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MUKV č.j. 15829/2019 KS

l

jeoná se pouze o výpis z usneserí dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních úďajů, ve znění'=pozdějších předpisů, byly osobrí
údaje z výpisu usnesení vymazány.

uplný zápíS k jednaní je M nahiéonutÍ V Kanceláři tajemníka MěU Č.. 322

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 1, včetně dodat;čného mate'riálulV./5,V./1 a Vl./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. Martin Luksík, pan Filip Prantl a pan
Petr Holeček.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 1: Ing. Petra Listíka a pana Marka Škabradu.

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Lobeč za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkuposudkem ve výši § 21 %užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp.
Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým DPH.

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č.§ dle geometrického plánu č. 632-4698/2018 označené jako pozemekparc.č. o výměře § m2, v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, za účelem využití jako zahrada, 0 « nar.
Kralupy nad Vltavou za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši § + 21 % DPH.

2. ZM schvaluje zrušení předkupního práva města Kralupy nad Vltavou jako práva věcného k pozemku parc.č.st.ll97, zapsanéhona LV 3494 v k.ú. Kralupy nad Vltavou a k pozemku parc.č.st.764, zapsaného na LV 1247 v k.ú. Lobeč, u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, neboť došlo ke změně užívání stavby na pozemcích postavené z dočasného
užívání na užívání trvalé, za finanční náhradu ve výši 154.000 Kč.

1. ZM schvaluje prodej horkovodní přípojky k bytovému domu čp. 1174, Lobeč společnosti TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452,se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, za cenu 100 Kč + 21% DPH.
2. ZM schvaluje prodej výměníkové stanice typu CETETHERM MAXI, včetně technologického zařízení, nacházející se v bytovém
domě čp. 1174, Lobeč, společnosti TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452, se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, za
cenu 100 Kč + 21% DPH.

2. ZM ukládá odboru RlaSM připravit podklady pro prodej domu čp. 34, Zeměchy na základě již uzavřených ,,Smluv o budoucíchsmlouvách kupních a nájemních a smlouvách o půjčce".

1. ZM schvaluje změny rozpočtu roku 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:1.1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 897.912,56 Kč. Jedná se o finanční prostředky na účtu
Sociálního fondu, které nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o
897.912,56 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 897.912,56 Kč.
1!1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.794.222,16 Kč. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2018 na účtu
Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na ,,Boj proti letišti Vodochody", které přechází
do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.794.222,16 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, %
2251 (letiště) o 1.793.922,16 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
1.3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 15.359.770,35 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115
o 15.359.770,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím)
o 15.359.770,35 Kč.

1.4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 139.210.838,- Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
přestavbu budovy pivovaru a centra města, které přechází do r. 2019. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8127 o
120.000.000 Kč, pol. 8117 o 18.000.000 Kč a pol. 8115 o 1.210.838 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 139.210.838 Kč.
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1.5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 2.129.282,05 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky -
státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2018 vyčerpán a přechází do r. 2019. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 2.129.282,05 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon
pěstounské péče o 2.129.282,05 Kč.
1.6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 106.408,35 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
vyplacení úroků z půjček na BD Lobeč 1174, které nebyly dočerpány v roce 2018 a přechází do r. 2019 z důvodu nepodepsání
jedné smlouvy. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 106.408,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor,
§ 3612 (bytové hospodářství) o 106.408,35 Kč.
1.7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 vcelkové výši 393.250 Kč. Jedná se ofinanční prostředky určené
na projektové dokumentace, které nebyly v roce 2018 dočerpány a přechází do r. 2019 na PD komunikace Zeměchy ul. 9. Května.
Na tuto akci je uzavřená smlouva o dílo na projektové práce. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 393.250 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 2212 o 393.250 Kč.
1.8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 vcelkové výši 59.290 Kč. Jedná se ofinanční prostředky určené
na projektové dokumentace, které nebyly v roce 2018 dočerpány a přechází do r. 2019 na projekt: ,,Analýza na odvětrání
základních škol v Kralupech nad Vltavou. Vypracování studie bylo schváleno RM usnesení č. 18/12/4/8. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 59.290 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 3113 o 59.290 Kč.
1.9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na opravy
památek, které nebyly v roce 2018 dočerpány a přechází do r. 2019 na akci: ,,Umístění regulátoru pod infocentrem". Navýšení
příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic, % 3326 o 200.000 Kč.
1.10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 351.110 Kč. Jedná se o finanční dar od spol.
QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a provozováním sportovních akcí a činností
městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a
provozující sportovní akce a činnosti. Finanční dar nebyl v roce 2018 vyčerpán a přechází do r. 2019. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 351.110 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, § 3399 o 351.110 Kč.
1.11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o bezúčelový finanční dar
od paní i?§§ g který nebyl v roce 2018 vyčerpán a přechází do r. ;2oig. Navýšení příjrnů třída s - financování, pol. siís
o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. 2 - odbor SVŠK, § 3399 o 250.000 Kč.
1.12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 255.000 Kč. Jedná se o finanční dary od spol. Rezidence
Kralupy s.r.o. ve výši 250.000 Kč a Montako, s.r.o. ve výši 5.000 Kč, účelově určené jako příspěvky na dopravní hřiště, které
nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 255.000 Kč a navýšení
výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 3412 o 255.000 Kč.
1.13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 188.559 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10
- kancelář starosty z roku 2018, které budou hrazeny začátkem roku 2019 (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018
vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 188.559 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 -
kancelář starosty o 188.559 Kč.
§ 5212 99.118 Kč Nákladrí přívěs pro krizové řízení
§3399 39.730Kč Občerstvení-vánočnívečírek
Ei 3399 6.171 Kč Městský ples - poplatek OSA
§ 6112 6.000 Kč Individuální dotace pro SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.
§ 6223 12.500 Kč Tlumočnické služby - partrierské město Henningsdorf
§ 3341 25.040 Kč Výroba Kralupského televizního zpravodajství
1.14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o neinvestiční transfer pro Farní
charitu na dofinancování poskytování sociálních služeb v roce 2018, na základě smlouvy z roku 2018. Finanční prostředky nebyly
v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 100.000 Kč a navýšení výdajů
kap. č. 2 - SVŠK, § 4359 o 100.000 Kč.
1.15. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 212.960 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 7 -
správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 212.960 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 - správa majetku o 212.960 Kč.
§6171 42.350Kč Vypracováníanalýzydotačníchpříležitostí,,RekonstrukcebývaléhopivovaruveměstěKralupyn.VItavou"
§ 4351 58.080 Kč Zpracování energetického auditu pro dům s pečovatelskou službou V Luhu čp. 1171
§ 3113 112.530 Kč Zpracování energetického auditu pro budovy ZŠ Komenského a ZŠ Václava Havla
1.16. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 503.028 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11
- OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 503.028 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11- OKTAJ o 503.028 Kč.
§ 6171 40.000 Kč Nákup tonerů do laserových tiskáren
§ 6171 463.028 Kč Pořízení ,,platebního automatu" do atria budovy úřadu
1.17. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 38.099.210,40 Kč. Jedná se o projektové dokumentace a
akce na kap. č. 5 - realizace investic, které mají smlouvu o dílo (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a
přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 38.099.210,40 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace
investic o 38.099.210,40 Kč.
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§ 2212 org. 465 325.000,00 Kč Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a Vrchlického
§ 2212 org. 534 166.980,00 Kč Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova
§ 2212 orH. 536 3.527.085,85 Kč Rekonstrukce komunikace ul. Nad Lobčí
§ 2212 org. 537 19.980,00 Kč Parkoviště Komenského nám. podél Sokola
§ 2212 org. 538 276.709,55 Kč Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 568 4.000.000,00 Kč Komunikace Na Cikánce
§ 2212 org. 574 47.190,00 Kč Úprava vjezdu na parkoviště - Hůrka
§ 2219 org. 450 67.155,00 Kč E3ezbariérový chodník Na Velvarské silnici
§ 2219 org. 503 43.076,00 Kč Rozšíření parkovacích míst stání Lobeč
§ 2219 org. 539 570.785,00 Kč Parkovací záliv podél vozovky Gen. Klapálka
§2219org.540 50.215,00KčParkovacístáníul.NaHrádku
§ 2219 org. 566 76.230,00 Kč Bezbariérový chodník ul. Přemyslova a ul. 28. října
§ 2219 org. 570 227.117,00 Kč Chodník k vlakové zastávce Kralupy nad Vltavou
§ 3113 org. 569 787.710,00 Kč Rekonstrukce elektro a kuchyně ZŠ Třebízského
§ 3113 org. 572 24.200,00 Kč Rekonstrukce jídelny a kuchyně v ZŠ Komenského
§ 3113 org. 576 66.550,00 Kč Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova
§ 3412 org. 545 58.080,00 Kč Rekonstrukce skateparku v Kralupech nad Vltavou
§ 3639 org. 512 2.995.314,00 Kč Centrum ll. etapa (veřejné osvětlení + fakturace 12/18)
§ 3639 org. 516 176.660,00 Kč Rekonstrukce pivovarské sladovny (studie RH-ARCH)
§ 3639 org. 517 22.411.852,00 Kč Řešení zpevněných ploch - centrum Ill. etapa
§ 3639 org. 531 926.971,00 Kč Přeložka trafostanice v centru města (demolice)
§ 3639 org. 567 956.200,00 Kč Řešení zpevněných ploch - centrum IV. etapa
§ 4351 298.150,00 Kč Monitoring médií DPS

2. ZM schvaluje změny rozpočtu r. 2019 - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
2.1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.050.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, Ei 6409 pol. 5901 (rezerva
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic. § 3612 pol. 6121 org. 546 (snížení energetické náročnosti BD
Cesta Brigádníků 679). Finanční prostředky budou použity na realizaci akce, technický dozor a BOZP.
2.2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 737.374 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic. § 2219 pol. 6121 org. 168 (cyklostezka Kralupy - Zákolany). Finanční
prostředky budou použity na projektovou dokumentaci.
2.3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.141.700 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic. § 3639 pol. 6121 org. 590 (parkovací dům Kralupy nad Vltavou).
Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci.
2.4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 290.400 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 org. 6901
(rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) na kap. č. 5 - realizace investic. § 3639 pol. 6121 org. 567 (řešení
zpevněných ploch v centru města - IV. etapa). Finanční prostředky budou použity na zhotovení třech ideových studií.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou mezi p. « H§ a městem
Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou mezi p. P§ V? a městem
Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje předložený návrh zásad č. 1/2019 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Kralupy nad
Vltavou s účinností od 12.02.2019, v předloženém znění.

1. ZM schvaluje investiční akci ,,Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy
nad Vltavou" v celkovém finančním objemu 103 490 247,40 Kč vč. DPH. Součástí této částky jsou rovněz náklady na autorský
dozor, na stavební dozor a na koordinátora BOZP.
2. ZM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 4/2019 - dofinancování investiční akce ,,Rekonstrukce jídelny a kuchyně a
přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou" v celkové výši 20 703 000 Kč (15 703 000 Kč -
chybějící částka v rozpočtu města + rezerva 5 000 000 Kč na případné vícepráce) z přebytku hospodaření města za rok 2018 na
kap. č. 5, § 3113.

1.1. ZM volí členem finančního výboru Ing. Ivanu Pacholíkovou s účinností od 01.03.2019.
1.2. ZM volí členem finančního výboru pana Tomáše Horčičku s účinností od 01.03.2019.
1.3. ZM volí členem finančního výboru Bc. Radka Hyského s účinností od 01.03.2019.
1.4. ZM volí členem finančního výboru Ing. Jana Cihláře s účinností od 01.03.2019.
2.1. ZM volí členem kontrolního výboru Bc. Robina Janose s účinností od 01.03.2019.
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2.2. ZM volí členem kontrolního výboru pana Radka Hofmana s účinností od 01.03.2019.
2.3. ZM volí členem kontrolního výboru Ing. Milana Bílka s účinností od 01.03.2019.
2.4. ZM volí členem kontrolního výboru paní Danu Smejkalovou s účinností od 01.03.2019.
3, ZM jmenuje zapisovatelkou kontrolního výboru ZM slečnu Lenku Moravcovou s účinností od 01.03.2019.
4. ZM jmenuje zapisovatelkou finančního výboru ZM paní Janu Apltovu s účinností od 01.03.2019.

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S 16812/SOC/2016.
2.1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016 pro SEMIRAMS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2019, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena zkapitoly 2,
§ 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfer spolkům).
2.2. 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, pro SEMIRAMIS, z. ú., Ič:
70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2019.
3.1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016 pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou ve školním roce
2018/2019, ve výši 160.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži),
položka 5222 (Neinvestiční transfer spolkům).
3.2. 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, pro SEMIRAMIS, z. ú.,
IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování ve městě
Kralupy nad Vltavou ve školním roce 2018/2019.

1. ZM schvaluje neinvestiční dotaci pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem
Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček, na provoz a energie, ve výši 350.000 Kč. Dotace bude vyplacena z
kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položky 5222 (Neinvestiční transfer spolkům).
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na základě %
l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na provoz a
energie, pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l
Kralupy nad Vltavou - Lobeček.

ZM schvaluje vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza - podklad pro projekty a akce programu prevence kriminality města
Kralupy nad Vltavou na rok 2019.

1. ZM schvaluje zřízení školního klubu při Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková
organizace, a s podáním žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o zápis školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení,
od 01.09.2019.

2. ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník,
příspěvkové organizace, dle předloženého znění.

1, ZM schvaluje přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S - 8596/SOC/2016 ze dne 20.06.2016.
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 městem Kralupy nad Vltavou.

l
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l ZM bere na vědomí:

ZM bere na vědomí informaci o prodeji bytového domu čp. 34 Zeměchy, umístěném na pozemku parc. č. st. 25 v k. ú. Zeměchy
u Kralup nad Vltavou.

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 27/2018, 28/2018, 1/2019 a 2/2019."

ZM bere na vědomí Závěrečnou zprávu Programu preverice kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 2018.

zApis ov?Říh:
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V Kralupech nad Vltavou dne ........." ...... 2019, v .........hodin

!',?-"'- ' a 'T'll0 siÁjV Kralupech nad Vltavou dne .?.'.:'.:..h.: 2019, v o..ffi.:....hodin

.j.'..ř..... 2019, v .'.:".'....hodinV Kralupech nad Vltavou dne .-....'...-...... 2019, v ..a.".'....h
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Ing. Petr Listík
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Marek Škabrada
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Ing. Marek Czechmann
starosta města
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