i celkem
r
Isplátka úvěru 5093 ioooo íoooo íoooo ioooo ioooo ioooo

?i celkem 50931 100001 íooooi íooooi íooooi íooooi íoooo
HotovostběžnéhorokubezPS 0 8696 8932 1(N91 9475 9783 10114

IHotovost na konci roku 0 8696 17628 27819 37294 47077 57192

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. RISML/00040/2016 uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou a Ing.
Petrem Čihákem a Ing. Jiřím Zázvorkou, v souvislosti s prodloužením termínu dokončení komunikace "C';, a to nejpozději d-o
31.07.2017.

ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu ,,Modernizace sportovních ploch vZŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou",
z rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou, na který byla podána žádost o dotaci z programu 133510 - Podpora materiálně technické
základny sportu.
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ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu ,,117DO81 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách"
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt ,,Demolice bytových dornů Žižkova čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad
Vltavou".

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě zákona č. 250/2000 Sb. novely 24/2015 § l0a
odst. 5 na zajištění provozu městského útulku pro psy s paní Monikou Kolkovou, sídl. U Cukrovaru 1075, 278 0l Kralupy nad
Vltavou na částku 576.000,- Kč (finanční částka navýšená).

1. ZM schvaluje Obecná pravidla pro poskytování dotací města Kralupy nad Vltavou.

2. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na prog,ramové a individuální dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

3. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou.

4. ZM schvaluje částku ve výši 1500 000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro
rok 2017.

5. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2017 v
termínu od 23. Ol. 2017 do 03. 02. 2017.

6. ZM schvaluje částku ve výši 3 500 000,- Kč na programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů v Kralupech
nad Vltavou pro rok 2017.

7. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci v bodech II- IV programu na podporu činností mládeže sportovních klubů
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2017 v termínu od 23. Ol. 2017 do Ol. 12. 2017

8. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci v bodě I. programu na podporu činností mládeže sportovních klubů
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2017 v termínu od 23. Ol. 2017 do 28. 02. 2017.

ZM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání FV konaného dne 24. října 2016.

ZM schvaluje výplatu jednorázových odměn členům Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za II. pololetí
roku 2016, dle přílohy materiálu.

1. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní spol. s r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, na
základě § l0a odst. 3 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve
výŠi 7.884.150,- KČ.

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční dotace na základě §l0a odst. 5
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní,
spol. s r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace Sociálním službám města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, ve výši 3. 130.000 Kč.

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí dotace na základě §l0a odst. 5 zákona č.
250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 105 zákona č. 108/2006
sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě E» 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pro Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 3/2016, stanovující části školských obvodů mateřských
škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou.

Usnesení, která nebyla přijata

1.11 rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedenído výdajů na kap č. 5
§ 3421 škola v přírodě Mokrosuky - rekonstrukce soc. zařízení + 2.000 tis. Kč

l
l
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1.14. rozděleníinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 a převedení do výdajů na kap č. 5
§3392KaSS-opravaschodištědorestauraceBarakuda + 500tis.Kč

3. 1. ponížení rozpočtu akce Sportovec Kralup a přesun na adventy 2017.

podání žádosti (společně se smluvním partnerem spol. Citronelle a.s.) odboru OVaÚP ke schválení možnosti využití územní
studie ,,Lokalita Za nádražím ČD Kralupy nad Vltavou" zpracované f. Znojmoprojekt ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. v poslední
předložené variantě a následné vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánovánía stavebním řádu.

1. Odložení bodu č. 1 o dohodě smíru.

2. předloženou nabídku spol. RHG s.r.o. na uzavření soudního smíru ve věci žaloby na vypořádání povodňových škod z r. 2013 v
areálu NsP Kralupy nad Vltavou, založeného na návrhu, že obě strany - RHG a město uhradí polovinu výše škod (polovinu
žalované částky ve výši 1.567.579,- Kč) - tzn., že město uhradí částku ve výši 783.789, 50 Kč.

ZM bere na vědomí:

1. ZM bere na vědomí žádost paní M§ K§l jKralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace na
zajištění potřeb spojených s provozem Městského útulku pro psy ,,Lesan" v Kralupech nad Vltavou l l
l l

ZM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání FV konaného dne 24. října 2016.

.j441,, 2@16, J.r>,V Kralupech nad Vltavou dne .%.'!€.:ťf.:.. 2016, v('.:.é:'?..hodin

?.ý.< O..:... 2016, v !:.'.a...hodinV Kralupech nad Vltavou dne .1?'.1.: L'..:... 2016, v ..7.:."....l

V Kralupech nad Vltavou dne .J.':.!.:'j.?;'.'i.. 2016, v,ff.'.'.'f:hodin

ZÁPIS OVĚŘEN:
l

In?

m
iaa'iasÍI,iv Berit

-)

************** *** **a*** ii**** ****** *** **Ha** *aii

Ing. Marek C<qch: ';l

..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,;,l ,-'t-.-........

Libor Lesák, místosta%sta města
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