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MUKV č.j. 27784/2019 KS

Usnúrúní 7 ia.l »itelstva měst-a Kralupy nad Vltavou
z veřejného zaspdiní koninpho dnp ?'i03 íOlQ

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

í
l ii

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 2, včetně dodatečného materiálu VI./7, upraveného materiálu IV./1 a
stažených materiálů V./1 a VII./5

Usnesení, která byla přijata

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 vtomto složení: MUDr. Jana Homolová, Ing. Ivana
Pacholíková a Ing. Vojtěch Pohl.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 2: Mgr. Libor Síla a pan Tomáš Pekárek.

1.1. ZM schvaluje záměr města prodat části pozemků parc.č. 36/1 a parc.č. 35/4 v k.ú. Lobeč o celkové výměře cca 48 m2 Za
účelem výstavby 2 řadových garáží pro osobní automobily.
1.2. ZM ukládá odboru RlaSM připravit podklady pro prodej jednotlivých pozemků obálkovou metodou.

1.1.ZM schvaluje záměr města prodat části pozemků parc.č. 489/34 a parc.č. 489/40 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře cca
160m2 za účelem výstavby 8 řadových garáží pro osobní automobily.
1.2. ZM ukládá odboru RlaSM připravit podklady pro prodej jednotlivých pozemků obálkovou metodou.

ZM -schvalu3e koupi pozemků -parc č?, parc :??-a parc č § -v-k u- Kralupy nad Vltavo"'-uo celkove-vyměře -7028 m2 -=i
Í7í;lupy na?dVltavou za ku?pní cenu § Kč. Kupní cenu převyšující cenu obvyklou1,1«

odůvodňuje výkup pozemků v zájmu rozvoje lokality mezi ulicemi Libušina a Nádražní, v souladu s platným územním plánem
budou pozemky využity k vybudování dopravní obslužnosti (propojení parkovacího domu a ul. Libušina s ul. Nádražní
oboustrannou komunikací, napojení a výstavba autobusového terminálu).

1. ZM schvaluje přijetí daru - pozemku parc.č. 172/22 o výměře 4367 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou od spoluvlastníků
pozemku M§ S§ (podíl % celku) a manželů El a Sg S§ (podíl % celkul do vlastnictví Města
Kralupy nad Vltavou.
2. ZM schvaluje zrušení zástavního práva k pozemku parc.č. 172/22 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou dle Zástavní smlouvy
k nemovitosti uzavřené dne 16.08.2010 ve prospěch Města Kralupy nad Vltavou. Dohoda o zrušení zástavního práva bude
součástí darovací smlouvy na pozemek parc.č. 172/22 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou.

;M schvaluje prod:-j po-z"-ernÍku-pa-rc.-č.3'?- výměÍ'e § W2-," části ?pozemku' parc.č'.-3? geometrickým -plán;m' n.'-144-liX261/2019 označené jako pozemek parc.č.§ o výměře 148 ,2) a části pozemku parc.č.§ (geometrickým plánem č. 1441-
261/2019 označené jako díl ,,a" o výměře 16 m")í vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k
pozemkům užívaným jako součást zahrady a přístupu k rodinnému domu čp. @ ul. §, manželům R§ K§,

1, Libčice nad Vltavou a M§ K§§?
n o ceně obvyklé č. 1447/14/2019 ve výši §

« 1, Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem o ceně obvyklé č. 1447/14/2019 ve výši Kč + DPH 21%. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem pozemků
ve výši § Kč a dále finanční náhradu za užívání pozemků za tři roky zpětně ve výši § Kč (formou dohody o narovnání).

1. ZM schvaluje budoucí záměr města prodat pozemky parc.č. 784, parc.č. 1723/1 a část pozemku parc.č. 1708 v k.ú. Kralupy
nad Vltavou za účelem výstavby polyfunkčních domů.
2. ZM ukládá RlaSM připravit podklady pro schválení podmínek k vyhlášení záměru města prodat pozemky parc.č. 784, parc.č.
1723/1 a část pozemku parc.č. 1708 v k.ú. Kralupy nad Vltavou (návrh rozdělení pozemků, formy prodeje a minimální ceny,
regulativ pro výstavbu dornů,...)

A. ZM schvaluje změny rozpočtu roku 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1.1. NavýŠenÍ příjmové Části rozpoČtu
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Třída 8 - financování, položka 8115, převod z roku 2018,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2019
Navýšení výdajové části rozpočtu
Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1- ekonom. odbor, § 6409 27.540.222,39 Kč

1.2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 z vyúčtování daně z příjmů právnických osob za obce za rok
2018 ve výši 7.207.430 Kč.
Navýšení příjmů kap. č. 1- ekonomický odbor, pol. 1122 o 7.207.430 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6399 o 2.654.490 Kč

§ 6409 0 4.552.940 KČ
1.3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 270.069,73 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
parkovací stání podél ZŠ Komenského, které nebyly v roce 2018 vyčerpány a nebudou čerpány ani v roce 2019 z důvodu
,,Přístavby ZŠ Komenského". Finanční prostředky přechází do r. 2019 na akci: ,,Parkovací záliv podél vozovky Gen. Klapálka". Tato
akce je v rozpočtu 2019 ve výši 570.790 Kč a je vysoutěžena. Na stavbu je třeba o 179.284,73 Kč více, dále je potřeba na BOZP
20.000 Kč a na projektovou dokumentaci, která je dokončena a odevzdána 70.785 Kč. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol.
8115 o 270.069,73 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 o 270.069,73 Kč.
B. ZM schvaluje změny rozpočtu r. 2019 - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
Převedení finančních prostředků z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na investice) v celkové výši
20.950.100,- Kč na tyto akce:
1.1.

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města
1.2.

11 6171 Pořízení DHDM, nákup materíálu a zpracování dat (viz příloha) 720.100,00
1.3.

7 6171 Navýšení položky elektrická energie (MěÚ a archiv)
1.4.

7 5512 Navýšení položky elektrická energie a plyn (hasiči)
1.5.

7 6171 Navýšení položky výkup pozemků
1.6.

5 3631 Veřejnéosvětlení- ul.Hybešova
1.7.

5 3631 Veřejnéosvětlení- ul.Poděbradova
1.8.

5 2219 Parkovací stání a chodník J. Holuba

i.g.

2 3599 Dotace pro ZS ASČR na dovybavení sanitních vozů 400.000,00
2. ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 17.394.665 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 482. Finanční prostředky budou
použity na realizaci akce ,,Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského náměstí".
3. ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 1.149.332,83 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 565. Finanční prostředky
budou použity na realizaci akce ,,Zahrada ZŠ Václava Havla".
4. ZM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 2.000.000 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. 593. Finanční prostředky budou
použity na projektovou dokumentaci na vybudování autobusového terminálu.

27.540.222,39 Kč

io.ooo.ooo,oo

360.000,00

r Q

s.ooo.ooo,oo

1.250.000,00

700.000,00

2.500.000,00

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 38 300,- Kč TJ Kralupy, z.s., - oddíl KČT, sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou,
IČ: 14799146, na Turistické pochody pro veřejnost a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
2. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 53 500,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s., V Zátiší 1016, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 49518691, na hudební festival Bluegrass Advent - 22. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.

3. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22 300,- Kč V§ g, § 278 0l Kralupy nad Vltavou, nar.l 1,
na Muzeum historických kočárků a panenek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
4. ZM schv:aluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč J§ B§, , 184 00 Praha 8, IČ: 03529096, na projekt
Podpora tenisových kempů pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
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dotace, uvedené vpříloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.

5. ZM schvaluje poskytnutí dotace Ve výši 71 000,- Kč $ í§, §, 278 0l Kralupy nad Vltavou, Ič:
65600037, na projekt Country saloon se skupinou Rangers Band a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.ffi 1, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:sídl.l6. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,-
05413117, na projekt Příměstské fotbalové kempy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
7. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Dvořákovu komornímu sboru, o.s., Cukrovar 1076, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 68382651, na projekt Svoboda v hudbě, svoboda v hlase a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, uvedené vpříloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.

8. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč §. J§ K§, , 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
66402948, na-projekt Magická noc trubadúrů 4 Ž Tem"-ple o?fphoenixs?:festival na kterém se sríoubí umění hudební, divadelní,
taneční, výtvarné, fotografické - MUSICA/THEATRUM/MAGIA a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
9. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, z.s., nám. J. Seiferta 706, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Za Vodou 2019 - Divadelní festival 19. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených
městem dne 20.12.2018.

10. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč Kruhu přátel hudby, z.s., Jana Palacha 744, 278 0l Kralupy nad Vltavou,
IČ: 65602765, na projekt Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou - 47. 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
11. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., Třebízského 945, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 00473936, na projekt Oslavy 100 let FK Čechie Kralupy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, uvedené vpříloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.

12. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč M§ P§, , 278 0l Kralupy nad Vltavou,
« 1, na projekt Hudební festival Unity Rage a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
13. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč spolku KROK, z.s., Nerudova 801 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
07108583, na projekt Komunitní centrum KROK a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
14. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč spolku HELL HOUSE, z.s., Palackého nám. 1092, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 07099916, na projekt Street food fest Kralupy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
15. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Společnosti pro rozvoje Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800,
278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Otevřené zájmové kluby, kroužky a akce při Dvořákově gymnáziu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových
aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.

ZM schvaluje investiční záměr ,,Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou" a realizaci v letech 2019 -
2020.

ZM schvaluje přibližný časový harmonogram činnosti Kontrolního výboru.

ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na 1. pololetí roku 2019.

ZM schvaluje Směrnici města Kralupy nad Vltavou o ochraně osobních údajů, v přeloženém znění.

ZM schvaluje Směrnici k zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v informačním systému města Kralupy nad Vltavou, v
předloženém znění.

ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy se slovinským krajem Miren-Kostanjevica v předloženém znění.
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ZM volí do funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Mělníku, na funkční období 2019 - 2023, paní « Šl
« 1, Kralupy nad Vltavou.

1, bytem

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo S-0593/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.

1.1. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342,
se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, na úhradu pronájmů ledové plochy pro mládež na zimním stadionu v
Kralupech nad Vltavou v roce 2019, ve výši 1200 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).
1.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestičníindividuální dotace na základě
§ l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro
HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l.

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Basketbalový klub Kaučuk Kralupy, z. s., IČ: 42738105, se sídlem Chudenická
1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, na Mezinárodní basketbalový kemp pro děti a mládež, ve výši 80 000 Kč a 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. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

ZM schvaluje hlasování o rozdělení programových dotací na podporu sportu v roce 2019 u žádostí nad 50.000,- Kč v souhrném
hlasování - schválení částky a uzavření veřejnoprávní smlouvy takto:
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 282 000 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 § l0a 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, PS(: 278 0l, ve výši 50 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Ei 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkůml org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
2.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě Ei 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., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 275 000 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 Ei l0a 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 185 000 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 programové dotace na základě Ei 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 Sdružení na podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, o. s., IČ: 07222122,
nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PS(: 2748 0l, ve výši 55 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
5.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí proBramové 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: 07222122, nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l.
6.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 200 000 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.
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7.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., I(:: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 100 000 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 Eí 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 programové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 80 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnostl
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 60 000 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 E» 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 prog,ramové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 105 000 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 § l0a
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, PSC: 278 0l, ve výši 65 000 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 § l0a
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 Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16,
Kralupy nad Vltavou, PS(: 278 0l, ve výši 140 000 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 E» 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.
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 130 000 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 § l0a
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 95 000 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 § l0a
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 150 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
15.2. 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.
- 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 140 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 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.
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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 65 000 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 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 kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
18.1. ZM schvaluje poskytnutí prog,ramové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PS(: 278 0l, ve výši 230 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnosti
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, PSČ 278 0l, ve výši 255 000 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 § l0a
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 282 000 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 § l0a
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), IC:: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PS(: 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 50 000 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 80 000 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 § l0a
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 175 000 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 60 000 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 25 000 Kč. Dotace bude vyplacena z
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 Ei l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územriích 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
Ol.

ZM schvaluje OZV města Kralupy nad Vltavou č. 1/2019, kterou se stanovují části školských obvodů základních škol zřízených
městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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ZM ukládá OSVŠK prověření možnosti zřízení bezdoplatkových zón ve městě Kralupy nad Vltavou.

ii
1 7A4 rrhíííliíje záměr města prodat části pozemků parc.č. 122/114 a parc.č. 122/115 v k.ú. Lobeček o výměře cca 72 m2 za
účelem výstavby 3 řadových garáží pro osobní automobily.

1 7A4 rrtníílíije záměr města prodat část pozemku parc.č. 153/19 v k.ú. Lobeček o výměře cca 220 m2 za účelem výstavby
bytového domu.

1 7fl4 rrtníiliije budoucí záměr města prodat část pozemku parc.č.?83/1 a pozemku parc.č. 83/94 v k.ú. Lobeček, zahrnutých dle
platné územně plánovací dokumentace města Kralupy nad Vltavou do plochy ,,OV2- občanské vybavení - obchod a
administrativa a Z54 - Lobeček, Veltruská" za účelem komerčního využití v souladu s regulativy pro tuto plochu.

l ZM bere na vědomí:

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 3/2019 a 5/2019."

ZM bere na vědomí zprávu o vývoji zhodnocení volných finančních prostředků ke 28.02.2019.

ZM bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 1 ze dne 11.03.2019.

ZM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru konaného dne 11. března 2019.

Usnesení, která nebyla přijata

ll

ZÁPIS OVĚŘEN:

"{&' .)3.'iV Kralupech nad Vltavou dne .:'..::».:..... 2019, v .Á!'......hodin
(

.;%l..............................

Mgr. Libor Síla

V Kralupech nad Vltavou dne .Í".:.'...:... 2019, v a!"..'.:%odin

!
V Kralupech nad Vltavou dne .....o......a... 2019, v .'...Y....hodin

'%-

é
Tomáš Pekárek

/ %[
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Ing. Marek Czechmann
starosta měSta k
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