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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 výpísu usnesení vymazány.

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 8.

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: složení návrhové komise a komise pro
otevírání obálek v tomto složení: Ing. Ladislav Berit, pan Luboš Šuda a MUDr. Dušan Randák.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 8: Ing. Ivan Ottis a Ing. Marek Czechmann.

ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 266/3 o výměře 483 m2, parc.č. 266/16 o výměře 18 m2, parc.č. 577/32 o
výměře 124 m2, parc.č. 577/33 0 výmete 2664 mz,vše v b.ú. Kralupy nad Vltavou a pozemků parc.č. 539/2 0 výměře 104 m2,
parc.č. 539/5 o výměře 4 m2 a parc.č. 525/7 o výměře 1097 m2, vše v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou do vlastnictví Města
Kralupy nad Vltavou od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Ič 70891095, za účelem narovnání
vlastnických vztahů (pozemky se nacházejí mimo silnice Středočeského kraje).

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 528/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou a pozemků parc.č.
194/2 o výměře 8279 m2 a parc.č. 194/3 o výměře 2751 m2 v k. ú. Lobeček Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská
81/11, Praha 5, IČ 70891095, za účelem narovnánívlastnických vztahů (pozemky se nacházejí pod silnicemi Il/101 a Ill/00811).

ZM schvaluje záměr města prodat části pozemků parc.č. 569/1 a parc.č. 1717 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za
účelem narovnání vlastnického vztahu. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města směnit pozemky v k.ú. Kralupy nad Vltavou mezi Městem Kralupy nad Vltavou a českými drahami,
a.s., uvedené v tabulce pro směnu pozemků, která je přílohou důvodové zprávy, za účelem narovnání vlastnických vztahů k
pozemkům dle jejich skutečného užívání. Výše finančního vypořádání rozdílu výměr směňovaných pozemků bude určena
znaleckým posudkem.

ZM schvaluje postoupení práv a povinností, vyplývajících ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní a smlouvě o půjčce č.
129/00/SlaŠk ze dne 02.02.2000, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s paní M§ K (§), výhradně na
pana 4 «.

ZM schvaluje prodej jednotky č. 379/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 38/482 na společných částech domu čp.
§a pozemku parC. č. st. 371, vše v v. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, manželům N F a
abytem

Kralupy nad Vltavou, jako oprávněným osobám, za celkovou kupní cenu

ZM schvaluje předložené Analýzy města zpracované pro potřeby tvorby Strategického plánu města.

ZM schvaluje předložené Výsledky dotazníkového šetření zpracované pro potřeby tvorby Strategického plánu města.

ZM schvaluje předloženou SWOT analýzu města zpracovanou pro potřeby tvorby Strategického plánu města.

ZM pověřuje vedení města Kralupy nad Vltavou jednat s Povodím Vltavy a Krajským úřadem Středočeského kraje o dalším řešení
protipovodňových opatření města Kralupy n. Vlt.

ZM ruší název ulice ,,K Žebrům v katastrálním území Mikovice, obce Kralupy nad Vlt. v lokalitě ,,Na Žebrech".

ZM schvaluje stažení bodu programu č. 6/3 - Vydání úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM, komisí RM azvláštních orgánů, na základě nařízení vlády č. 318/2017 sb., s účinností od 1. 1. 2018, takto:
zastupitel bez další funkce 1200,- Kč/měsíc
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příplatekzaoddávání 300,-Kč/měsíc
předseda výboru nebo, 3 700, -Kč/měsíc
komise či zvláštního orgánu
předseda komise (bez výkonu funkce 2 500,- Kč/měsíc
neuvolněného zastupitele)
členrady 5000,-Kč/měsíc
člen rady + předseda výboru nebo komise 7 500,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu
člen rady + člen výboru nebo komise 5 300,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu
člen rady + předseda výboru nebo komise 7 800,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu + člen výboru
nebo komise či zvláštního orgánu
předseda výboru nebo komise 4 000,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu + člen výboru
nebo komise či zvláštního orgánu
člen výboru nebo komise 1500,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánů
člen výboru nebo komise 300,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu (bez výkonu
funkce neuvolněného zastupitele)

ZM schvaluje využití nízkoprahového centra v Kralupech nad Vltavou jako řešení ubytování osob bez přístřeší v zimním období
2017/2018 za stejných podmínek jako v zimě 2016/2017.
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zrušení předkupního práva města Kralupy nad Vltavou k pozemkům parc. č. st. 1197 v k.ú. Kralupy nad Vltavou apozemku parc. č. st. 764 v k.ú. Lobeč.

záměr města prodat části pozemků parc.č. 357/49 a parc.č. 357/70 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře
cca 800 m2 za účelem výstavby samoobslužného mycího boxu pro osobní automobily.

Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
záměr města prodat část pozemku parc.č. 153/27 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lobeček, včetně zpevněné plochy 3

parkovacích stání, za účelem parkování spoluvlastníků domu čp. 509, ul. tř. Legií. Záměr města bude zveřejněn na úředních

deskách.

% záměr města prodat pozemky parc.č. 367/21, parc.č. 367/22 a část pozemku parc.č. 367/66 v k.ú. Mikovice u
Kralup nad Vltavou za účelem využití pozemků jako přístupové komunikace k domům čp. 238, čp. 239 a čp. 244, v ul. 28. října a k

parkování vlastníků jednotek, se zřízením věcného břemene stezky a cesty k pozemkům parc.č. 367/22 a parc.č.st. 770 přes
pozemek parc.č. 367/21 a parc.č. 367/66. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

 uzavření smlouvy o dílo se společností Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ:
26475081, na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení akce: ,,Protipovodňová ochrana Města Kralupy nad

Vltavou - rozšíření o stanovení vlivu Zákolanského a Knovízského potoku" za celkovou cenu díla ve výši 842 160,- Kč vč. DPH, s
uplatněním postupu podle písmena r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to přímím zadáním na výše
uvedeného dodavatele.

 financování nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení akce:
,,Protipovodňová ochrana Města Kralupy nad Vltavou - rozšíření o stanovení vlivu Zákolanského a Knovízského potoku"

zahrnutím finančních prostředků do rozpočtu města pro kapitolu 5 na rok 2018.
vedení města vyřešit ubytování pro osoby bez přístřeší v Kralupech nad Vltavou pomocí mobilních buněk.
vedení města předložit do příštího ZM technické řešení ubytování osob bez přístřeší a ukládá rr'ístostarostovi L.

Lesákovi po schválení řešení vytvořit finanční rezervu v rozpočtu města na rok 2018.
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I ZM bere na vědomí:

ZM bere na vědomí: Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 21/2017, 23/2017, 24/2017 a 25/2017.

ZM bere na vědomí: Zápisy z jednání kontrolního výboru č. 12 ze dne 12.07.2017, č. 13 ze dne 13.09.2017 a č. 14 ze dne
02.10.2017.

ZM bere na vědomí: Zápis č. 6 z jednání FV konaného dne 23. října 2017.

zApis ovĚŘav:

1í

V Kralupech nad Vltavou dne ........,....... 2017, v ........-.hodin

7

Ing. Ivan Ottis

Z
/.

V Kralupech nad Vltavou dne ...... ...'...... 2017, v ':.a..'.....lhodin

Ing.. Marek Czechmann

IaÓ ('He";'ISI
r Hbleček, starosta města
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íe ':..?'l...?/.('F... 2017, v .-4.'.:=.'i.".hodinV Kralupech nad Vltavou dne :..F..
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