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MUKV č.j. 16079/2020 KS

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 24.02.2020

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 výpísu usnesenÍ vymazány.

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

l Usnesení, která byla přijata l
ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 1, včetně dodatečných materiálů V./3, V./4, VI./8, VII./5.

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

ZM schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Mgr. J. Kohm, L. Šuda a Ing. L. Truhlář.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 1: Ing. Ivana Ottis a MUDr. Jana Homolová

1.I ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. [měře § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadovéÁgaráže pro osobní automobil, pana M§ bytem Í 1, Kralupy nad Vltavou, za cenu 151-.300 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.

o výměre § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby1.2 ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.
řadové garaže pro osobní automobil, pana R§ bytem Kralupy nad Vltavou za cenu 121.200 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
2.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadové
garáže pro osobní automobil, manžele P§ a m, bytem Kralupy nad Vltavou za cenu 136.602 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
2.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č. § o výměre 7. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavbyr'!řadové garáže pro osobní automobil, pana R§ Al lbytem Kralupy nad Vltavou, za cenu 121.200 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
3.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. 0 o výmeÍe § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby radové
garáže pro osobní automobil, manžele P§ a m bytem ' - Kralupy nad Vltavou za cenu 121.639 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
3.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku p4 o výměře l m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby
řadové garáže pro osobní automobil, pana Mm Th bytem ««? Kralupy nad Vltavou, za cenu 121.300 Kč.Á
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
4.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. [ěře § m2 v b.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadové1garáže pro osobní automobil, manžele P§ a Jl bytem l 1, Kralupy nad Vltavou za cenu 170.563 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.Ť4.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č. o výměře § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby
řadové garáže pro osobní automobil, pana M§ bytem l IKralupy nad Vltavou, za cenu 121.300 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
5.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. [měře § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadové[5garáže pro osobní automobil, manžele 4 a JÍ i, bytem l IKralupy nad Vltavou za cenu 175.879 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
5.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č. q o výměre l m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby
řadové garáže prO osobní automobil, pana p§ $m - Kralupy' nad Vltavou Za Cenu 112.500 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
6.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. 0 o výměře § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadové
garáže pro osobní automobil, manžele P§ a fl, bytem ' Kralupy nad Vltavou za cenu 170.125 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
6.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č. q o výměře l m2- v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby
řadové garáže prO osobní automobil, pana p§ [m g, Kralupy' nad Vltavou Za Cenu ii,;!.soo Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
7.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č.9 o výměře § m2 v k.-i.i. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadové
garáže pro osobní automobil, manžele P§ a m bytem , Kralupy nad Vltavou za cenu 155.669 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
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7.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č.4 o výměře l m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby
řadové garáže pro osobní automobil, pana P§ T§?m Kralupy nad Vltavou za cenu 112.500 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.

Áo výměře § m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadové8.1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.
garáže prO osobní automobii, pana Mm % byte-m § í<raíupy nad Vltavou, Za Cenu 151'.300 Kč.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.
8.2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č.§ o výměře I?. Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavbyr"!ů Alřadové garáže pro osobní automobil, pana l bytem Kralupy nad Vltavou, za cenu 121.200 KČ.
Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 988 Kč.

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. § v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře 1 m2 (podle geometrického
plánu č. 673-20/2003 označené jako díl íiaíJ manželům Jm a í§ § § Kralupy nad Vltavou, Za Cenu
2.100 Kč za účelem narovnání vlastnického vztahu - sjednocení vlastnictví pozemku a přístavby rod. domu.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek geometrickým plánem č. 1539-5094/2019 označený jako parc.č.l53/116 o výměře
22 m2 (odděleného z pozemku parc.č.l53/16) v k.ú. Lobeček, za účelem výstavby řadové garáže pro osobní automobil,
obálkovou metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši 28.380 Kč. Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a
náklady spojené s prodejem pozemku ve výši 6.050 Kč. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje záměr města darovat pozemky parc.č. 1709/14 o výměre 1344 m2 a parc.č. 1709/64 o výměře 57 m2 v k.ú.
Kralupy nad Vltavou Středočeskému kraji, za účelem realizace investiční akce ,,II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II.
etapa". Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
2. ZM schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemků parc.č.524/1 a parc.č.525/1 (geom.
plánem č. 674-81/2019 označené jako parc.č. 524/14, parc.č. 524/15, parc.č. 525/18 a parc.č. 525/19 o celkové výměíre 1056 m2)
v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou a části pozemku parc.č. 577/1 (geom. plánem č. 1473-11/2019 označené jako parc.č. 577/35 o
výměre 85 m2) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům užívaných jako chodníky v ul.
Pražská, Hybešova a Minická.

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 výši 3.075.400 Kč. Nabídnutá kupní cena
bude navýšena o 21% DPH a parc.č. 82/87 o výměře 1327 m2 v k.ú. Lobeč za účelem výstavby rodinného domu obálkovou
metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši 2.996.200 Kč, Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21% DPH.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje koupi pozemku parc.č. 238/5 o výměře 946 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou od Stavebního bytového družstva
Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou, IČ:000360143, za cenu 350 Kč/m2, k budoucímu propojení
komunikací v zástavbě rodinných domů v lokalitě Minice - jižní svah ll.

1. ZM schvaluje rozdělení pozemků parc.č. 1723/1, parc.č. 784 a parc.č. 1708 v k.ú. Kralupy nad Vltavou geometrickým plánem
na parcely v územní studii ,,Dostavba bloku za Husovou ulici" z Ol/2020 označené ,,02 až 09" (stavební parcely) a ,,13"
(vnitroblok)
2. ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č. 1723/1 a parc.č. 784 a část pozemku parc.č. 1708 v k.ú Kralupy nad
Vltavou, označené jako stavební parcely ,,02 až 09" a ,,13", za účelem výstavby polyfunkčních domů městského typu dle
závazných regulativů určených územní studii ,,Dostavba bloku za Husovou ulici" z Ol/2020, zpracované atelierem MAJO
architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, jako jeden celek s tím, ze kupní smlouva na část stavební parcely ,,02" dotčené dotací
bude uzavřena nejdříve 31.10.2022 (do této doby bude s kupujícím uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva
nájemní).
3. ZM schvaluje prodej pozemků formou veřejné elektronické drazby. Dražebník bude vybrán výběrovým řízením dle zákona o
veřejných zakázkách a pravidel města pro zadáváníveřejných zakázek.
0 formě zadání zakázky a výběru dodavatele na realizaci této veřejné zakázky rozhodne RM.
ZM ukládá odboru RlaSM předložit ZM ke schválení dražební vyhlášku a smlouvu o provedení držby s vybraným dražebníkem.
4. ZM schvaluje nejnižší podání ve výši 13.000 Kč/m2 bez DPH.

1. ZM schvaluje hlasování o rozpočtovém opatření č. 4/2020 en bloc.
2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020:
A. Změny rozpočtu roku 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 905.020,19 Kč. Jedná se o finanční prostředky na účtu
Sociálního fondu, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o
905.020,19 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 905.020,19 Kč.
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2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.342.029,Ol Kč. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2019 na účtu
Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na ,,Boj proti letišti Vodochody", které přechází
do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.342.029,Ol Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, E»
2251 (letiště) o 1.341.729,Ol Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 6.552.818,52 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 6.5S2.818,52 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o
6.552.818,52 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 10.920.438 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
přestavbu budovy pivovaru a centra města, které přechází do r. 2020. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o
10.920.438 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o
10.920.438 Kč.

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 2.326.548,79 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky -
státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2019 vyčerpán a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 2.326.548,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon
pěstounské péče o 2.326.548,79 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 625.000 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, Unipetrol RPA, s.r.o. ve výši 250.000 Kč a Synthos S.A. ve výši
120.000 Kč, účelově určené jako příspěvky na dopravní hřiště, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020.
Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 625.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 3412 o 625.000
KČ.

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 430.590 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 2019 vyčerpán a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 430.590 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, § 3399 o 430.590 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 185.499 Kč. Jedná se o bezúčelový finanční dar od
paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2019 vyčerpán a přechází do r. 2020. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o
185.499 Kč a navýšení výdajů kap. 2 - odbor SVŠK, § 3399 o 185.499 Kč.
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 257.073 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 -
kancelář starosty z roku 2019, které budou hrazeny začátkem roku 2020 (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2019
vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 257.073 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 -
kancelář starosty o 257.073 Kč.
10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.682.880 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky na kap.
č. 7 - správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů
třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.682.880 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 - správa majetku o 1.682.880 Kč.
11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 15.000 Kč. Jedná se o individuální dotaci pro Farní charitu na
základě smlouvy z roku 2019. Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - SVŠK, § 3429 o 15.000 Kč.
12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 211.408,35 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
vyplacení úroků z půjček na BD Lobeč 1174, které nebyly dočerpány v roce 2019 a přechází do r. 2020 z důvodu nepodepsání
jedné smlouvy. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 211.408,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor,
§ 3612 (bytové hospodářství) o 211.408,35 Kč.
13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 347.025,76 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 13
- Doprava. Finanční prostředky určené na linkovou autobusovou dopravu za měsíc prosinec 2019 nebyly v roce 2019 vyčerpány
a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 347.025,76 Kč a navýšení výdajů kap. č. 13 - doprava, §
2292 (dopravní obslužnost) o 347.025,76 Kč.
14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 174.000 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11-
OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 160.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11- OKTAJ o 160.000 Kč.
15. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 59.682.966,17 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 2019 vyčerpány a
přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 59.682.966,17 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace
investic o 59.682.966,17 Kč.
16. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 6.010.774,65 Kč. Jedná se o akce na kap. č. 5 - realizace
investic, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020 (viz tabulka). Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 6.010.774,65 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic o 5.988.994,37 Kč a kap. č. 1- ekonomický odbor o 21.780,28
KČ.
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ZM schvaluje:
A. Změny rozpočtu roku 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Navýšení příjmové Části rozpoČtu

Třída 8 - financování, položka 8115, převod z roku 2019,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2020 57.237.595,90 Kč
Navýšení výdajové Části rozpočtu
Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1- odbor ekonom., § 6409 57.237.595,90 Kč

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 z vyúčtování daně z příjínů
právnických osob za obce za rok 2019 ve výši 8.673.880 Kč.
Navýšení příjmů kap. č. 1- ekonomický odbor, pol. 1122 o 8.673.880 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6399 o 8.178.930 Kč

§6409 o 494.950Kč
B.Změn roz očturoku2020 - řevod kteréneovlivní "širgz gčtu:

3. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na investice) v celkové
výši 51.049.573,50 Kč na tyto akce:

Kap. § Popíspoložky ČástkavKč

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 50.000.000,00
5 3113 Rekonstrukce podlah v učebnách ZŠ Komenského 500.000,00
9 3745 Navýšení příspěvku TSM - dofinancování údržby zeleně za rok 2019 469.573,50

Obnova a revitalizace zeleně v ulici Kmochova - bylo v plánu minulý rok,9 3745 80.000,00z časových a finančních důvodů se akce neuskutečnila
Celkem 51.049.573,50
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.269.730,16 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na

spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 § 3113 (základní školy) org. 482. Finanční prostředky budou použity na realizaci akce
,,Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského v Kralupech nad Vltavou". Po obdržení dotace, budou finanční prostředky vráceny zpět
do rezervy města na spoluúčast k dotacím (předpoklad květen 2020).
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.778.048 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na
spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 6171 org. 23267. Jedná se o dotační akci ,,Optimalizace procesů ve
veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - interaktivní desky obce".
ZM schvaluje předložený návrh zásad č. 1/2020 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Kralupy nad

Vltavou s účinností od 25.02.2019, v předloženém znění.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě zákona č. 250/2000 sb., § l0a odst. 5 na zajištění

provozu městského útulku pro psy s paní M§ % 278 0l Kralupy nad Vltavou na částku
576.000,- Kč na rok 2020 (finanční částka totožná jako v roce 2019).
ZM schvaluje předložený Akční plán na období 2020 - 2021.

ZM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci ,,Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou

- projektová dokumentace" s dodavatelem Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 002463245, za celkovou
cenu 11.840.000,00 Kč bez DPH, resp. 14.326.400,00 Kč s DPH, s rychlostí vypracování dokumentace v rámci I. etapy do 200 dní a
v rámci ll. etapy do 290 dní dle zadávacích podmínek a s realizačním týmem, který byl součástí nabídky dodavatele.
ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na 1. pololetí roku 2020.

ZM schvaluje předložený plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

a. potvrzuje
v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona ověření souladu Změny č. 1 územního plánu města Kralupy nad Vltavou

s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 1., 2. a 3. aktualizace, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve
znění 2. aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, ze dne 20.11.2019 pod č.j.: 150784/2019/KUSK.
b. rozhoduje
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Kap. * Popís položky Částka v Kč

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města so.ooo.ooo,oo
5 3113 Rekonstrukce podlah v učebnách ZŠ Komenského soo.ooo,oo
9 3745 Navýšení příspěvku TSM - dofinancování údržby zeleně za rok 2019 469.573,50

9 3745 Obnova a revitalizace zeleně v ulici Kmochova - bylo v plánu minulý rok,
z časových a finančních důvodů se akce neuskutečnila 80.000,00

Celkem 51.049.573,50



o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je
uvedeno na str. 49 v odůvodnění Změny č. 1 územního plánu města Kralupy nad Vltavou.
vydává
formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, jako příslušný správní orgán,
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §
171-174 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13 a § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.

d. ukládá pořizovatelí:
zajistit po nabytí účinnosti Změny č. 1 územního plánu města Kralupy nad Vltavou povinnosti vyplývající

z ustanovení § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

zajistit vyhotovení územního plánu zahrnující úplné znění po vydání změny č. 1
zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení § 162 stavebního zákona.

C.

1. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za ll.
pololetí roku 2019, dle přílohy materiálu.
2. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za II.
pololetí roku 2019, dle přílohy materiálu.

ZM pověřujevedení města k jednání s Charitou Kralupy nad Vltavou o možném zřízení a provozování noclehárny pro
bezdomovce.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem Kralupy nad Vltavou jako oprávněným a
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze jako povinným, v předloženém znění, za účelem umístění ,,Pomníku malíře
Jiřího Karse", na části pozemku parc. č. 1651 v obci a katastrálním území Kralupy nad Vltavou.

1.1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na úhradu pronájmů ledové plochy na zimním stadionu v Kralupech nad
Vltavou pro mládež pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z.s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 1.200.000 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 § lOa 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 převod nevyčerpaného příspěvku PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na provoz z roku 2019 ve výši
2.062.557,48 Kč do roku 2020.

1.1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou,
IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena ex ante v lednu
2020 z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).
1.2. 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 Záchrannou službu
Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

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 0789/SOC/2020.
2.1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S 0789/SOC/2020 pro SEMIRAM?S, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2020, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 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 SEMIRAM?S, z. ú., IČ:
70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2020.

ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy číslo S-1341/SOC/2020 a její předložený text včetně přílohy mezi příspěvkovou
organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem Středočeského kraje se sídlem v Praze.

ZM pověřuje vedení města k předložení áměru odkupu pozemků a k ?dalšímu jednání s p. M§ jako vlastníkem pozemků.
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l l

 záměr města prodat část pozemků parc.č. 367/21, parc.č. 367/22 a parc.č. 367/66 v k.ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou o celkové výměře cca 160 m2 (vyznačené na snímku mapy), za účelem využití jako předzahrádka u rod. domu čp. 244, ul.
28. října. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

 pořizovatele (stavební úřad), aby byly připraveny veškeré podklady a stanoviska pro schválerí pořízení změny
územního plánu zkráceným postupem pro lokaliktu Z 13 pro účel hromadného a individuálního bydlení a občanské vybavenosti.

l

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 26/2019, 27/2019, 28/2019, 29/2019, 1/2020 a
2/2020."

ZM bere na vědomí žádost paní M§ € 278 0l Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace na
základě zákona č. 250/2000 sb., ě l0a odst. 5 na zajištění potřeb spojených s provozem Městského útulku pro psy ,,Lesan"
v Kralupech nad Vltavou ve výši příspěvku činí 48.000,- Kč/měsíčně (576.000,- Kč/rok).

ZM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání FV konaného dne 10. února 2020.

ZM bere na vědomí Zápis z jednání č. 1 ze dne 13.01.2020.

ZM bere na vědomí žádost čR HZS Středočeského kraje o poskytnutí součinnosti a spolupráce při řešení nevyhovujícího stavu
stanice HZS v Kralupech n. Vlt. Současně pověřuje vedení města k dalším jednáním s vedením HZS Středočeského kraje.

ZM bere na vědomí informaci od paní J§ Z o jejím vzdání se funkce přísedícího u Okresního soudu Ý Mělníku, ke
dni 17. 1. 2020.

ZM bere na vědomí ,,Petici za zřízení nocležny pro bezdomovce," podanou dne 5. 2. 2020.

l
l l

V Kralupech nad Vltavou dne .3....:':.s:... 2020, v ('4.:'.!.Cdin
Ing. Ivan?ttis
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