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MUKV č.j. 97984/2019 KS

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních-údajů, ve znění pozdějších předpísů, byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 7, včetně -dod'atřgřého materiálu 111./3 a upraveného materiálu IV./2,
IV./3, IV/4.

ZM schvaluje, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování byla veřejná.
ZM schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Mgr. Libor Síla, Mgr. Jiřina Hereinová, Ing. Petr Listík.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 7: Mgr. Martin Luksík a pan Marek Škabrada

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. o výměře § a parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Lobeček manželům

4a a§ í-í§ bytem Kralupy nad Vltavou, za cenu § Kč/mz. Nabídnutá kupní Cena bude

navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 4.300 Kč.
Pozemky Ize využít v souladu s územně plánovací dokumentací jako stavební pouze v případě zajištění napojení na kapacitně

vyhovující veřejně přístupnou komunikaci mimo pozemek parc.č. § v k.ú. Lobeček.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č.ll8/4 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání
vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a přístavby rod. domu čp. 139, V Uličce.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
1. ZM ruší usnesení č. 19/04/3/5, ze dne 24.06.2019.

2. ZM schvaluje koupi pozemků parc.č.st. 1765, parc.č.st. 1766, jejichž součástí je stavba bez čp/če - stavba pro dopravu (bývalé
nádraží), pozemků parc.č. 1701, parc.č. 669/6 a parc. č. 8/6, vše v b.ú. Kralupy nad Vltavou, do vlastnictví Města Kralupy nad

Vltavou od České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, za kupní cenu 1.650.000 Kč a
zřízení věcného předkupního práva k těmto pozemkům mezi městem, jako povinným a České dráhy, a.s., jako předkupníkem.
1. ZM schvaluje

1.1. ponížení příspěvků na sport kap č. 2 § 3419 - 1.000 tis. Kč

1.2. ponížení příspěvku pro ASČR kap. č. 2 § 3599 - 150 tis. Kč
1.3. ponížení ínv. příspěvku pro Kralupskou sportovní, s r.o. kap. č. 2 § 3412 - 1.026 tis. Kč
1.4. navýšení investiční rezervy kap. č. 1 § 6409 + 2.176 tis. Kč
2. ZM schvaluje rozdělení investiční rezervy převod z kap. č. 1 ekonomický odbor 'Ei 6409
na investiční akce, kap. č. 5 realizace investic: - 16.200 tis. Kč
2.1. § 5311 přestavba hasičské zbrojnice pro MěP + 500 tis. Kč
2.2. Ei 3639 PD územní studie lokalita za nádražím + 400 tis. Kč

2.3. § 3613 řešení koncepce nebyt. prostor KaSS Vltava + 13.900 tis. Kč
2.4. § 3113 lezecká stěna + 900 tis. Kč

2.5. § 3639 nová stanoviště separovaného odpadu + 500 tis. Kč
3. ZM schvaluje rozpočet příjrnů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2020 takto:
Příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 412.198,00 tis. Kč
Celkové příjmy ve výši 412.198,00 tis. Kč
Výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši 400.198,00 tis. Kč
Financování (tř. 8) ve výši 12.000,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši 412.198,00 tís. Kč
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4. ZM schvaluje
souhrnný přehled (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 2020 ve výši 23.751 tis. Kč (tabulka č. 5).

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na roky 2021- 2025
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou mezi Michaelou Votrubovou a
městem Kralupy nad Vltavou.
ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020.

ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020.
ZM schvaluje částku ve výši 1500 000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok
2020.

ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020 v
termínu 27.01.2020 - 07.02.2020.

ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou.
ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech
nad Vltavou pro rok 2020.

ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020.

ZM schvaluje částku ve výši4 500 000,- Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se
mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020.
ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v
Kralupech nad Vltavou pro rok 2020 v termínu 27.01.2020 - 07.02.2020.

ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

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 9.210.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), položka 5213
(Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám).
ZM schvaluje 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.
ZM ukládá RM prověřit a předložit ZM možnost pronájmu, prodeje, popř. jiné řešení dalšího využití nebo provozu areálu
v Mokrosukách ve spolupráci s ředitelkou DDM v termínu na 2. jednání ZM v roce 2020.
Usnesení, která nebyla přijata

7A4 rrhviliíje ponížení příspěvků na sport kap č. 2 § 3419

500 tis. Kč
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ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 24/2019 a 25/2019."

l

ZM bere na vědomí Zápisy č. 6 a 7 z jednání Finančního výboru konané dne 6. Iistopadu a 2. prosince 2019.
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