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

ZMschvalujepředloženýnávrhprogramujednáníZMč.2,včetnědodatečnéhomateriáluč.llI/18,doplněnímateriáluč.lll/17 -
a stažení materiálu č. Vl/4.

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: Stanislav Hejduk, Mgr. Martin Luksík,
MUDr. Jana Homolová.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 2: Ing. Ladislav Berit a Mgr. Michal Mára

ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. § o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 446-100/2017 označenou jako
parc.č. §) za část pozemku parc.č.§ o výměře 19 m2 (dle geometrického plánu č. 446-100/2017 označenou jako parc.č.

)vk.ú.
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, mezi4 ffi a Th Pm (spoluvlastníky s podílem % celku),

Kralupy nad Vltavou a Městem Kralupy nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemkům dle
jejich skutečného užívání, s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckého posudku č. 1352/12/2018

ve výši §. Směnná smlouva bude uzavřena po vyvázání pozemku parc.č. § ze zástavního práve.
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § dle geometrického plánu č. 1255-4551/2017 označené jako díl ,,a" o výměíre

19 m2, v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, manželům El a § % Kralupy nad Vltavou, za účelem
narovnání vlastnických vztahů - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže, za cenu

ZM schvaluje prodej části pozemků parc.č. § a parc.č. § v k.ú. Lobeček o výměře cca 28 m2 (dle geometrického
Th.g

plánu označené jako parc.č. 122/146), manželum Hg § Kralupy nad Vltavou, za
]

účelem rozšíření zahrady, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1364/24/2018 ve
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § a parc.č. § (dle geometrického plánu označeného jako parc.č. § o

J[
výměře 18 m2) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, manželům § Kralupy nad Vltavou, za
účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívaného jako součást areálu stavebnin, za cenu stanovenou znaleckým

posudkem č. 1365/25/2018 ve výši §ZM schvaluje koupi pozemků parc.č. § o výměre § m2, parc.č. § o výměře @ m2 (dle geometrického plánu č. 448-
101/2017) a pozemku parc.č. § o výměře § m2 (dle geometrického plánu č. 353-382/2011), vše v k.ú. Zeměchy u Kralup
nad Vltavou, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby - komunikace v lokalitě nad rybníkem, od § 4 §
§Roztoky, Za Cenu §.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě 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 smlouvy), jehož předmětem bude
změna číslování pozemků 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.
1. ZM schvaluje prodej části pozemků parc.č.st. 653/8, parc.č.st. 653/1 a parc.č. 1086, dle geometrického plánu č. 1460-
4647/2018 označených jako pozemky parc.č.st. 653/11, parc.č.st. 1116 až 1125, parc.č.st. 1112 až 1115 a parc.č. 1086/2 až
1086/5, vše v k.ú. Lobeček, o celkové výměře 733 m2, v souvislosti s dokončenou výstavbou bytového domu ,,Al s
příslušenstvím, Společnosti MDZZ-Lobeček s.r.o., dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM, za

cenu 2.111,-Kč/m2 + DPH ve výši stanovené zákonem.
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2. ZM schvaluje záměr města změnit Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a smlouvu nájemní č. 2/08/700/SM, uzavřenou mezi
Městem Kralupy nad Vltavou a MDZZ-Lobeček s.r.o., dodatkem č. 9 a to v článcích:
- čl.l. - změna číslování pozemků dle geom. plánu č. 1460-4647/2018 - nově pozemky

parc.č.st. 653/1, parc.č.st. 653/8 a parc.č. 1086/1 a snížení výměry pozemků na 740 m"
- čllll - prodloužení doby nájmu pozemků do 31.12.2019
- čl.lV. - účel výstavby bytového domu ,,A2" a parkovacích stání
- čl.V. - snížení výše nájmu na 37.000,- Kč/rok

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.st. Q o výměre l m2 v k.ú. Lobeč, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku
zastavěného stavbou řadového rod. dom?? fl a části pozemku parc.č. 0 (podle geometrického plánu č. 874-?217a/2017 označené jako parc.č. § o vý?měře la?arc.č. § o 'výměřeÍ2) v k.ú.-Lobeč, za účelem narovnání
vlastnických vztahů k pozemku užívaného jako zahrada a předzahrádka s vjezdem do garáže, M§ 50 l ]
Kralupy nad Vltavou, za cenu obvyklou v celkové výšil i

o výměře § m2 v k.ú. Lobeč (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017ZM schvaluje prodej pozemku ůodděleného z pozemku parc.č. za účelem narovnání vlastnického vztahuovnání vlastnického vztahu k pozen
ldo spoluvlastnictví J§ g

mku užívaného jakoa parc.i
.»předzahrádka svjezdem do garáže rod. domu čp. §@ l

IKralupy nffid Vlt-avou, za cenu obvyklou v celkové výšil(každému podíl % celku), oba byteml l

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. Q o výměře § m2 v k.ú. Lobeč (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017ůZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4měře § m2 v k.ú. Lobeč (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017
odděleného z pozemku parc.č. § a parc.č.§), za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívaného jako

Ápředzahrádka s vjezdem do garáže rod. domu čp. §l IKralupy nad Vltavou, za
rcenu za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1346/06/2018 ve výšil

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Lobeč (podle geometrického plánu č. 874-217b/2017
odděleného z pozemku parc.č. § a'?parc.č. 0 za účelem narovnání víastnického vztahuJ ku užívaného jakoio vztahu k pozemk

a M§ « l1«předzahrádka s vjezdem do garáže rod. domu č? Imanželům l
Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1346/06/2018 ve výši %- Kč.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. § v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře cca @ m2 Za
účelem užívání jako zahrada a zajištění bezbariérového přís?tupuk půdní vestavbě domu čp. @ ul. §.'
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, za účelem
rozšíření zahrady u rod. domu čp. @ ul. §. Zámě?rměsta bude zveTejněn na úředních de'skách.

ZM schvaluje uzavření trojstranné ,,Zástavní smlouvy se smlouvou o zřízení zákazu zcizení a zatížení" pozemků parc.č.st. 23/3 o
výměře 448 m2, jehož součástí je budova bez čp./če., parc.č. 1652 o výměře 192 m2 a parc.č. 1722/2 o výměře 753 m2, vše v k.ú.
Kralupy nad Vltavou, mezi Městem Kralupy nad Vltavou (jako zástavcem), Jaroslavem Štruplem, Kladenská 28, Kralupy nad
Vltavou, IČ 61114251 (jako dlužníkem) a společností MONTAKO s.r.o., Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou, IČ 25123017 (jako
zástavním věřitelem) za podmínky, ze předložené znění této smlouvy (příloha č. 1 důvodové zprávy) bude upraveno podle
připomínek a doporučení Mgr. Lukáše Rothanzla, advokáta AK KVB s.r.o., obsažených v jeho souvisejícím právním stanovisku ze
dne 25. 3. 2018 (příloha č. 2 důvodové zprávy), a ze před podpisem této smlouvy bude provedena kontrola souladnosti
provedených úprav smlouvy s uvedeným právním stanoviskem prostřednictvím RM, která předmětnou souladnost potvrdí
přijetím souhlasného usnesení RM.

ZM schvaluje A. Změny rozpočtu roku 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. NavýŠení příjmové Části rozpoČtu

Třída 8 - financování, položka 8115, převod z roku 2017,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2018 59.078.832,76 Kč
Navýšení výdajové části rozpočtu
Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1- ekonom. odbor, § 6409 59.078.832,76 Kč

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 z vyúčtování daně z příjmů
právnických osob za obce za rok 2017 ve výši 3.019.310 Kč.
Navýšení příjmů kap. č. 1- ekonomický odbor, pol. 1122 o 3.019.310 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6399 o 2.383.550 Kč

% 6409 o 635.760 Kč
Zapojení úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 60 mil. Kč do rozpočtu města na investiční akce města v roce 2018. Navýšení
příjmů třída 8 - financování, pol. 8123 o 60 mil. Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 odbor ekonomický, § 6409 (investiční rezerva)
o 60 mil. Kč.

4.
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B.Změn roz očtu - řevod kteréneovlivní aširoz očtu:

1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na investice) v celkové výši
56.210.000 Kč na tyto akce:

Kap § Popispoložky ČástkavKč
8124 Jistina k úvěru na fínancování investic 6.000.000,00

1 6171 Úroky k úvěru na fínancování investic 400.000,00
1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 45.000.000,00
7 5512 Podpora jednotek SDH - plyn (navýšení záloh na rok 2018) 60 000,00
7 6171 Činnost místní správy - konzultační služby 250 000,00
5 2212 KomunikaceNaCikánce 4.000.000,00
5 2219 Parkovací záliv ul. Gen. Klapálka 500.000,00

Celkem 56.210.000,00

2. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím)
v celkové výši 22.520.000 Kč na tyto akce:

Kap § Popispoložky ČástkavKč
5 3113 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Gen. Klapálka 4.300.000,00
5 2219 Nováparkovacístánívč.chodníkuDobrovského 5.000.000,00
5 2219 Elezbariérový chodník v ul. Hybešova 6.700.000,00
5 3612 Snížení energetícké náročnosti BD Chelčického 687 6.520.000,00

Celkem 22.520.000,00

1. ZM schvaluje investování finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč prostřednictvím společnosti Amundi Czech Republic Asset
xanagement.

2. ZM schvaluje investování finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč prostřednictvím společnosti Conseq Investment Managenet.

3. ZM schvaluje investování finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč prostřednictvím společnosti J&T Banka.

4. ZM ukládá ekonomickému odboru a místostarostovi L. Lesákovi předložit ke schválení zastupitelstvem konkrétní strategie a
návrhy smluv s jednotlivými společnostmi.

1. ZM schvaluje předložený Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou.

2. ZM schvaluje předložený Akční plán na období 2018 - 2019.

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 42 000,- Kč TJ Kralupy, z.s., - oddíl KČT, sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou,
IČ: 14799146, na Turistícké pochody pro veřejnost a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.
2. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč Veronice Jedlinkové, Čechova 621/32, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
65600037, na Country saloon se skupínou Rangers Band a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.
3. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou, Jana Palacha 744/12, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765, na 46. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka vjeho rodném kraji a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.
4. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 58 000,- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasíčů Mínice, Na Vršku 196, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, IČ: 65601301, na Oslavy výročí 90 let od založení SDH Minice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem
dne 27.12.2017.

5. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Mgr. Miloslavu Bálkoví, Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8, IČ:
721697049, na Podporu tenisových kempů pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy

str.27

Kap
* Popis položky Částka v Kč

8124 Jistina k úvěru na fínancování investic 6.000.000,00
1 6171 Úroky k úvěru na fínancování investic 400.000,00
1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 45.000.000,00
7 5512 Podpora jednotek SDH - plyn (navýšení záloh na rok 2018) 60 000,00
7 6171 Činnost místní správy - konzultační služby 250 000,00
5 2212 Komunikace Na Cikánce 4.000.000,00
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Kap
* Popis položky Částka v Kč
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s 2219 Nová parkovací stání vč. chodníku Dobrovského 5.000.000,00
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5 3612 Snížení energetícké náročnosti BD Chelčického 687 6.520.000,00

Celkem 22.520.000,00



o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem
dne 27.12.2017.

6. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 56 000,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s., V Zátíší 1016, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 49518691, na hudební festival Bluegrass Advent - 21. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne
27.12.2017.

7. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Jiřímu Veselému, sídl. U Cukrovaru 1066, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
05413117, na Příměstské fotbalové kempy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.
8. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 42 000,- Kč Markétě Wagnerové, ffl 278 0l Kralupy nad Vltavou, nar.
ffl na í«ralupsiý talent - dětská pěvecká soutěž a schvaluje uzavř?eníveřejnoprávní smlouvy o aposkytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.
9. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, nám. J. Seiferta 706, 278 0l Kralupy
nad Vltavou, IČ: 49518844, na Za Vodou 2018 - Divadelní festival 18. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne
27.12.2017.

10. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, nám. J. Seiferta 706, 278 0l Kralupy
nad Vltavou, IČ: 49518844, na ScénaFest 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.
11. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Společností pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám.
800, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na Kralupský festival Lednový Underground - hudba napříč žánry (14. ročník) a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových
aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017.

ZM žádá předsedu Okresního soudu v Mělníku o vyjádření, ve smyslu ust. § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 sb., k následujícím
osobám, jako kandidátům do funkce přísedícího k okresnímu soudu - Míla Kruntorádová, Kralupy nad Vltavou,
Petr Kruntorád, Kralupy nad Vltavou a Jarmila Zázvorková, ffl Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném
prostranství, v předloženém znění.

1.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 222.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
1.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub
Kralupy - junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
2.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 36.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
2.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí progamové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Diamond Gym fitness
club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
3.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V, z. s., I(:: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 243.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
3.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V, z. s.,
Ič: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSč 278 0l.
4.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 163.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
4.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí proHramové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FIT FOR YOU, z.s., Ič:
22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
5.1. ZM schvaluje poskytnutí prog,ramové dotace pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z.s., IČ: 00473936,
Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 166.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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5.2. 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, pro FOTBALOVÝ KLUB
ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z.s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0'l.
6.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., l(:: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 230.400,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
6.2. 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, pro FK Kralupy 1901, z.s.,
IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
7.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 62.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
7.2. 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, pro Gladiator Training,
z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
8.1. ZM schvaluje poskytnutí proBramové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 88.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
8.2. 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, pro Horolezecký oddíl
Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
9.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ: 22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 36.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnostl položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
9.2. 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, pro Jiu-Jitsu Kralupy z.s.,
IČ: 22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
10.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 70.800,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
10.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě % lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Rugby Club
Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
11.1, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou - Oddíl Soptíci, IČ:
42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 54.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
11.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Sbor
dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou - Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
12.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196,
Kralupy nad Vltavou - Minice, PSČ 278 0l, ve výši 48.900,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
12.2. 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, pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, Kralupy nad Vltavou - Minice, PSČ 278 0l.
13.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SKI klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 99.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
13.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SKI klub
Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
14.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tiger - Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 75.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
14.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger - Jiu Jitsu,
z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
15.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 141.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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15.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí progamové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
16.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 170.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Ei 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
16.2. 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, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
17.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 62.400,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
17.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí progamové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
18.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 220.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
18.2. 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, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
19.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PS(: 278 0l, ve výši 262.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
19.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
20.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 238.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
20.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Plavecký oddíl Kralupy (POKr), Ič: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSč 278 0l.
21.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 45.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
21.2. 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, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
22.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSč 278 0l, ve výši 136.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční trarisfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
22.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
23.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 198.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
23.2. 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, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Turistický oddíl (KčT), Ič: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSč 278 0l.
24.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou, atletický oddíl, IČ:
00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 84.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
24.2. 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, pro Tělocvičná
jednota Sokol Kralupy nad Vltavou, atletický oddíl, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
25.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou - Sportovní oddíl
orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 18.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z
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kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu
sportu).
25.2. 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, pro Tělocvičná
jednota Sokol Kralupy nad Vltavou - Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278
oi.

26.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 176.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
26.2. 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, Tělocvičná jednota
Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
27.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Sdružení na podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, o. s., IČ: 01949179,
nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l, ve výši 54.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
27.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí prog,ramové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Sdružení na
podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, o. s., IČ: 01949179, nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l.

1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Horolezeckému oddílu Kralupy nad Vltavou z. s., IČ: 06794505, Čechova 546/39,
Kralupy nad Vltavou, PS(:: 278 0l, na celoroční přípravu Anety Loužecké, ve výši 60.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, §
3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě § l0a odst. 5
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Horolezeckým oddílem
Kralupy nad Vltavou z. s., Ič: 06794505, čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo S-123/SOC/2018 a její předložený text včetně přílohy mezi příspěvkovou
organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Usnesení, která nebyla přijata i
? záměr města prodat pozemek parc.č. v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře m2 za účelem užívání jako
zahrada. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

7Th4 rrhííiliíjri záměr města prodat část pozemku parc.č. §? o výměře cca l m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za
účelem za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu čp. @ v ul. §. Záměr města bude zveřejněn na úředních
deskách.

? záměr města prodat část pozemku parc.č. § o výměře cca § m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za
účelem rozsířerir manipulační plochy u domu čp.l l
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

?A4 rrhiíílíije záměr města darovat pozemek parc.č. 1693 o výměře 257 m2 k.ú. Kralupy nad Vltavou, společnosti RHG spol. s
r.o., za účelem narovnání vlastnictví k pozemku, který je součástí areálu Nemocnice v Kralupech nad Vltavou. K pozemku bude
zároveň zřízeno věcné břemeno-služebnost inž. sítě spočívající v právu umístění, užívání, údržby a oprav vodovodní a kanalizační
přípojky pro každého vlastníka pozemku parc.č. 1737 v k.ú. Kralupy nad Vltavou a umožnění vstupu a vjezdu za tímto účelem na
pozemek parc. č. 1693 v celém rozsahu pozemku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.
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ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 2/2018, 4/2018 a 5/2018.

ZM bere na vědomí Zápis č. 2 a 3 z jednání FV konaného dne 12. a 14. března 2018.

ZM bere na vědomí ,,Petici za opravu čechovy ulice v Kralupech nad Vltavou".

,A (J.4l 'C1.:...(5.hodin
V Kralupech nad Vltavou dne ...........'.... 2018, v

Ing. Ladislav Berit

Xl /4 (, I , (iL .V Kralupech nad Vltavou dne ............... 2018, v ...r....hodin
Mgr. '"-'-- " - %,' -i, '

. =" ,s.3,E5' T0mb ,o ' :í-V Kralupech nad Vltavou dne ..EJ.:.1..:.. 2018, v ("'o" '=f:.,! "i Holeček, města
la, (.p3,.ii.%.-. - /
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