
Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 24.04.2017

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.

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 3.

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. Marek Czechmann, Tomáš Pekárek, Mgr. Martin Luksík

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 3: Libor Lesák, Ing. Ladislav Berit

ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 280 m2 (dle geom. plánu č. 1245-8/2017 označené jako díl ,,b" a ,,e" o
výměře 252 m2 a pozemek parc.č. st. 1509 o výměře 28 m2) Za část pozemku parc.č.st.426 - díl ,,d" o výměře 9 m2, vše v k. ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, mezi Městem Kralupy nad Vltavou a paní
H§ Dg bytem § Kralupy nad Vltavou, s finančním vyrovnáním ve prospěch Města
Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje prodej pozemku 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, manželům J§ a O§ P§ bytem §

Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Arch. Hany Blatíůškové č.
1292/19/2017

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. st. 270/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání
vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže, Ing. P§ S§ bytem Kralupy
nad Vltavou,

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. st. 2036/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Lobeček, za účelem narovnání vlastnického vztahu -
sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže, panu 0 4 bytem Kralupy nad Vltavou, §
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. st. 1364/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Lobeček za účelem narovnání vlastnického vztahu -

sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže, paní 4 % bytem ffl Kralupy nad Vltavou,

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 78/1 o výměře 110 m2 (dle geom. plánu č. 871-2401/2017 označené jako parc.č.
78/58) v k.ú. Lobeč, za účelem úpravy zeleně kolem domu maríželům V a J§ § bytem §
§Kralupy nad Vltavou, (cena byla stanovena vzhledem k charakteru pozemku a jeho omezenému
využití).

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.st.l064/2 o výmere 5 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem narovnání vlastnického
vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby cpj$ spoluvlastnictví Ing. v§l § fflía§ § ), panu í§% celku) a panu P§Kralupy nad VlfaVOu (pOdíl % celku)i Ing. Jm Kralupy nad VlfaVOu (pOdíl % Celkuí-§ Kralupy nad Vltavou (podíl pm § Praha 4 (podíl %celku), za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Arch. Hany Blahůškové č. 1293/20/201

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č.620/117 o výměře 67 m2 (dle geometrického plánu označené jako pozemek parc.č.
620/207) v k.í.í. Kralupy nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívanému jako zahrada u domu §

Ing. V § Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing.Arch. Hany Blahůškové č. 1293/20/201

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 362/2 o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č.1232-4361/2016 označené jako
pozemek parc.č.st.l507) v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví

pozemku a stavby, panu P§ P§ bytem § Kralupy nad Vltavou, za cenu obvyklous

ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 118/18 o výměře 38 m2 a parc.č. 127/3 o výměře 639 m2, parc.č. 353/18 o
výmeře 273 m2, parc.č. 362/30 o výměře 122 m", parc.č. 362/31 o výměře 190 m2, parc.č. 557/3 o výměře 167 m2, pozemku
parc.č. 557/2 o výmMe 2166 m2, parc.č. 563/2 o výměře 234 m2, parc.č. 66/3 o výměře 25 m2, parc.č. 64/24 o výměře 21 m2,str.24
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pac.č. 64/25 o výměře 23 m2, parc.č. 69/2 o výměře 104 m2, pozemků dle geometrického plánu č. 1213-47/2014 označených
jak:i parc.č.544/16 o výměře 89 m2 a parc.č. 544/1 o výměře 5955 m2, pozemků dle geometrického plánu č.1244-11/2017
ozíačených jako parc.č. 570/3 o výríněře 531 m2 a parc.č. 570/4 o výměre 396 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, a
po.emků dle geometrického plánu č. 435-11/2017 označených jako parc.č. 539/7 o výměře 655 m2 a parc.č. 539/8 o výměře
17i m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IC 708 91 095, za
účelem narovnání vlastnických vztahi:i (pozemky se nacházejí mimo silnice Středočeského kra3e).

l
l

ZN schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 92Q o výměře 1452 m2, parc.č. 92/28 o výměře 75 m2, parc.č. 92/29 o výměře
11:7 m2, parc.č. 556/5 o výrneře 29 m2, parc.č. 556/9 o výměre 24 m2, parc.č. 556/11 o výměře 14 m2 a pozemků dle
ge«metrického plánu č.1213-47/2016 označených jako parc.č. 357/154 o výměře 914 m", parc.č. 357/158 o výměře 224 m",
parc.č. 357/151 o výměře 418 m2, parc.č. 357/145 o výměře 406 mz, parc.č. 357/142 o výrnere 119 m2, parc.č. 357/153 o
výrněře 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
dál= pozemků parc.č. 488/2 o výměře 70 m2, parc.č. 502/4 o výměře 2404 m2 a parc.č. 514/1 o výměře 1280 m2 a pozemku dle
gecmetrického plánu označeného jako parc.č. 474/S o výrrveře 43 m2, vše v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, a pozemku
parc.č. 153/30 o výměře 8021 m2 v k.ú. Lobeček, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5,
IČ ;08 91 095, za účelem narovnání vlastnických vztahů (pozemky se nacházejí pod silnicemi II/101, ll/240, III/10148 a lll/24020
ve vlastnictví Středočeského kraje).

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. 85/57 v í«.ú. Minice u Kralup nad Vltavou o výměře 16 m2 za účelem
nar»vnání vlastnických vztahů k pozemku, užívaného jako součást zahrady u rod. domu 0 §.
ZM schvaluje ,,Pravídla pro prodej jednotek v bytovém domě čp. 379 Lidové náměstí Kralupy nad Vltavou" ve znění uvedeném v
příloze.

i
l

l
i

ZM schvaluje záměr o prodeji jednotek v bytovém domě, čp. 379 Lidové náměstí Kralupy nad Vltavou, oprávněným nájemcům
za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, sníženou na 90% ceny z důvodu omezení vlastnického práva věcným
břemenem, dlouhodobého užívání jednotky nájemcem a nákladnosti údržby bytu, a to:
jednotky č. 379/1 za cenu 363 569 Kč
jednotky č. 379/3 za cenu 679 820 Kč
jednotky č. 379/4 za cenu 656 543 Kč
jednotky č. 379/5 za cenu 645 476 Kč
jednotky č. 379/6 za cenu 635 936 Kč

ZM schvaluje záměr o prodeji volné jednotky č.379/2, Lidové náměstí čp. 379 výběrovým řízením formou ,,obálkové metody" za
minimální cenu ve výši 1 140 568 Kč.
ZM schvaluje záměr o prodeji jednotky č.379/7, Lidové náměstí čp. 379, vybudované jako půdní vestavby na vlastní náklady
nájemce za cenu 92 980 Kč.

l
l

l

ZM schvaluje zrušení usnesení č. 16/06/3/4 ze dne 02. 11. 2016.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č.36/1 o výměře 167 m2 v k.ú. Lobeč, za účelem narovnání vlastnického
vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby sportovní haly. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1.1 ZM schvaluje zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 1 199 576 Kč. Jedná se o odvod
finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Městský bytový podnik na účet zřizovatele. Finanční prostředky
budou použity na akci ,,Oprava sekundárních rozvodů u VS 14", na základě smlouvy o dílo s dodavatelem CZ Teplo, s.r.o.,
Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4. Navýšení příjrnů kap. č. 5 - realizace investic, § 3612 o 1.199.576 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5
- realizace investic, § 3639 o 1.199.576 Kč.

l
l

1.2 ZM schvaluje zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 650 000 Kč. Jedná se o odvod
finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Technické služby města na účet zřizovatele. Finanční prostředky
budou použity na opravu veřejného osvětlení v rámci akce ,,Regenerace panelového sídliště I. etapa?. Navýšení příjmů kap. č. 5 -
realizace investic, § 3639 o 650.000 Kč a navýšerí výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 3639 o 650.000 Kč.

1,3 ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 1511 000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. S - realizace investic, § 3639 pol. 5'l69 org. 515 (demolice bytových dornů v
ul. Žižkova). Jedná se o realizaci smlouvy o dílo.
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1.4 ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 3 520 000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 (snížení energetické
náročnosti - BD Vrchlického 703). Finanční prostředky budou použity na realizaci smlouvy o dílo.

1,5 ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 1 150 000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 462 (snížení energetické
náročnosti - BD Vrchlického 504). Finanční prostředky budou použity na realizaci smlouvy o dílo.

ZM schvalí4e účetní závěrku Města Kralupy nad Vltavou za rok 2016, dle §84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. (zákon o
obcích).

ZM schvaluje Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením města Kralupy nad
Vltavou za rok 2016 a to bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s tímto závěrem:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou jsme
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, ;že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě Ill. této zprávy.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v celkové výši4 991 865,10 Kč z kapitoly 5 - paragraf 3639
položka 5169 org. 513 (Demolice pivovarské spilky a její přístavby) na kapitolu 5 - paragraf 3639 položka 6121 org. 531. Finanční
prostředky budou použity na realizaci přeložky trafostanice společnosti ČEZ na Palackého náměstí.

1.I ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21. 12. 2016, s žadatelem panem J§ V§ na ,,Příměstské
fotbalové kempy"l í
1.2 ZM schvalí4e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporuůzájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21. 12. 2016, s žadatelem panem na ,,Hudební
happening Zelenej zákal 2017"l l
1.3 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příl mových dotací na podporuŤzájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21. 12. 2016, s žadatelkou paní na ,,Tenisové kempy"
i l
1.4 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v přílozi mových dotací na podporuůzájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21. 12. 2016, s žadatelkou paní M§ Wl lna ,,Kralupský
talent"l l
1.5 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21. 12. 2016, s žadatelem TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje, na
,,Ozdravený pobyt pro děti na horách"l l

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra na projekt ,,Pořízení nového dopravního automobilu s nákladním
přívěsem pro JSDH Minice" z programu ,,Dotace pro JSDH obcí pro rok 2018" s celkovými náklady 1000 000 Kč, z toho
požadovanou dotaci ve výši 450 000 Kč a závazek spolufinancování projektu ve vysi 55 % z celkových nákladů pro3ektu, tj.
minimálně 550 000 Kč.

ZM schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2017.

ZM schvaluje název ulic v katastrálním území Lobeč dle předloženého návrhu:
Ulice od ulice ,,Lešanská? vlevo: Neklanova

ZM schvaluje název ulic v katastrálním území Lobeč dle předloženého návrhu:
Ulice od ulice ,,Lešanská" vpravo: Vojenova

ZM schvaluje vznik členství města Kralupy nad Vltavou v Bohemia Centralis s.p.o., Husovo nám. 68, Beroun 1, 266 0l,
IČ0 712 46 070.

ZM souhlasí s platnými stanovami sdružení Bohemia Centralis s.p.o., Husovo nám. 68, Beroun 1, 266 0l, IČ0 712 46 070.

ZM schvaluje Bc. Evu Bartošovou jako pracovníka odpovědného za komunikaci s Bohemia Centralis s.p.o., Husovo nám. 68,
Beroun 1, 266 0l, IČ0 712 46 070.

ZM schvaluje místostarostu města - Libora Lesáka jako zástupce města na zasedání členských schůzí Bohemia Centralis
s.p.o., Husovo nám. 68, Beroun 1, 266 0l, IČ0 712 46 070.
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ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy s polským městem Šroda Wielkopolska v předloženém znění.

ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem
S-16812/SOC/2016 ze dne 13. 2. 2017.

ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016 pro Semiramis z. ú., IČ: 70845387, se sídlem Dlabačova 2208,
Nymburk, PSČ: 288 02, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2017, ve výši 120.000 Kč. Dotace bude vyplacena ex ante z
kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením).

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, pro Semiramis z. ú.,
IČ: 708 45 387, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2017.

ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací pÍatb'y na základě Smlouvy o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016 pro Semiramis z. ú., IČ: 708 45 387, se sídlem Dlabačova 2208,
Nymburk, PSČ: 288 02, na Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou ve školním
roce 2016/2017, ve výši 156 000 Kč. Dotace bude vyplacena ex ante z kapitoly 2, ě 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a
mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením).

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, pro Semiramis z. ú.,
IČ: 708 45 387, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na Program dlouhodoÍbé pri*árnÍ prevence rizikového chování
ve městě Kralupy nad Vltavou ve školním roce 2016/2017.

1.1 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu
1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 85 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a
její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě Ei l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 226 62 146, Hůrka 1057, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 128 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o
poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

1.3 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy
nad Vltavou, PSč: 278 0l, ve výši 120 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Th 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveří ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložené
znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro FK Kralupy 1901, z. s., Ič: 470 06 668, V Olších 498, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 96 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložené znění, o
poskytnutí programové dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

1.5 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ:
00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 80 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy a jejr předložené znění, o poskytnutí proBramové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

l
1.6 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Ing. R4 J§ - Horolezecký oddíl, nar. 09. 04. 1984, bytem

?, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, l j?tace bude vyplacena z kapitoly ;2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
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smlouvy a její předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.7 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova
470, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 61 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a její předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.8 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735,
Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSC:: 278 0l, ve výši 240 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložené znění, o poskytnutí proBramové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.9 ZM schvaluje poskytnutí prog,ramové dotace na činnost pro Tiger-Jiu Jitsu, z. s., I(:: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 61 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložené znění, o
poskytnutí progamové dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

1.10 ZM schvaluje poskytnutí proBramové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. - Oddíl judo, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 93 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.11 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. - Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, sídl. Hůrka
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 51 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). lároveři ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.12 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. - Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 137 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, % 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.13 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. - Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 116 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a její předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.14 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. - Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 151 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a její předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.15 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Ski klub Kralupy, z. s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy
nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 39 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložené
znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.16 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s., - Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, ve výši 26 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její

str.28



předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.17 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. - Tenisový oddíl, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 0l, na činnost oddílu a energie v roce 2017, ve výši 66 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy a její předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1.18 ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, na činnost oddílu a energie v roce 2017, ve výši 39 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, §
3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). Zároveň ZM schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy a její předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 495 20 342, se sídlem Mostní
812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, na úhradu pronájmu ledové plochy pro mládež Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou,
z. s., ve výši 1000 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční
příspěvky občanským sdružením).

2. ZM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na základě § lOa odst. 5
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Hokejový klub Kralupy
nad Vltavou, z. s., IČ: 495 20 342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l.

Usnesení, která nebyla přijata
»
l
l
l

í
l

J
% prodej pozemku parc.č. st. 1064/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem narovnání vlastnického
vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby
Kralupy nad Vltavou (podíl % celku), Ing. J§
l ???, Kralupy nad Vltavou (podíl % celku) a panu
stanovenou znaleckým posudkem Ing. Arch. Hany Blahůšk?ové č71293/2i

2. ? záměr o prodeji jednotek v bytovém domě čp. 379 Lidové náměstí oprávněným nájemcům za cenu obvyklou,
stanovenou znaleckým posudkem, a to:
jednotky č. 379/1 za cenu 403 966 Kč
jednotky č. 379/3 za cenu 755 356 Kč
jednotky č. 379/4 za cenu 729 492 Kč
jednotky č. 379/5 za cenu 717 196 Kč
jednotky č. 379/6 za cenu 706 596 Kč

1.19 7č4 rrmíílííie poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy nad Vltavou,
PSČ: 278 0l, na dofinancování činnosti - motivační složka, ve výši 80 000 Kč a neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložené znění, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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l
ZM bere na vědomí: ii

ZM bere na vědomí petici obyvatel ulic Havlíčkova a Rybova, zastoupených paní I§ K§ H§ za zřízení
rezidentního smíšeného parkování a parkoviště.

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 6/2017, 8/2017 a 9/2017."

ZM bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru č. 9 ze dne 10.04.2017.

ZM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru konaného dne 10. dubna 2017.

l

i
l

ZÁPIS OVĚŘEN:
l
l

l

V Kralupech nad Vltavou dne ...'2'..:.:.-...... 2017, v :'!'2!c..hodin

V Kralupech nad Vltavou dne .n!?'........aD" .... 2017, v .'.'.!%'?V Kralupech nad Vltavou dne ..L..:..:'...'.... 2017, v (..."..:.'.'$odin

?Á
y'? ?'l-?

Ing. Ladislav Berit

V Kralupech nad Vltavou dne l>.a:...'€........ 20í7,! ...,?.<.'..Kodin
-----------b-l-------------------t----.1-

Petr Holečý"k, StarOSta měs'ťí
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