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MUKV č.j. 107611/2018 KS

jmná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnÍ ŮozÍjších Ůředpisů, byly osobní
údaje z výpísu usnesení vymazány.

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 8, včetně dodatečného materiálu IV./6, upraveného materiálu IV./3 W' -
staženého materiálu V./1.

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. Jindřich Kohm, Ing. Luboš Truhlář,
Luboš šuda.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 8: MUDr. Jana Homolová, Ing. Vladimír Vymětalík Ph.D.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. 78/22 o výměře 20 m2 v k.ú. Lobeč účelem narovnání vlastnického vztahu k
pozemku užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp. 379, Purkyňovo nám. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č.l88/10 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu označené jako
parc.č.l88/23) v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, za účelem využití jako zahrada. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. 442/8 o výměře 197 m2 a části pozemků parc.č. 429/3 a parc.č. 535/1 v k.ú.
Kralupy nad Vltavou za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům užívaným jako součást zahrady a přístupu k
rodinnému domu čp. 779, ul. Na Horkách. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

2. ZM schvaluje snížení pravidelných měsíčních splátek paní L§l 0 z půjčky FRB na % 1 měsíc.
1. ZM schvaluje

vyřazení akce podzemní kontejnery v Žižkově ul. kap. č. 5 § 3639 - 1.100 tis. Kč
ponížení příspěvku pro DDM kap. č. 2 § 3421 - 140 tis. Kč
navýšení příspěvku pro Městské muzeum kap. č. 2 § 3315 + 100 tis. Kč
navýšení příspěvků na sport kap. č. 2 § 3419 + 500 tis. Kč
navýšení městských grantů kap. č. 2 § 3429 + 300 tis. Kč
navýšení příspěvku pro ASčR kap. č. 2 § 3599 + 160 tis. Kč
navýšení příspěvku pro Farní charitu kap. č. 2 § 4359 + 250 tis. Kč
poníženíinvestiční rezervy kap. č. 1 § 6409 - 70 tis. Kč

2. ZM schvaluje rozděleníinvestiční rezervy převod z kap. č. 1 ekonomický odbor § 6409 - 63.150 tis. Kč na investiční akce, kap.
č. 5 realizace investic:

2.1 § 2212 rekonstrukce lávky v ul. Podřipská + 5.100 tis. Kč
2.2 § 2212 rekonstrukce komunikace v ul. Nad Lobčí + 4.300 tis. Kč
2.3 § 2212 mostek přes Knovízský potok v Přemyslově ul. + 10.000 tis. Kč
2.4 § 2212 lávka přes Zákolanský potok - Budečská stezka + 3.000 tis. Kč
2.5 § 2219 parkoviště Třebízského ulice + 2.500 tis. Kč
2.6 § 3113 Zš Komenského - rekonstr.pavilonu kuchyně a jídelny + 34.500 tis. Kč
2.7 § 3412 Zimní stadion - odstranění podhledů a protipožární nátěry ocelových konstrukcí + 3.500 tis. Kč
2.8 § 3326 oprava schodů - kostel Zeměchy + 250 tis. Kč
3. ZM schvaluje rozpočet příjrnů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2019 takto:

Daňové příjmy (tř. 1) ve výši 304.254,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy (tř. 2) ve výši 22.342,50 tis. Kč
Kapitálové příjmy (tř. 3) ve výši 9.940,00 tis. Kč
Přijaté transfery (tř. 4) ve výši 33.134,00 tis. Kč
Celkové příjmy ve výší 369.670,50 tís. Kč
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Běžné výdaje (tř. 5) ve výši
Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši
Financování (tř. 8)
Celkové výdaje ve výši

287.521,87 tis. Kč
70.148,63 tis. Kč
12.000,00 tis. Kč

369.670,50 tis. Kč

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

5. ZM schvaluje Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města a neinvestiční dotaci spol. s r.o. (tabulka č. 4)
6. ZM schvaluje Plán spoluúčasti k dotacím pro rok 2019 ve výši 23.104,63 tis. Kč.

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na roky 2020 - 2024.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou mezi Věrou Doškovou a městem
Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 0317641439/LCD ze dne 19.02.2018 mezi Českou spořitelnou, a. s. a
městem Kralupy nad Vltavou dle předložené textace a pověřuje starostu Ing. Marka Czechmanna podpisem tohoto dodatku.

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě zákona č. 250/2000 sb., § l0a odst. 5 na
zajištění provozu městského útulku pro psy s paní M§ « 27'8 0l Kralupy nad Vltavou na
částku l l(finanční částka totožná jako v roce 2018).

1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019.
2. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019.
3. ZM schvaluje částku ve výši 1500 000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro
rok 2019.

4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019
v termínu 28.01.2019 - 08.02.2019.

5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje přejmenování ,,Pivovarské ulice" v katastrálním území Kralupy nad Vltavou, podle předloženého návrhu a
stavebního zákresu uvedeného v důvodové zprávě, na ,,Vaníčkovu ulici."

1. ZM schvaluje pořízení změny úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel společnost
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), za účelem umístění stavby nového tunelu, jedná se o změnu části pozemku p.č.
56/1 v k.ú. Lobeč z plochy ,, P - plocha přírodní" do plochy ,,OD - dopravní infrastruktura".
2. ZM schvaluje, ze se žadatel (Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha) bude finančně podílet na pořízení změn územního
plánu. Výše příspěvku bude stanovena RM.
3. ZM schvaluje určeného zastupitele pro projednání změny úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným
postupem Ing. Marka Czechmanna.

ZM schvaluje Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na léta 2019 - 2020.

1. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Dotačního programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v
Kralupech nad Vltavou na rok 2019.
2. ZM schvaluje částku ve výši 3.500.000 Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019.
3. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019 v termínu od pondělí 21.01.2019 do pondělí 04.02.2019.
4. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

1. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovnÍ spol. s r.o., IČ: 29021731, Mostní 812, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, na základě § l0a odst. 3 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisŮ, ve výši 7.746.000 Kč.
2. ZM schvalí4e uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční dotace na základě § l0a odst. 5
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní,
spol. s r.o., IČ: 29021731. Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
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1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu číslo S-14865/SOC/2016.
2. ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace na dofinancování sociálních služeb v roce 2018 pro Farní charitu Kralupy
nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 100.000 Kč. Dotace bude vyplacena z
kapitoly 2, Ei 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péčel pol. 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem).
3. 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, pro Farní charitu Kralupy
nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

Usnesení, která nebyla přijata i
7A4 rrhiíilíije žádost paní L§§ 0 o prominutí nesplaceného dluhu ve výšil 1.

7ůa rrbiiiliíia
ffi zastavení exekucí proti povinné 0 D§ za období od roku 2007 v celkové výšil 1

i ZM bere na vědomí: l
ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 24/2018, 25/2018 a 26/2018."

ZM bere na vědomí žádost paní M§ € l l278 0l Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace na
základě zákona č. 250/2000 sb., 6i l0a odst. 5 na zajištění potřeb spojených s provozem Městského útulÍ<u pro psy ,,Lesan" v
Kralupech nad Vltavou ve výši příspěvku činí 0- ÍKč/měsíčně (§rok).

ZAPIS OVĚŘEN:
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Kládimjr lIng. gladimjr Vymětalík ph.o.

V Kralupech nad Vltavou dne' 2018, v .........hodin
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