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

l

ZM schvalu}e předložený návrh programu jednání ZM č. 4, včetně dodatečných materiálů ' Il'í".'/6, VI./10, 'VI./11, Vll./4 a
upravených materiálů lll/5.

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

ZM schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Jan Špaček, Ing. Ivan Ottis a Mgr. Martin Luksík.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 4: Ing. Petr Závodský a Mgr. Libor Síla.

ZM schvaluje prodej výměníkových stanic typu CETEPRIM-2 st. s řídícími systémy Tecoreg, typ TR 204, včetně technologického
zařízení, nacházející se v bytových domech Předmostí čp. 701, čp. 703 a čp. 705, společnosti TAMERO INVEST, s.r.o., IČ:
24781452, se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, za cenu 100 Kč + 21% DPH.

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 36/22 o výměře 293 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad
Vltavou, za pozemek parc.č. §§ o výměře 336 r% v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jea E Š Rghgtec -mpraha 4 podíl % Celku, N « Hm 8 pOdíl % Celku. pOdlal %
celku. Směna pozemků mezi Městem Kralupy nad Vltavou a spoluvlastníky bude
provedena bez dalšího finančního vyrovnání rozdílu výměr pozemků.
2. ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č.st.l554 a parc.č.l66/23 o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu č. 1352-

27/2020 oddělených z pozemku parc.č.l66/2) v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k
pozemku zastavěného stavbou altánu a užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp. 202, v ul. U Studánky. Kupní cena bude
navýšena o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků a dále finanční náhradu za bezesmluvní užívání pozemků za tři roky
zpětně ve výši 7.350 Kč (formou dohody o narovnání). Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
3. ZM schvaluje opětovné zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.č. 82/86 o výměře 1459 m2 v k.ú. Lobeč za účelem

výstavby rodinného domu obálkovou metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši3 075 400 Kč včetně 21 % DPH.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
4. ZM schvaluje opětovné zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.č. 82/87 o výměře 1327 m2 v b.ú. Lobeč za účelem
výstavby rodinného domu obálkovou metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši 2 996 200 Kč včetně 21% DPH.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení aukce se společností KOVA Group a.s., se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha
5, IČ: 27411672, za celkovou cenu (provizi) 0,79 % z kupní ceny sjednané ve zprostředkovávané smlouvě (kupní smlouvě) k
předmětu aukce v Kč bez DPH, za podmínek a ve znění uvedeném v příloze č. 1.
2. ZM schvaluje Aukční vyhlášku na provedení elektronické aukce pozemků parc. č. 1723/1 o výměře 638 m2, parc. č. 1723/6 o

výměře 305 m2, parc. č. 1723/7 o výměře 231 m2, parc. č. 1723/8 o výrrueře 323 m2, parc. č. 1723/9 o výměře 259 m2, parc. č.
1723/10 o výměře 194 m2, parc. č. 1723/11 o výměře 481 m", parc. č. 1723/12 o výměre 188 m2 a parc. č. 1723/14 o výmMe 98
m2, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve znění uvedeném v příloze č. 2, s následujícími podmínkami:
a) Vítěz aukce (dále jen jako ,,Kupující") se zavazuje, ze nejpozději do 3 let od podpisu Kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
zajistí vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě polyfunkčních dornů dle závazné územní studie ,,Dostavba bloku za
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Husovou ulicí z Ol/2020" od zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, a to na všechny pozemky, které jsou
předmětem aukce. V případě nesplnění tohoto závazku bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč za každý kalendářní
den prodlení;
b) Kupující se zavazuje, ze nejpozději do 5 let od podpisu Kupní smlouvy oběma smluvními stranami, zajistí vydání kolaudačního
rozhodnutí na polyfunkční domy vystavěné dle závazné územní studie ,,Dostavba bloku za Husovou ulicí z Ol/2020" od
zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, a to na všechny pozemky, které jsou předmětem aukce. V případě
nesplnění tohoto závazku bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení;
c) Výše uvedené závazky vždy přechází v případě dalšího převodu, přechodu a vkladu do základního kapitálu společnosti,
vlastnického práva k předmětu aukce na nového nabyvatele a každý takový převodce má povinnost zajistit, aby nový vlastník byl
za stejných podmínek zavázán ke splnění těchto závazků.

3. ZM schvaluje Rezervační smlouvu a Kupní smlouvu jejírnž předmětem je prodej pozemků parc. č. 1723/1 o výměře 638 m2a
parc. č. 1723/6 o výměře 305 m", parC. =. 1723/7 o výměře 231 m", parC. =. 1723/8?o výměře 323 m2, parc. č. 1723/9 o výměře
259 m2, parc. č. 1723/10 o výměře 194 m", parC. =. 1723/11 o výměře 481 m2, parc. č. 1723/12 o výměře 188 m2 a parc. č.
1723/14 o výměře 98 m2, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve znění uvedeném v příloze č. 3 a č. 4 s následujícími podmínkami:
a) Kupující se zavazuje, ze nejpozději do 31et od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, zajistí vydání pravomocného
stavebního povolení ke stavbě polyfunkčních domů dle závazné územní studie ,,Dostavba bloku za Husovou ulicí z Ol/2020" od
zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, a to na všechny pozemky, které jsou předmětem aukce. V případě
nesplnění tohoto závazku bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení;
b) Kupující se zavazuje, ze nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, zajistí vydání kolaudačního
rozhodnutí na polyfunkční domy vystavěrié dle závazné územní studie ,,Dostavba bloku za Husovou ulicí zOl/2020" od
zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, a to na všechny pozemky, které jsou předmětem aukce. V případě
nesplnění tohoto závazku bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení;
c) Výše uvedené závazky vždy přechází v případě dalšího převodu, přechodu a vkladu do základního kapitálu společnosti,
vlastnického práva k předmětu aukce na nového nabyvatele a každý takový převodce má povinnost zajistit, aby nový vlastník byl
za stejných podmínek zavázán ke splnění těchto závazků.

4. ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 1708/2 o výměře 39 m 2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, včetně příslušenství a
přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace, který je určený společně s pozemkem parc. č. 1723/14 v b.ú. Kralupy nad Vltavou
kvýstavbě polyfunkčního domu dle územní studie ,,Dostavba bloku za Husouvou ulicí" označeného jako ,,02", vítězi aukce
pozemků za kupní cenu v Kč, vzniklou z provederié aukce realizovanou společností KOVA Group a.s., IČ: 27411672, a to na
základě vzorce: (cena dosažená aukcí/2717)*39. Město jako navrhovatel aukce má zájem s vítězem aukce (kupujícím) uzavřít
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, a to do 30 pracovních dní od podpisu kupní smlouvy předmětu aukce oběma smluvními
stranami. Kupní smlouva bude uzavřena s vítězem aukce (kupujícím) nejdříve k 31.10.2022.

1. ZM ruší usnesení č. 20/02/3/6, ze dne27.04.2020, z důvodu adminis?trativní chyby.

2. ZM schvaluje přijetí daru - části pozemku parc.č. 495/1 o výměře cca 1156 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou s nově
vybudovanou komunikací na tomto pozemku, se vsakovacím pásem, parkovacími místy, zelení a veřejným osvětlením, od
společnosti REZIDENCE MINICE s.r.o., se sídlem Huťská 229, Kladno, IČO: 07995512. Darovací smlouva bude uzavřena po vydání
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a po vložení věcných břemen ve prospěch vlastníků a správců inženýrských sítí
uložených v převáděném pozemku a komunikaci. Do doby splnění těchto podmínek bude se společností uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě darovací.

ZM schvaluje Změny rozpočtu - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků vcelkové výši 581.659,97 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2212 (silnice). Jedná se o pozastávku z roku 2010 pro firmu Tost.cz s.r.o., Ledeč
nad Sázavou, která byla městem uplatněna na zakázku Rekonstrukce komunikace v ulici Ježkova, Kralupy nad Vltavou dle SOD č.
86-10-5/RlaSM.
Přílohy: Faktura z roku 2010 s vyčíslenou pozastávkou

Smlouva o dílo č. 86-10-5/RlaSM
Zápis o vizuální prohlídce stavby ze dne 03.06.2020

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.298.354 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 {rezerva města spoluúčast
k dotacím) na kap. č. 10 - kancelář starosty, § 5212 org. 564 (protipovodňové opatření - profily, hiásiče, sirény). Jedná se o
dotační akci ,,Modernizace protipovodňových opatření".
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.184.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) org. 566. Jedná se o dotační akci:
,,Bezbariérový chodník v ul. Přemysiova a ul. 28. října. Až přijdou finance z dotace na přístavbu ZŠ Komenského, bude tato částka
vrácena zpět do rezervy na investice.
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4. Převedení finančních prostředků vcelkové výši 1.685.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) org. 450. Jedná se o dotační akci:
,,Chodník v ul. Na Velvarské silnici". Až přijdou finance z dotace na přístavbu ZŠ Komenského, bude tato částka vrácena zpět do
rezervy na investice.
5. Převedení finančních prostředků vcelkové výši 1.234,000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 2 - SVŠK, § 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce). Jedná se o vyrovnání schodku z minulých let
Kralupské sportovní, spol. s r.o.

ZM schvaluje závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2019 bez výhrad.

ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kralupy nad Vltavou za rok 2019 a to bez výhrad.

ZM souhlasí s protokolem o schvalování účetní závěrky města Kralupy nad Vltavou za rok 2019 dle předloženého znění.

ZM schvaluje účetní závěrku města Kralupy nad Vltavou za rok 2019.

ZM deleguje p. Libora Lesáka, r.č. 6507301526, bytem Hůrka 1062, Kralupy nad Vltavou, k zastupování města Kralupy nad
Vltavou na všech mimořádných a řádných Valných hromadách společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., IČO: 4635691, se sídlem
U Vodojemu 3085, Kladno, které se budou konat do 31. 12. 2022.
Zástupce města je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno - Mělník, a.s.,
zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a
dostat na ni vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a podávat návrhy a
protinávrhy k projednávaným bodům programu.

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 106.805 Kč pro SH ČMS SDH Minice, IČ: 656 0l 301, se sídlem Na Vršku 196,
278 0l Kralupy nad Vltavou - Minice, o individuální dotaci na akci Advent Minice 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech úzernních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, se SH ČMS SDH Minice, IČ: 656 0l 301, se sídlem Na Vršku 196, 278 0l Kralupy nad Vltavou -
Minice, na Advent Minice 2020.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 4/2020 o systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města
Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění a zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 1/2015 ze dne
1. 4. 2015 o systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Kralup nad Vltavou v předloženém
znění - příloha č. 1 důvodové zprávy.

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou v
předloženém znění - příloha č. 1 důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč na opravu vnějšího soklu kralupského kostela Nanebevzetí Panny
Marie a Sv. Václava, pro Římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou, Chmelova 212, 27801 Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na Il. pololetí roku 2020.

1. ZM schvaluje zahrnutí území města Kralupy nad Vltavou do území působnosti MAS Kralupsko, z.s., se sídlem Palackého nám.
1, 278 0l Kralupy nad Vltavou, na období let 2021- 2027.

2. ZM schvaluje členství Města Kralupy nad Vltavou v MAS Kralupsko, z.s.

3. ZM pověřuje k zastupování Města Kralupy nad Vltavou v MAS Kralupsko, z. s. místostarostu města Libora Lesáka.

1. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za 1.
pololetí roku 2020, dle přílohy materiálu.

2. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou,
za I. pololetí roku 2020, dle přílohy materiálu.
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2. ZM schvaluje pořizování celého obrazového a zvukového záznamu z průběhu jednání zastupitelstva města vč. jeho archivace

2. ZM ukládá RM projednat s ředitelkou PO DDM doporučení, vzešlá z předmětného materiálu, ohledně podmínek dalšího
provozu areálu.

ZM schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 1.234.000 Kč na vyrovnání schodku Kralupské sportovní, spol. s
r. o., IČ: 29021731, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, formou dobrovolného příspěvku dle § 162 zákona č.
90/2012 sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Částka bude vyplacena z investiční rezervy města.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí investiční 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, ve výši 400.000 Kč, na nákup žacího stroje. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), položka 6313 (Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým osobám). Dále pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním této
veřejnoprávní smlouvy.

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Skí klub Kralupy, z.s., Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278
Ol, IČ: 68406541, na podzimní soustředění pro Ski klub Kralupy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a její předložený text 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, Et 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční trarisfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

2. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Ski klub Kralupy, z.s., Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278
Ol, IČ: 68406541, na soustředění Chile/Argentina - M§ Š§§ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a její předložený text 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, Ei 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pořádání letního soustředění pro oddíl krasobruslení pro TJ KRALUPY, z. s. -
Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 44.000 Kč. Dotace bude vyplacena
z kapitoly2, §3419 (Ostatní tělovýchovná činnosti položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na
podporu sportu) 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, pro TJ KRALUPY, z.s. -
Oddíl krasobruslení s., IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

2. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 43.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy
a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě š 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), IČ: 14799146,
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.

 záměr pořizování on-line video přenosů z veřejných zasedání ZM.

a záměr města směnit pozemky parc.č.st.l554 a parc.č.l66/23 o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu č.
1352-27/2020 oddělených z pozemku parc.č.l66/2) za pozemek parc.č.l67/10 o výměře 6 m2 (dle geom. plánu odděleného z
pozemku prc.č.l67/3), vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, s finančním vyrovnáním rozdílu výměr stanovených znaleckým
posudkem, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku zastavěného stavbou altánu a užívaného jako součást zahrady u
rod, domu čp. 202, ul. U Studánky. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

l

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 10/2020, 12/2020, 13/2020 a 14/2020."

ZM bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2019.
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ZM konstatuje, ze rozpočet příjrnů v roce 2019 byl splněn na 107,20 % a výdaje byly čerpány na 60,86 %.

ZM konstatuje, ze při přezkoumávání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

ZM bere na vědomí zprávu o projednání předkládaných podkladů pro schvalování účetní závěirky města Kralupy nad Vltavou za
rok 2019 dle přílohy.

ZM bere na vědomí zprávu o vývoji zhodnocení volných finančních prostředků ke 31.05.2020.

ZM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru.

ZM bere na vědomí materiál Ing. Petra Hlouška, zástupce realitní kanceláře RE/MAX, ,,Posouzení nemovitosti - areál DDM
Mokrosuky" .

l
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V Kralupech nad Vltavou dne .............. 2020, v .........hodin
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