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jedná se pouze o výpís z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpÍsů,a-byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 9 se stažením bodu 111./6 a doplněním bodu Vl./5 a Vll./3.

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: Mgr. Jiří Bozděch, Mgr. Michal Mára a Ing.
Ivana Pacholíková.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 9: pan Tomáš Pekárek a Ing. Petr Listík.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemků parc.č.l22/118 a parc.č.l29/29 v k.ú. Lobeček o výměře cca 28 m2 za účelem
rozšíření zahrady. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č.st. 640/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Lobeč za účelem narovnání vlastnického
vztahu k pozemku zastavěného stavbou řadového rod. domu čp. 1111, Na Vyhlídce a části pozemků parc.č.281/87, parc.č. 281/2
a parc.č.727/4 (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017 označených jako parc.č.281/196 o výměře 107 m2) v k.ú. Lobeč za
účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemku užívaného jako zahrada a předzahrádka s vjezdem do garáže. Záměr města
bude zveřejněn na úředních deskách.

2. ZM schvaluje záměr města prodat části pozemků parc.č. 281/2 a parc.č. 727/4 (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017
označených jako parc.č. 281/191 až parc.č.281/195) v k.ú. Lobeč za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemkům
užívaných jako předzahrádky s vjezdy do garáží u řadových rod. domů v ul. Na Vyhlídce. Záměr města bude zveřejněn na
úředních deskách.

3. ZM schvaluje záměr města prodat části pozemků parc.č. 281/2 (podle geometrického plánu č. 874-217a/2017 označených
jako parc.č. 281/172 až parc.č. 281/190) v k.ú. Lobeč za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemkům užívaných jako
předzahrádky s vjezdy do garáží u řadových rod. domů v ul. Nad Lobčí a pozemku parc.č.st. 661/2 o výměře 4 m2 v í«.ú. Lobeč za
účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku zastavěného stavbou řadového rod. domu č.p. 1126, ul. Nad Lobčí.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č.st. 1939 o výměře 19 m2 a parc.č.st. 2256 o výměře 22 m2 v k.ú. Lobeček a
pozemek parc.č.st.281/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnických vztahů -
sjednocení vlastnictví pozemků a staveb garáží. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 153/16 o výměře 18 m2 v k.ú. Lobeček za účelem výstavby garáže pro
osobní automobil, za podmínky realizace přeložky distribuční soustavy uložené v tomto pozemku na vlastní náklady kupujícího.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje změny rozpočtu - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.538.427,52 Kč v rámci kap. č. 5 - realizace investic, pol. 5169, org. 515
(demolice bytových dornů ul. Žižkova, Kralupy nad Vltavou), z % 3639 (komunální služby a územní rozvoj) na § 3699 (ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje). jedná se o dotační akci z MMR a na základě vydaného rozhodnutí o
poskytnutí dotace musí být akce účtována na paragrafu 3699.

1. ZM schvaluje
- rozděleníinvestiční rezervy z kap. č. 1 ekonomický odbor § 6409 - 49.300 tis. Kč
- převedení do výdajů na kap č. 5 realizace investic

§ 2212 rekonstrukce komunikace v ul. štefanikova + 2.000 tis. Kč
§ 2212 rekonstrukce komunikace v ul. Nad Lobčí + 3.500 tis. Kč
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§ 2219 bezbariérový chodník do ul. Poděbradova
§ 2219 nové parkovací plochy v ul. Gagarinova
§ 2219 rozšíření park. míst mezi ZŠ Komenského a TJ Sokol
§ 3113 ZŠ V. Havla - oprava soc. zařízení
§ 3117 ZŠ 28. října - oprava střešního pláště
§ 3392 KaSS - rekonstrukce elektro včetně osvětlení
§ 3326 obnova viničního křížku v Zeměchách
§ 3326 oprava pomníku U Parku
§ 3639 centrum lll. etapa (současné náměstí a část ul. Palackého)

a na kap. č. 2 SVŠK
§ 3412 inv.transfer pro Kralupskou sportovní s.r.o.

rekonstrukce ubytovacího zařízení na 25 II. Etapa

+ 1.200 tis. Kč

+ 5.800 tis. Kč

+ 850 tis. Kč

+ 2.700 tis. Kč

+ 3.350 tis. Kč

+ 3.200 tis. Kč

+ 350 tis. Kč

+ 350 tis. Kč

+ 25.000 tis. Kč

+ 1.000 tis. Kč

2. ZM schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2018 takto:
Daňové příjmy (tř. 1) ve výši 273.485,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy (tř. 2) ve výši 23.174,30 tis. Kč
Přijaté transfery (tř. 4) ve výši 29.483,00 tis. Kč
Celkové příjmy ve výši 326.142,30 tis. Kč

Běžné výdaje (tř. 5) ve výši
Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši
Celkové výdaje ve výši

271.432,21 tis. Kč
54.710,09 tis. Kč

326.142,30 tis. Kč

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

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

5. ZM schvaluje Plán spoluúčasti k dotacím pro rok 2018 ve výši 15.837 tis. Kč.

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na roky 2019 - 2023.

3. ZM schvaluje vzetí investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč se splatností 5 let a pevnou úrokovou sazbou s fixací po celou dobu
splatnosti úvěru ve výši 1,54 % p.a. Dále ukládá ekonomickému odboru předložit do příštího jednání ZM smlouvu o poskytnutí
úvěru ke schválení.

1. ZM schvaluje žádost paníl Isíoi.l lo poskytnutí dotace na základě
zákona č. 250/2000 sb., § l0a odst. 5 na zajištění potřeb spojených s provozem Městského útulku pro psy ,,Lesan? v Kralupech
nad Vltavou ve výši příspěvku činí 48.000,- Kč/měsíčně (576.000,- Kč/rok).

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě zákona č. 250/2000 sb., § lOa odst. 5 na
zajištění provozu městského útulku pro psy s paní sídl.l l278 0l Kralupy nad Vltavou na
částku 576.000,- Kč (finanční částka totožná jako v roce 2017).

1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018.

2. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018.

3. ZM schvaluje částku ve výši 1500 000,- Kč na pro(4ramové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro
rok 2018.

4. ZM schvaluje příjem žádostí O programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 v
termínu 01.02.2018 - 09.02.2018.

5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou.
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Zastupitelstvo města
a. potvrzuje

v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona ověření souladu Úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou s Politikou
územního rozvoje ČR ve znění 1. aktualizace, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 1. aktualizace, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 08.11.2016 pod č.j.:
166264/2016/KUSK.

b. rozhoduje
o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno
na str. 136 - 139 v odůvodnění Úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou.

c. vydává
formou opatření obecné povahy Úpravu územního plánu města Kralupy nad Vltavou, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ust.
§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171-174 zákona č.
500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13 a % 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

d. ukládá pořizovateli:
zajistit po nabytí účinnosti Úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou povinnosti vyplývající z ustanovení § 165

stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,

zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení § 162 stavebního zákona.

ZM schvaluje nové názvy ulic v katastrálním území Zeměchy dle předloženého návrhu : ,,U Háje".

1. ZM schvaluje výplatu jednorázových odměn členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou,
za Il. pololetí roku 2017, dle přílohy materiálu.

2. ZM schvaluje výplatu jednorázových odměn členům Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou,
za Il. pololetí roku 2017, dle přílohy materiálu.

ZM schvaluje uzavření ,,Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy" podle Ei 178 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí
Husinec.

1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech
nad Vltavou.

2. ZM schvaluje částku ve výši4 000 000,- Kč na programové dotace na podporu celoročm činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018.

3. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v
Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 v termínu od 20. 1. 2018 do 4. 2. 2018.

1. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotaci Kralupské sportovní spol. s r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSč 278 0l, na
základě zákona č. 250/2000 sb., novely 24/2015 § l0a odst. 3, na rok 2018 ve výši 7.748.150,- Kč.

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční dotace na základě zákona č.
250/2000 sb., novely č. 24/2015 § lOa odst. 5, na rok 2018 pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., Mostní 812, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l.
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ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 26/2017, 27/2017 a 28/20aÍ7.

ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 15 ze dne 18.12.2017.

ZM bere na vědomí: Zápis č. 7 z jednání FV konaného dne 13. prosince 2017.


