
L. r 1
l

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve zně;Í pozdějšícÍi předpisů, byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

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

l I
ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 1.

ZM schvaluje složení návrhové komise a komise pro otevírání obálek v tomto složení: Luboš šuda, Ing. Ladislav Berit, MUDr.
Dušan Randák.

zM schvaluje ověřovatele zápisu č. 1: pan Jan špaček a MUDr. Jana Homolová.

1. ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. st. 1939 o výměře 19 m2 a parc.č. st. 2256 o vým;ere 19 m2 v k.ú. Lobeček, Stavebnímu
bytovému druzstvu Kralupy nad Vltavou, se sídlem Stefánikova 720, Kralupy nad Vltavou, Ič0: 00036013, za účelern narovnání
vlastnických vztahů - sjednocení vlastnictví pozemků a staveb garáží, za cenu 1.215,-Kč/m2.

2. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.st. 281/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, Stavebnímu bytovému
družstvu Kralupy nad Vltavou, se sídlem štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou, ICO: 00036013, za účelem narovnání vlastnických
vztahů - sjednocení vlastnictví pozemků a staveb garáží, za cenu 1.180,-Kč/m2.

3. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. o výměře § (dle g. plánu označené jako parc.č. §) v k.ú.
Lobeček, Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby garáže pro osobní automobil, za
podmínky realizace přeložky distribuční soustavy uložené v tomto pozemku na vlastní náklady kupujícího, za cenu § Kč/m2
+ 21% DPH.

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. st. § o výměře v k.ú. Lobeč, za účelem narovnání vlastnického vztahu k
pozemku zastavěného stavbou řadového rod. domu a části pozemků parc.č. parc.č. § a
parc.č. § (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017 označených jako parc.č. § o výměře m2) v k.ú. Lobeč, za
účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemku užívaného jako zahrada a předzahrádka s vjezdem do garáže, manželům §
a Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši §Kč.
1. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako zahrada, ffl W Kralupy nad Vltavou, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem výši §Kč.

2. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § o výměře § m2 (dle g. plánu č. 1270-4550/2017 označené jako parc.č. §) a
části pozemku parc.č. §l o výměře § m2 (dle g. plánu č. 1270-4550/2017 označené jako parc.č. § včetně zatížení
nájemní smlouvou, za účelem přístupu k objektu mlýna, § § § Kralupy nad Vltavou, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši § Kč.

2. ZM schvaluje koupi části pozemku parc.č.st. § o výměře g m2 ( dle g. plánu č. 1405-742/2017 jako parc.č. § a části
pozemku parc.č. § o výměře § m2 ( dle g. plánu č. 1405-742/2017 jako parc.č. ) vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za
účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívaného jako chodník, od Kralupy nad
Vltavou, za cenu ve výši § Kč/m2.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 118/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem
narovnání vlastnických vztahů - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže. Záměr města bude zveřejněn na úředních
deskách.

ZM ukládá odboru RlaSM připravit podklady pro prodej domu čp. 1174 v k.ú. Lobeč na základě již uzavřených ,,Smluv o
budoucích smlouvách kupních a nájemních a smlouvách o půjčce.

ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku parc.č. 6/1 o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 446-100/2017
označenou jako parc.č. 6/2) za část pozemku parc.č. 502/1 o výmMe 19 m2 (dle geometrického plánu č. 446-100/2017
označenou jako parc.č. 502/24) v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemkům dle
jejich skutečného užívání. Výše finančního vypořádání rozdílu výměr směňovaných pozemků bude určena znaleckým posudkem.
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Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 572/27, parc.č. 492/13, parc.č. 489/60, parc.č. 590/23, parc.č. 489/66, parc.č. 589/1,
parc.č.st. 856, parc.č. 492/20, parc.č. 669/6, parc.č. 669/2, parc.č. st. 1766, parc.č. 584/1 a parc.č.st. 1542 v k.ú. Kralupy nad
Vltavou za pozemky parc.č. 492/31, parc.č. 3/90, parc.č. 3/69, parc.č. 3/55, parc.č. 3/54, parc.č. 3/53, parc.č. 3/32, parc.č. 3/70,
parc.č. 3/71, parc.č. 3/72, parc.č. 492/30, parc.č. 9/1, parc.č. 1700, parc.č. 8/5, parc.č. 489/71, parc.č. 1649, parc.č. 1650 a
parc.č. 572/17 v k.ú. Kralupy nad Vltavou mezi Městem Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, Kralupy
nad Vltavou a společností České dráhy, a.s., IČ 709 942 26, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k pozemkům dle jejich skutečného užívání, s finančním vyrovnáním ve prospěch ČD, a.s. ve výši 1.654.315,-
KČ.

2. ZM schvaluje záměr města změnit Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a smlouvu nájemní č. SMSMLO/00057/2016 (včetně
vzoru budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, který je přílohou č. 1) v návaznosti na odstranění budovy
bez čp./če. (bývalé stáčírny) na pozemcích parc.č.st.24/6 a parc.č.st. 1681 v k.ú. Kralupy nad Vltavou a geometrický plán č. 1412-
982/2017 tak, ze parcelní čísla těchto pozemků, které jsou předmětem smlouvy, uvedené v čl. A., v čl. B. odst. 1., v čl. E -
Nájemní smlouva odst. 1, dále Účel nájmu odst. 1. a odst. 5. a Povinnosti budoucího kupujícího - nájemce odst. 4, této smlouvy,
budou nahrazeny nově vzniklým pozemkem parc.č. 1722/2 o výměře 753 m2.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje změny rozpočtu roku 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 778,285,22 Kč. Jedná se o finanční prostředky na účtu
Sociálního fondu, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o
778.285,22 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 778.285,22 Kč.

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 687.153,90 Kč. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2017 na účtu
Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na ,,Boj proti letišti Vodochody?, které přechází
do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 687.153,90 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, §
2251 (letiště) o 686.853,90 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 8.249.844,41 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 8.249.844,41 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o
8.249.844,41 KČ.

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 34.637.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
přestavbu budovy pivovaru a centra města, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjrml třída 8 -
financování, pol. 8115 o 34.637.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu
pivovaru a centra města) o 34.637.000 Kč.

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 1.916.566,28 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky -
státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2017 vyčerpán a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 1.916.566,28 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon
pěstounské péče o 1.916.566,28 Kč.

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 2.490.760 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na koupi
pozemků Adriana (1.454.760 Kč) a pozemků SŽDC (1.036.000 Kč), které nebyly do konce roku 2017 vyčerpány a přechází do r.
2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 2.490.760 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 - správa majetku, § 6171 o
2.490.760 Kč.

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 285.000 Kč. Jedná se o rozdíl dotace v rámci souhrnného
dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s částkou ve výši 24.600.000,- Kč. V lednu
2018 ekonomický odbor obdížel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2018 na výkon státní správy v celkové výši 24.885.000
Kč. Rozdíl ve výši + 285.000 Kč bude zapojen do rezervy města. Navýšení příjrnů kap. č. 1- ekonomický odbor, pol. 4112 o
285.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 o 285.000 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 1.311.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na platy
zaměstnanců, sociální, zdravotní a zákonné pojištění a dohody, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do roku 2018.
Důvodem je navýšení počtu pracovníků MěÚ, schválených RM dne 4. 12. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o
1.311.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6171 o 1.311.000 Kč.
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). Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 41.866.954,30 Kč. Jedná se o PD a akce, které mají smlouvu o
íílo (viz. tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování,
pol. 8115 o 41.866.954,30 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic o 41.769.058,90 Kč a kap. č. 9 - životní prostředí o
97.895,40 Kč.
3639 6121 org. 512 25.005.729,90 Centrum Il. etapa (propojení ul. Žižkova a Palackého nám.)
3639 6119 org. 500 170.610,00 Územní studie pozemky Citronela, Aero, Jatka
,!219 6121 org. 503 83.490,00 Rozšíření parkovacích stání Lobeč
2212 6121 org. 465 325.000,00 Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a ul. Vrchlického
:219 6121 org. 450 130.075,00 Bezbaríérový chodník na Velvarské sílnici
3113 5171 350.000,00 ZŠ V. Havla - oprava přípojky horkovodu
S392 5171 200.000,00 KaSS - oprava přípojky horkovodu
; 219 6121 o rg - S 2 9 121- 0 0 0 í 0 0 P a r kov a ci" s t a" n ia u I- G a ga r i n ov a
E392 6121 org. 483 130.680,00 Úprava prostoru před KD Vltava ll. etapa
;212 6121 org. 409 66.902,00 Komunikace J. Janury, Zeměchy
2212 6121 org. 471 3.772.212,49 Rekonstrukce komunikace v ul. Štefanikova
3639 6121 org. 517 187.480,00 Řešení zpevněných ploch v centru města Ill. část
2212 6121 org. 532 169.400,00 PD Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská
2212 6121 org. 533 143.990,00 PD Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka
2212 6121 org. 477 751.762,30 Bezbariérový chodník ul. Gen. Klapálka
2219 6121 org. 481 2.610.955,36 Bezbariérový chodník ul. 28. října
2219 6121 org. 535 91.960,00 Rekonstrukce chodníku v ul. Poděbradova - podél trati
2212 6121 org. 536 196.485,85 Rekonstrukce komunikace ul. Nad Lobčí
2212 6121 org. 537 56.280,00 Parkoviště Komenského nám. podél Sokola
2212 6121 org. 536 166.980,00 Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova
2212 6121 org. 538 433.714,00 Komunikace Purkyňovo nám. vč. Parkoviště
3412 6121 org. 545 58.080,00 Skateboardové hřiště
2219 6121 org. 539 88.935,00 Parkovací záliv Gen. Klapálka
3111 5171 350.000,00 MŠ E. Beneše - oprava plotu
3113 5171 200.00,00 ZŠ Třebízského - oprava plotu
3639 6121 org. 472 702.512,00 Revitalizace sídliště V Zátiší
36395168 97.895,40 Revit.sídlištěVZátiší-následnápéčeozeleňnakap.č.9
3639 6121 org. 531 4.991.865,00 Přeložka trafostanice z Palackého nám. do ul. Žižkova
22196121org.l68 212.960,00 CyklostezkaKralupy-Zákolany

1. ZM schvaluje přijetí úvěru městem Kralupy nad Vltavou ve výši 60 mil. Kč na investiční akce města v roce 2018 od České
spořitelny, a.s.

2. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru mezi městem Kralupy nad Vltavou a Českou spořitelnou, a.s.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o umožnění realizace stavby, č. smlouvy: RISML/00007/2018 na realizaci komunikace včetně
inženýrských nové lokality, rekonstrukci stávajících komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě Na Cikánce, mezi žadateli
veostem Kralu py nad vítaVou a žadateli panem § § a g ffl §, 278 0l Kralupy nad
Vltavou.

ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na 1. pololetí roku 2018.

ZM schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru pro íok 2018.

1. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se
sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, na úhradu pronájrnů ledové plochy pro mládež na zimním stadionu v
Kralupech nad Vltavou v roce 2018, ve výši 1.200.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestičm índividuálm dotace na základě Ei
l0a 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: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l.

1. ZM schvaluje přistoupení k poveřerír, 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.
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2.I 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 2018, 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 spolkům).

2.2 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, 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 SEMIRAM?S z. ú.,
IČ: 70845387, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2018.

3.I 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 Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou ve
školním roce 2017/2018, ve výši 156.000,- Kč. Dotace bude vyplacena ex ante z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociálrí péče a pomoc
dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).

3.2 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, 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: 70845387, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na Program dlouhodobé primární prevence' rizikového chování ve
městě Kralupy nad Vltavou ve školním roce 2017/2018.

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S - 16818/SOC/2016 pro Sociální
služby města Kralupy nad Vltavou.

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutíindividuální finanční dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi příspěvkovou
organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem Středočeského kraje se sídlem v Praze.

'- '. -I .1 .. 1
a koupi částÍ pozemku parc.č.st§ výměře m2 ( dle g. plánu č. 1405-742/2017 jako parc.č. ) a části

pozemku parc.č. § o výměře § m2 ( dle g?.plánu č. 1405-7o42/2017 jako parc.č. §) vše v k.ú-. Kralupy na"'dVltavou, za
V;avou,' za cenW've'vý?Í:'§ 'Kč/m2".'účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívaného jako chodník, od l i,i IKralupy nad

? záměr města prodat pozemky parc.č. 291/2, parc.č. 291/3, parc.č. 294/1, parc.č. 294/2, parc.č. 294/3, parc.č.
294/5, parc.č. 294/12, parc.č. 294/9, parc.č. 298/1 a parc.č. 298/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem chovu hospodá-řských
zvířat. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

a záměr města změnit způsob prodeje pozemku parc.č. st. 23/3, jehož součástí je budova balírny, za cenu
s.soo.ooo,- Kč bez DPH, pozemku parc.č. 1652 za cenu 259.200,-Kč bez DPH a pozemku geometrickým plánem č. 1412-
982/2017 označeném jako parc.č. 1722/2 o výměře 753 m2 za cenu 1.350,-Kč/m2 bez DPH, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, a to
nahrazením současné Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. SMSMLO/00057/2016, uzavřerié mezi městem a

« líč 61114251, novou smlouvou kupní a smlouvou o bezúplatném zřízení věcného břemene služebnosti
stezky a cesty k pozemku parc.č. 1652 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č.st. 23/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. Ke kupní ceně
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem ke dni podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude splatná do 20ti pracovních
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. V kupní smlouvě bude uvedeno ujednání, ze pokud kupující
neobdrží od stavebního úřadu kolaudační souhlas k užívání předmětného objektu jako bytového domu do termínu 31.03.2019,
bude město oprávněno po kupujícím uplatňovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000.000,- Kč.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

»
ZM bere na vědomí informaci o prodeji bytového domu čp. 1174, umístěném na pozemku parc. č. st. 928/1 v b.ú. Lobeč.

ZM bere na vědomí: I

ZM bere na vědomí: :,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 29/2017, 31/2017 a 1/2018."

ZM bere na vědomí předložený Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou.
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:M bere na vědomí předložený Akční plán na období 2018 - 2019.

:M bere na vědomí: Zápis č. 1 z jednání FV konaného dne 22. ledna 2018.

;M bere na vědomí: Zápis z jednání kontrolního výboru č. 16 ze dne 13.12.2017 a zápis č. 17 ze dne 24.01.2018.

l zApis ovĚŘth: «i

IkL ,,,,,U%'k,V kralupech nad Vltavou dne .':'....'.':'....s.. 2018, v .'f7.?'.hodin

Ý')[1- 'T'.
.........hodinV kralupech nad Vltavou dne ....J....'......

?

...... ........i.Á!.........;..4..!...;í 0 l

J?Spa'i ,]

/

/ :7
---------/----. '---------ě-I

Dr. Jána-4molová

71a'R...?:... 2018, v ?j!?..??.hodinV Kralupech nad Vltavou di
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F'etr H4eček, starosta města
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