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MUKV 71907/2020 KS

Jedná se pouze o výpís z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních ú'd-ajů, ve znění pozdějších-předpísů, byly osobní
údaje z výpísu usnesení vymazány.

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

ZMschvalujepředloženýnávrhprogramujednáníZMč.6,včetnědodatečnýchmateriálůlV./2,VI./4,VI'./5-."a-'Vll'.-/3. s-*

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

ZM schvaluje složení návrhové komise a komise pro otevírání obálek v tomto složení: MUDr. Jana Homolová, Mgr. Libor Síla a
Ing. Petr Závodský.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 6: Ing. Petr Listík a Ing. Vladimír Vymětalík.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. st 1222 o výměře 27 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou vlastníkovi
zahradního domku, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku.
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje prodej pozemek parc.č. 1693 o výmě're 257 m2 k.ú. Kralupy nad Vltavou, společnosti RHG spol. s r.o., za účelem
narovnání vlastnictví k pozemku, který je součástí areálu Nemocnice v Kralupech nad Vltavou, za cenu 10.000 Kč. Kupní cena je
odůvodněna omezením využití pozemku uložením iríž. sítí v rozsahu celého pozemku a užíváním pozemku zdravotnickým
zařÍzenÍm.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizační stoky na
pozemcích parc.č. 204/1, 204/2, 204/3, 204/5 a 502/4 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, mezi Městem Kralupy nad Vltavou a
společnostmi Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a Středočeské vodárny, a.s., ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

1. ZM schvaluje záměr města darovat pozemky parc.č.l33/30 o výměře 4126 m2, parc.č.l33/42 o výměře 59 m2, parc.č. 599/1 o
výměře 494 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou
(vytvořené geometrickým plánem č. 1512-127/2020) Středočeskému kraji, za účelem narovnání vlastnického vztahu k
pozemkům užívaným jako silnice II/101.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
2. ZM schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod pozemku parc.č. 572/28 o výměře 37 m2 v k.ú. Kralupy
nad Vltavou (vytvořeného geometrickým plánem č. 1512-127/2020) a pozemků parc.č. 564/7, parc.č. 564/8, parc.č. 564/9,
parc.č. 564/10, parc.č. 564/11, parc.č. 564/12 a parc.č. 564/13 o celkové výměre 617 mz v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
(oddělené geometrickým plánem č. 1368-111/2020 z pozemků parc.č. 564/1 a parc.č. 564/2) za účelem narovnání vlastnického
vztahu k pozemkům užívaných část místní komunikace v ul. S. K. Neumanna a chodník v ul. Na Velvarské silnici.

ZM schvaluje změny rozpočtu r. 2020, které neovlivní výši rozpočtu:
Převedení finančních prostředků celkové výši 1.984.588,50 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na
investice) na kap. č. 2 - SVŠK, § 3412 (sportovní zařízení v majetku obce). Jedná se o navýšení neinvestiční dotace pro Kralupskou
sportovní, s.r.o., viz materiál odboru SVŠK bod č. Vll/3.

1. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 86/2020 ve výši 50.000 Kč, M§ 4 278 0l Kralupy nad Vltavou, na
projekt MUSICFEST - 20. ročník - jubilejní a ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů s paní M§ § 278 0l Kralupy nad Vltavou, nar. § na projekt
MUSICFEST - 20. ročník.
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2. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 87/2020 ve výši 60.000 Kč, Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s., V Zátiší 1016/12, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
49518691, na projekt Hudební festival Bluegrass Advent - 23. ročník * Country Mikuláš a ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Kralupským hudebním sdružení, z.s., VZátiší
1016/12, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na projekt Hudební festival Bluegrass Advent - 23. ročník + Country
Mikuláš.

3. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 91/2020 ve výši 60.000 Kč Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800/9, 278 0l Kralupy
nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Akce pro veřejnost, kroužky a aktivity studentů při Dvořákově gymnáziu a SOŠE a ZM
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě 'g l0a odst. 5
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se Společnosti
pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800/9, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Akce pro
veřejnost, kroužky a aktivity studentů při Dvořákově gymnáziu a SOŠE.
4. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 95/2020 ve výši 45.000 Kč M§ J§, § 278 0l Kralupy nad Vltavou - a na projekt
Kralupský Open Mic a ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
s M§ J§ § 278 0l Kralu'py nadaVltavo:u, a na projekt Kralupský Open Mic.

1. ZM schvaluje v souladu s ust. Ei 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Ing. Marku Czechmannovi - starostovi města, ve výši 70 000,- Kč, za mimořádné pracovní a osobní nasazení v období
pandemie viru covid-19, s tím související zajištění bezproblémového chodu úřadu nejen pro zaměstnance, ale zejména pro
občany města, dále za zajištění fungování příspěvkových organizací (zajištění desinfekce, personálního obsazení, atd.) a zajištění
plynulosti probíhajících investičních akcí v období pandemie viru covid-19.
2. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Liboru Lesákovi - místostarostovi města, ve výši 70 000,- Kč, za mimořádné pracovní a osobní nasazení v období
pandemie viru covid-19, s tím související zajištění bezproblémového chodu úřadu nejen pro zaměstnance, ale zejména pro
občany města, dále za zajištění fungování příspěvkových organizací (zajištění desinfekce, personálního obsazení, atd.) a zajištění
plynulosti probíhajících investičních akcí v období pandemie viru covid-19.
3. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Ing. Vojtěchu Pohlovi - místostarostovi města, ve výši 70 000,- Kč, za mimořádné pracovní a osobní nasazení v období
pandemie viru covid-19, stím související zajištění bezproblémového chodu úřadu nejen pro zaměstnance, ale zejména pro
občany města, dále za zajištění fungování příspěvkových organizací (zajištění desinfekce, personálního obsazení, atd.) a zajištění
plynulosti probíhajících investičních akcí v období pandemie viru covid-19.
4. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny panu Marku Škabradovi - členovi rady města, ve výši 15 000,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, propojování práce v komisích s radou města, účast na
městských akcích i akcích pořádaných dobrovolnými organizacemi.
5. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny panu Ing. Petru Listíkovi - členovi rady města, ve výši 15 000,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, propojování práce v komisích s radou města, účast na
městských akcích i akcích pořádaných dobrovolnými organizacemi.
6. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny panu Ing. Vladimíru Vymětalíkovi, ph.o. - členovi rady města, ve výši 15 000,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci,
aktivní přístup k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, propojování práce v komisích s radou
města, účast na městských akcích i akcích pořádaných dobrovolnými organizacemi.
7, ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny paní Ing. Ivaně Pacholíkové - člence rady města, ve výši 15 000,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, propojování práce v komisích s radou města, účast na
městských akcích i akcích pořádaných dobrovolnými organizacemi.

ZM schvaluje návrh a předložený text dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. OSVŠKSML/00001/2020,
uzavřené dle § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
podepsané dne 09.01.2020, mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Kralupskou sportovní, spol. s r.o. Dodatkem se navyšuje
poskytovaná neinvestiční dotace na rok 2020 o 50.000 Kč na opravu druhého vstupu do vestibulu Kralupské sportovní, spol. s
r.o. Dále ZM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podpisem tohoto dodatku.

1. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní, spol. s r.o., IČ: 29021731, Mostní 812, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, na základě § l0a odst. 3 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
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předpisů, z důvodu vzniklé epidemiologické situace - COVID-19, ve výši 1.984.588,50 Kč. Částka bude vyplacena z finanční
rezervy měSta.
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční 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.
ř

l
% záměr města prodat část pozemku parc.č. 502/1 v k.ú. Zeměchy u Kra'lÓp nad'-Vltavou-o-vý?měře cc?a2'?0m2Za
účelem rozšíření zahrady u rod. domu čp. 28, ul. Pod Lipami.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

% záměr města prodat pozemky parc.č. st 596, 998 a 999 v k.ú. Lobeček za účelem vyb-udování okrasné zahrady s
posezenÍm.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

Usnesení, která nebyla přijata 1

? záměr města prodat část pozemku parc.č. 249/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře cca 1200 m2 Za účelem
rekreace a zahrádkaření.

Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

7Th4 rrhvílííje záměr města prodat část pozemku p;rc.č. 518/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou
(vyznačenou na snímku mapy) za účelem rozšíření zahrady u budoucí novostavby rod. domu na pozemku parc.č. 457/65 v ul. Na
Šachtě.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

a záměr města prodat část pozemku parc.č. 357/49 o výměře cca 233 m" v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
společnosti VEN s.r.o., za účelem zřízení parkoviště osobních vozidel společnosti.

a záměr města prodat i pozemek parc.č. 357/49 a pozemek parc.č. 1093, jehož součástí je stavba čp. 522, v k.ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou za účelem využití v souladu s územně plánovací dokumentací města Kralupy nad Vltavou - plocha
,,VD-Výroba a skladování - drobná výroba, služby".
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

? změnu účelu čerpání poskytnuté dotace předmětu Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML 84/2020 ve výši 40.000,- Kčn l 'usiLa&c +JI cí.ííííc?u vcí CJíllJ)Jl aví íí :íllllí.íí.íííy L. IIJJIVIL O%lLUL{J V!e V7:>I &4u.tJUtJ,- íL

1278 0l Kralupy nad Vltavou, na realizované dva fotbalové přÍrněstské kempypanu Ji
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019 a ?
? uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. KSSML 84/2020 na
základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s J§l
€ 278 0l Kralupy nad Vltavou,' na projekt dvou fotbalových příměstsbých kempÓ.

?A4 rrtíííílííje poskytnutí individuální dotace ve výši 58.044 Kč Centru D8, o.p.s. Neklanova 2706, Roudnice nad Labem, IČ:
26681471, na úhradu nákladů spojených s opravou podesty dětského domečku a pískoviště v Centru D8, Kralupy nad Vltavou a
? uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí individuální dotace s Centrem D8, o.p.s.
Neklanova 2706, Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1 7A4 rrhvílííie poskytnutí individuální dotace ve výši 43.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl ( KČT ), se sídlem Hůrka
1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů přípravy na akci ,, Do Okoře bez oře" - 50. ročník a ZM
schvaluje 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, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční trarisfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

a poskytnutí individuální dotace ve výši 64.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl ( KČT ), se sídlem Hůrka
1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů přípravy na akci ,, Do Okoře bez oře" - 50. ročník a ZM
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutíindividuální 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, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

a poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl ( KČT ), se sídlem Hůrka
1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů přípravy na akci ,, Do Okoře bez oře" - 50. ročník a ZM
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text, na základě § l0a odst. 5 zákona
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V Kralupech nad Vltavou dne ..":'?..."'.:].'.... 2020, v ?......!'h.hodin ,J
Ing. Petr Listík

":'.!..':..'... 2020, v'.' /I.'.?).'.hiV Kralupech nad Vltavou dne "'a.....:.:..... 2020, v'.'.....'.'.hodin
U .LJ
í? ?

almÍraVyIng. Vl. 'ymětalík Ph.D.
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V Kralupech nad Vltavou dne ..'..:.......a"..' 2020, v .:..'.:...hodin
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%b --------------.-.. .. . ..... .... ... ... ... ... ... ...... .. ...}..

Ing. Marek Czechmann
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str.l9

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).

l

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 20/2020 a 22/2020."

ZM bere na vědomí: Zápis č. 5 z jednání FV konaného dne 19. října 2020.


