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jedná se pouze o výpís z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpis'ů,- bylyosobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

Úplný zápis k jednání je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ č. 322
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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. Jiřina Hereinová, Ing. Libor Síla a Ing.
Petr Závodský.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 7: Jan špaček a Stanislav Hejduk

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § o výměře 1 m2 v k.ú. Lobeček (geom. plánem č. 1480-97/2018 označené jako
pozemek parc.č.st.2629) za účelem narovnání vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby skladu výpěstků a
nářadí, L H§ Kralupy nad Vltavou, za cenu § Kč.

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § o výměře 12 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (geom. plánem č. 1301-
531/2018 označené jako pozemky parc.č.st.l534 o výměře 4 m2 a parc.č.§Jo výměře 8 m2) Za účelem narovnání vlastnickéhodomu, Š§lvztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby a zahrady u rod. % Kralupy nad Vltavou,
za cenu obvyklou ve výši § Kč.
ZM schvaluje změnu Smlouvy o budoucí smlouvě kupm a smlouvu nájemní č.SMSMLO/00057/2016 s dodatky (včetně vzoru

budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, který je přílohou č. 1 smlouvy), uzavřenou mezi Městem Kralupy
nad Vltavou a Jaroslavem štruplem, Ič 61114251, jejíž předmětem je nájem a budoucí prodej pozemku parc.č.st.23/2 s budovou
bez čp./č. ev. - jiná stavba (balírna), která je součástí tohoto pozemku, a pozemků parc.č.l652 a parc.č.l722/2, vše v b.ú. Kralupy
nad Vltavou, dodatkem č. 3 a to změnou v článku C - prodloužení termínu k započetí užívání stavby do 31.12.2019.
1. ZM schvaluje za kandidáty města Kralupy nad Vltavou na funkci předsedy představenstva ,,Bytového družstva Na Hrádku,

družstvo," pro volbu nového představenstva družstva na období 2019 - 2021, Mgr. Kamila Haince a paní Martinu Kučerovou.
2. ZM schvaluje, aby kandidát, který bude zvolen členskou schůzí družstva za předsedu představenstva družstva, zastupoval
město v plném rozsahu na členských schůzích družstva.
ZM pověřuje místostarostu Libora Lesáka k zastupování starosty města při výkonu činnosti dotačního managementu Města

Kralupy nad Vltavou jako samostatnou činnost, a v této souvislosti k činění všech podpisových a dalších úkonů za město.
1. ZM schvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM, komisí RM

a zvláštních orgánů, na základě nařízení vlády č. 318/2017 sb., s účinností od 01.12.2018 - do 31.12.2018, takto:
zastupitel bez další funkce 1500,- Kč/měsíc
příplatek za oddávání 0,- Kč/měsíc
předseda výboru nebo 3 700, Kč/měsíc
komise či zvláštního orgánu
předseda komise (bez výkonu funkce O,- Kč/měsíc
neuvolněného zastupitele)
člen rady 5 000,- Kč/měsíc
člen výboru nebo komise O,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu
člen výboru nebo komise 0,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu (bez výkonu
funkce neuvolněného zastupitele)
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2. ZM schvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM, komisí RM a
zvláštních orgánů, na základě nařízení vlády č. 318/2017 sb., s účinností od 01.01.2019, takto:
zastupitel bez další funkce 1500,- Kč/měsíc
příplatek za oddávání 500,- Kč/měsíc
předseda výboru nebo 3 700,- Kč/měsíc
komise či zvláštního orgánu
předseda komise (bez výkonu funkce 2 500,- Kč/měsíc
neuvolněného zastupitele)
člen rady 5000,-Kč/měsíc
člen výboru nebo komise 2 000,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu
člen výboru nebo komise 500,- Kč/měsíc
či zvláštního orgánu (bez výkonu
funkce neuvolněného zastupitele)

ZM schvaluje převedení movitého majetku města do vlastnictví příspěvkové organizace ,,Sociální služby města Kralupy nad
Vltavou, příspěvková organizace", a to 4 ks polohovacích Iůžek s matracemi uvedených na faktuře č. 160011137 a 3 ks PC sestav
uvedených na faktuře č. 2164645624 v celkové částce 102.241,- Kč.

ZM schvaluje rozpočtovou úpravu a to převedení částky 650.000 Kč z účtu 521 100 ,,Hrubé mzdy" na účet 511 100 ,,Oprava a
udržování".
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ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 19/2018, 21/2018, 22/2018 a 23/2018."
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