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MUKV č.j. 76030/2019 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 zápís k jednání je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ č. 322

l

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 5, včetně upravených materiálů IV./3 a IV./5

ZM schvaluje, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování byla veřejná.

ZM schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Ing. Petr Závodský, Petr Holeček, Mgr. Martin Luksík.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 5: Mgr. Jiřina Hereinová, Mgr. Jindřich Kohm

1. ZM schvaluje záměr města prodat pozemky geometrickým plánern č. 919-50/2019 označené jako parc.č. 35/9 a parc.č. 36/46
o celkové výměře 23 m2 v k.ú. Lobeč, za účelem výstavby řadové garáže pro osobní automobil, obálkovou metodou nejvyšší
nabídce, za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.670 Kč. Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 %
DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 4.900 Kč.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

2. ZM schvaluje záměr města prodat pozemky geometrickým plánem č. 919-50/2019 označené jako parc.č. 35/10 a parc.č.
36/47 o celkové výměře 23 m2 v k.ú. Lobeč, za účelem výstavby radové garáže pro osobní automobil, obálkovou metodou
nejvyšší nabídce, za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.670 Kč. Nabídnutá kupní cena bude navýšena o
21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemku ve výši 4.900 kč.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr města prodat části pozemků parc.č.st. 653/8, parc.č.st. 653/1 a parc.č. 1086, dle geometrického plánu č.
1518-5004/2019 označených jako pozemky parc.č.st. 653/8, parc.č.st. 1139 až 1142, parc.č.st. 1135 až 1137, parc.č. 1086/6 až
1086/14, parc.č. 1086/1 a parc.č. 1143, vše v k.ú. Lobeček, o celkové výměře 785 m2, v souvislosti s dokončenou výstavbou
bytového domu ,,A2" s příslušenstvím, Společnosti MDZZ-Lobeček s.r.o., dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy
nájemní č. 2/08/700/SM, za cenu 2.111,-Kč/m2 + 21 % DPH. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č.§ (dle geometrického plánu č. 1329-109/2019 označené jako díl ,, a ,, o výměře
§v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a stavby
garáže, panu V§ H§ Kralupy nad Vltavou, za cenu obvyklou ve výši 14.190 Kč,
navýšenou o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 4.500 Kč a dále finanční náhradu za bezesmluvní užívání
pozemků za tři roky zpětně ve výši 6.600 Kč (formou dohody o narovnání).

1. ZM schvaluje prodej pozemků v bodech 2-6 za 1.500,- Kč/m2bez DPH.

2. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § a část pozemku parc.č. § (dle geometrického plánu č. 1466-347/2019- 0-ÍVoznačeného jako parc.c. výmere k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšíření zahrady u řadového rod. domu

§v§ Kralupy nad Vltavou, za cenu í.soo,- Kč/mz, navýšenou 0 21 % DPH a
úhradu nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 4.194 Kč.

3. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. §dle geometrického plánu č. 1466-347/2019 označeného jako parc.č.

o výměře ) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšíření zahrady u řadového rod. domu §§l, 0
Kralupy nad Vltavou, za cenu 1.500 Kč/m2, navýšenou o 21 % DPH a úhradu nákladů spojených s prodejem

pozemku ve výši 2.818 Kč.

4. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § (dle geometrického plánu č. 1466-347/2019 označeného jako parc.č.§
í

o výměře 0 parc.č.§ o výměře parc.č.§ o výměře §) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšířenístr.l9



zahrady u řadových rod. dornů čp. l I«€l IKralupy nad Vltavou, za cenu
1.500 Kč/m2 Kč, navýšenou o 21 % DPH a úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků ve výši 7.732 Kč.

5. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § (dle geometrického plánu č. 1466-347/2019 označeného jako parc.č.5. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § (dle geometrického plánu č. 1466-347/2019 označeného jako parc.č. §
o výměře 74 m2) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšíření zahrady u řadového rod. domu 0 manželům J§ a

IKralupy nad Vltavou, za cenu 1.500 aKč/m2 Kč, navýšenou o 21?%DPH a úhradu ná"'kladů
spojených s prodejem pozemku ve výši 2.424 Kč.

6. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č? (dle geometrického plánu č. 1466-347/2019 označeného jako parc.č.'2019 označeného jako pa4
domu čp. g g NaMo výměře §) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšíření zahrady u řadového rod.

« jKralupy nad Vltavou, za cenu 1.500,- Kč, navýšenou o 21 % DPH a úhradu nákladů spojených s prodejem
pozemku ve výši 2.457 Kč.

1. ZM schvaluje opravu chyby v katastrálním operátu podle § 36 zákona č. 256/2013 sb., o katastru nemovitostí, v
geometrickém a polohovém určení části pozemků parc.č.st.64, parc.č. 139/62, parc.č. 139/69 a parc.č. 851/1 v k.ú. Lobeček dle
geometrického plánu č. 1509-266/2019, která byla způsobena zřejmým omylem při vedení katastru nemovitostí.

2. ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 139/62 a parc.č. 139/69, v geometrickém plánu č. 1509-266/2019
označené jako díl ,,b" o výměře 16 m2 a díl ,,d" o výměře 147 m2, v k.ú. Lobeček, za účelem narovnání vlastnického vztahu k
pozemku užívaného jako zahrada u rod. domu čp. 52, Nábř. Jana Rysa, s úhradou finančního vyrovnání za bezesmluvní užívání
uvedených částí pozemků za 3 roky zpětně.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

2. ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č. 156/24 o výměře 473 m2 a parc.č. 156/121 o výměíre 109 m2 v k.ú.
Lobeček za účelem využití jako zahrada. 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. 246 v k. ú. Lobeček.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje změny rozpočtu r. 2019 - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.890.887,71 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na
spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3745. Finanční prostředky budou použity na autorský dozor, BOZP a na
realizaci akce ,,Park Přátelství U Cukrovaru".
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 542.722 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na
spoluúčast k dotacím) na kap. č. 14 - výstavba a územní plánování, § 3636. Finanční prostředky budou použity na realizaci akce
,,Územní studie systému sídelní zeleně".
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 848.608,05 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219. Finanční prostředky budou použity na spoluúčast města k
dotační akci ,,Cyklostezka Kralupy - Zákolany".
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.083.277,25 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219. Finanční prostředky budou použity na spoluúčast dotační akce ,,Cyklostezka
Kralupy - Zákolany". Jedná se o spoluúčast obcí Zákolany a Otvovice, kterou bude financovat město, a obce budou své
spoluúčasti městu splácet.

ZM schvaluje zásady č. 2/2019, o rozpočtových pravidlech města Kralupy nad Vltavou, s účinností od 01.10.2019, v předloženém
zněnÍ.

1. ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. EKOSML/00013/2019 s obcí Otvovice, v předloženém znění.
2. ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. EKOSML/00014/2019 s obcí Zákolany, v předloženém znění.

1. ZM schvaluje realizaci investičního záměru ,,Rekonstrukce komuníkace v ulících Čechova a Vrchlického" v roce 2020.
2. ZM schvaluje realizaci investičního záměru ,,Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského" v roce 2020.
3. ZM schvaluje realizaci investičního záměru ,,Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou" v roce 2020.

ZM schvaluje zařadit částku výši 44 040,- Kč do rozpočtu na rok 2020 na spolufinancování akce ,,Obnova šindele na spodní
mansardě střechy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou".

ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na období říjen - prosinec roku 2019.

ZM schvaluje ustavení nového náměstí ve městě Kralupy nad Vltavou, v sousedství veřejných prostranství označených - Jodlova
ul., Komenského náměstí a Žižkova ul., podle podrobného vymezení uvedeného v důvodové zprávě, a jeho pojmenování na
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,,Náměstí G. Karse" s tím, ze toto veřejné prostranství (v současnosti spadá evidenčně, ve smyslu příslušnosti čp. dornů, pod
Žižkovu ul.) se tímto přejmenovává z ,,Žižkova ul." na ,,Náměstí G. Karse" s účinností od 1. 10. 2019.

1. ZM ruší část usnesení ZM č. 16/Ol/6/4, ze dne 17. 2. 2016, bod 2., o bezúplatném převodu ideálních 13/25 bytových dornů
čp. 100 a 101 Na Hrádku, v Kralupech nad Vltavou, mezi městem a bytovým družstvem Na Hrádku, družstvo.

2. ZM schvaluje záměr uzavřít ,,Dohodu o rozpuštění sdruzení a vzájemném vypořMánr' mezi městem a Bytovýrn družstvem Na
Hrádku, družstvo obsahující zrušení smlouvy o sdružení, ve znění dodatků, uzavřenou dne 25. 6. 2001 mezi městem a Bytovým
družstvem Na Hrádku, družstvo, ke dni 31. 12. 2019, případně k pozdějšímu datu stanoveném rozhodnutím představenstva
bytového družstva, a prodej spoluvlastnického podílu ideálních 13/25 bytových domů čp. 100 a 101 Na Hrádku, v Kralupech nad
Vltavou, Bytovému družstvu Na Hrádku, družstvo, za cenu ve výši 6.618.609,- Kč, která bude uhrazena zápočtem účetně
evidované pohledávky bytového družstva za městem ve výši 6.618.609,- Kč - tj. částka uvedená v čl. I. odst. 13 této Dohody, s
tím, ze kupní cena bude vypořádána zápočtem vzájemných pohledávek, v rámci vypořádání závazků města a bytového družstva
plynoucích ze vzájemné smlouvy o sdružení.

Zdůvodnění výše kupní ceny předmětného spoluvlastnického podílu na bytových domech, která je nižší než cena obvyklá
(uvedení tohoto zdůvodnění je povinností podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) - prodej předmětného
spoluvlastnického podílu města na bytových domech není běžnou obchodní transakcí, jedná se o dokončení dlouhodobě
realizovaného záměru státu na zajištění bytové potřeby občanům obcí prostřednictvím bytových družstev.
S ohledem na podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu předmětných bytových dornů se město,
nehledě na menšinovou výši jeho finanční účasti (formou vložené státní dotace) na výstavbě bytových domů, stalo
většinovým spoluvlastníkem bytových domů - důvodem bylo získání rozhodujícího vlivu a pravomocí, za účelem výkonu
účinné kontrolní role nad nakládáním s městem přijatou státní dotací (při porušení pravidel dotační smlouvy by město
muselo dotaci nebo její část vrátit a uhradit i finanční sankci).
Cílem společné výstavby bytových domů nebyl zisk ani jednoho z účastníků sdružení (města a bytového družstva), ale
zajištění bytových potřeb občam:í města a členů družstva za pomoci přidělené státní dotace. Město v tomto procesu hrálo roli
garanta, ze státní dotace bude účelně využita, a ze postavené družstevní byty nebudou po stanovenou dobu 20 let od
kolaudace bytových domů předmětem spekulací. Proto státní dotace nebyla přidělována bytovým družstvům, ale obcím,
které měly mít možnost zásadního vlivu na nakládání s byty po uvedenou stanovenou dobu. Předmětné vypořádání
spoluvlastnických podílů na bytových domech je posledním krokem k dosažení cílového stavu, kterým je plné vlastnictví obou
bytových dornů bytovým družstvem.

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložené znění s A§§ % byteml IKralupy nad Vltavou,
PSč 278 0l, na částku § Kč. oar -buoe vyplacen z kapito?lylO, ?š3399(Ostatní ?záležitostikultury): apoložka 5493
(Neinvestičrí transfery fyzickým osobám), org. 100100 (Dary).

1. ZM schvaluje poskytnutíindividuální dotace a 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, na vybavení tělocvičny pro Tig,er - Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši
31.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

2. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a 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, na Havran Cup pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 0l Kralupy nad Vltavou,
ve výši 22.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

3. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a 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, na podzimní soustředění pro Ski klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l,
ve výši 30.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční
trarisfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

4. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a 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, na letní soustředění, turnaje a nájmy sportovišť pro mládež pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ:
00473936, Třebízského 945, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 180.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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5. ZM schvaluje poskytnutíindividuální dotace a 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, na letní soustředění pro TJ Kralupy, z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 49.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

6. ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Hokejovým klubem Kralupy nad Vltavou, z. s., mužstvo A, IČ:
49520342, se sídlem Mostní 812, 278 0l Kralupy nad Vltavou, na částku 30.000 Kč. Dar bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 100100 (Dary).

7. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a 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, na MS - Kickboxu Itálie ,,UNIFES WORLD CHAMPIONJSHIPS" pro Jiu - jitsu, z.s., IČ: 22855904, Předmostí 705, Kralupy
nad Vltavou, PSC 278 0l, ve vysi 17.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

8. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a 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, na zázemí pro oddíl krasobruslení pro TJ KRALUPY, z. s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

9. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a 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, na podporu zabezpečení nákladů A týmu Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou, z.s., IC:: 49520342, Mostní 812,
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).

10. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
programové dotace na základě Et l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, na pokrytí nákladů na rozhodčí a cestovné dospělého fotbalu pro FK Kralupy 1901, z. s. , IČ: 4700668, V
0lších 498, 278 0l Kralupy nad Vltavou, 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).

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14865/SOC/2016.

2. ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření výkonem
služeb obecného hospodářského zájmu, podčíslem S-14865/SOC/2016 pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele
sociálních služeb, Sokolská 139, na poskytování sociálních služeb, ve výši 295.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 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 Charitu Kralupy nad
Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
individuální dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů na zimní program ,,Teplá židle" pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278
Ol Kralupy nad Vltavou, ve výši 55.000 Kč.



 zásady č. 2/2019, o rozpočtových pravidlech města Kralupy nad Vltavou, s účinností od 01.10.2019 s úpravou v čl.
5 odst. b - změna z 1 mil. na 500 tis., odst.d - změna z 1 mil. na 500 tis., odst. e - vypustit

l

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 14/2019, 16/2019, 17/2019 a 18/2019."

ZM bere na vědomí zprávu o vývoji zhodnocení volných finančních prostředků k 31.08.2019.

ZM bere na vědomí: Zápisy č. 4 a 5 z jednání Finančního výboru konaného dne 5. srpna a 9. září 2019.

ZM bere na vědomí: Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 4 ze dne 09.09.2019.
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/ Mgr. Jindřich 4hm

}í.«e. ,b%@, ŤV Kralupech nad Vltavou dne .............. 2019, v .........hodin

Ing. Marek Czechmannstarosta měSta
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