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MUKV 80249/2020 KS

jedná se pouze o výpís z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpísů, byly osobní
údaje z výpísu usnesení vymazány.

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 7, včetně dodatečného materiálu"VřJ/13 a uÍÓra;eného materiálu IV./1.

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: Stanislav Hejduk, Ing. Petr Listík, Ing. Luboš
Truhlář.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 7: Petr Holeček a Ing. Vojtěch Pohl

1. ZM schvaluje dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města, v souvislosti s výskytem
koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívající v jednostranném prominutí nájemného ze strany města ve výši
50% tj. 24.659 Kč za 4.Q 2020 společnosti REALVESTAV s.r.o., č. smlouvy 184/04/700/SM a č. smlouvy 23/09/700/RlaSM.

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. st § o výměře 27 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou panu F§ 4
bytem 152 00 Praha 5, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu - sjednocení pozemku a stavbydomku za cenuzahradního

ZM schvaluje prodej části pozemků parc.č. § a parc.č. § (dle geometrického plánu č. 963-421/2020 označených jako
ípozemky parc.č. § o výměře 137 m2 a parc.č. výměře 15 m2) v k.ú. Lobeč, El H§Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšíření zahrady u rod. domu, za cenu ve výši § Kč.

Kupní cena bude navýšena o 21 % DPH a úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků ve výši 4.600 Kč.

3. ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č. 61/10, parc.č. 61/11, parc.č. 61/12, parc.č. 61/13, parc.č. 61/14, parc.č.
60/10, parc.č. 60/11, parc.č. 60/12, parc.č. 60/13, parc.č. 60/14 a parc.č. 60/15 v k.ú. Minice za účelem majetkoprávníhovypořádání pozemků užívaných jako předzahrádky u rodinných domů č. p. 69, č. p. 70, č. p. 72, č. p. 80, č. p. 76, č. p. 85, č. p. 84,
č.p. 83, č.p. 79, č.p. 78 a č.p. 41, ulice Pražská, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1550/36/2020 ve výši 561,- Kč/m2,
navýšenou o DPH stanovenou zákonem a náklady spojené s prodejem pozemků.
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/30 o výměre 4126 m2, parc.č. 133/42 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 účelemnarovnání vlastnického vztahu k pozemkům užívaným jako silnice Il/101.
2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí 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 výměře 617 m2 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 jako
místní komunikace v ul. S. K. Neumanna a chodník v ul. Na Velvarské silnici.

ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 55/6 o výměře 25 m2 (pod stavbou lávky a stezky pro pěší a cyklisty),
odděleného geometrickým plánem č. 1347-5133/2020 z pozemku parc.č. 55/1 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, od Správyželeznic, státní organizace, Ič0 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, za podmínky, ze město Kralupy nad Vltavou
přebírá spolu s nabytým majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z
jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu.

2. ZM schvaluje Změny rozpočtu roku 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 4.459.244,09 Kč. Jedná se o investiční dotaci z Ministerstva
životního prostředí ČR účelově určenou na akci: ,,Modernizace protipovodňového systému IROP". Finanční prostředky budou
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převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1- ekonomický odbor, pol. 4216 o 4.459.244,09
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 o 4.459.244,09 Kč.

1. ZM schvaluje rozpočet města Kralupy nad Vltavou na rok 2021 takto:

Příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši
Celkové příjmy ve výši

370.646,89 tis. Kč
370.646,89 tis. Kč

Běžné výdaje (tř. 5) ve výši
Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši
Financování (tř. 8) ve výši
Celkové výdaje ve výši

2. ZM schvaluje souhrnný přehled (tabulka č. 1)
příjmovou část rozpočtu (tabulka č. 2)
výdajovou část rozpočtu - dle paragrafů (tabulka č. 3)

3. ZM schvaluje příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města a neinvestiční dotaci spol. s r.o. (tabulka č. 4)
4. ZM schvaluje plán spoluúčasti k dotacím pro rok 2021 ve výši 54.709,53 tis. Kč (tabulka č. 5).

ZM schvaluje ,,Zásady pro tvorbu a čerpání účelových prostředků Sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou", v předloženém
znění včetně jejich příloh, a to s účinností od 01.01.2021.

291.219,36 tis. Kč
67.427,53 tis. Kč

12.000,00 tis. Kč
370.646,89 tis. Kč

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě zákona č. 250/2000 sb., § l0a odst. 5 na
zajištění provozu městského útulku pr0 psy s paní M? % 278 0l Kralupy nad Vltavou na
částku 576.000,- Kč na rok 2021 (finanční částka totožná jako v roce 2020).

1. ZM schvaluje, aby pan Libor Lesák vykonával funkci místostarosty města jako neuvolněný člen zastupitelstva města, s
účinností od 01.01.2021.

2. ZM schvaluje způsob a výši poskytované odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města, vykonávajícímu funkci
místostarosty, panu Liboru Lesákovi, na základě nařízení vlády č. 318/2017 sb., v platném znění, ve výši 42 360,- Kč / kalendářní
měsÍc.

3. ZM schvaluje poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok 2020 v délce 22 dní panu Liboru Lesákovi, z
důvodu ukončení uvolnění pro výkon funkce místostarosty k 31.12.2020.

ZM volí do funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Mělníku, na funkční období 2021- 2025, paní § Z§l § §
l IKralupy nad Vltavou.

1. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Mgr. Martinu Luksíkoví - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problérnů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
2. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Tomáši Pekárkovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
3. ZM schvaluje v souladu s ust. Et 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Janu Špačkoví - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup k
řešení problérnů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
4. ZM schvaluje v souladu s ust. Ei 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Stanislavu Hejdukovi - členovi zastupitelstva města, ve výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problérm:í a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, 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 Mgr. Jiřině Hereinové - člence zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, 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 MUDr. janě Homolové - člence zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
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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 Filipu Prantlovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup k
řešení problérnů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
8. ZM schvaluje v souladu s ust. Ei 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Mgr. Jíndřichu Kohmovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
9. ZM schvaluje v souladu s ust. % 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Mgr. Liboru Sílovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
10. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Ing. Luboši Truhlářovi - členovi zastupitelstva města, ve výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problérnů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
11. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Ing. Ivanu Ottisovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problérm:í a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
12. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Petru Holečkoví - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup k
řešení problérnů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
13. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Luboši Šudoví - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou prmci, aktivní přístup k
řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
14. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Ing. Petru Závodskému - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problémů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.

1. ZM schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (zadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou
z plochy ,,pv - veřejná prostranství" do ploch ,,VD - Výroba a skladování - drobná výroba, služby" a ,,OD - dopravní
infrastruktura".

2. ZM schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je úprava regulativů včetně podmínek prostorového uspořádání, týkající se
staveb pro rodinou rekreaci. Jedná se o plochu ,,RZ - rekreace - zahrádkové osady" a plochu ,,RZI - rekreace - zahrádkové osady
specifické".
3. ZM schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití části pozemků p.č. 9/1, 1700, 669/7 a 8/5 v k.ú.
Kralupy nad Vltavou z plochy ,,vp - veřejné prostranství" do plochy ,,SK 1- smíšené - komerční specifické".
4. ZM schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavoul předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití pozemků p.č. 43/2 a 43/4 v k.ú. Mikovice u Kralup
nad Vltavou z plochy ,,ZS4 - zeleň sídelní - přírodního charakteru" do plochy ,,251 - ZELEŇ SíDELNÍ - VEŘEJNÁ, PARKY".
5. ZM schvaluje pořízení změny č. 5 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je úprava regulativu pro plochu ,,BH, BHI - BYDLENÍ - HROMADNÉ, BYDLENÍ -
HROMADNÉ SPECIFICKÉ" - v plochách pro novou zástavbu bytovými domy musí být vymezen počet parkovacích stání v poměru
minimálně 1 parkovací stání na 1 byt.
6. ZM schvaluje pořízení změny č. 6 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavoul předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití části pozemku p.č. 398/2 v k.ú. Lobeč z plochy ,,pv -
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVí" do plochy ,,Bl - BYDLENÍ-INDMDUÁLNÍ".
7. ZM schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je zrušení části veřejně prospěšné stavby místní komunikace z Lobče do
Iokality Nad Lobčí (plocha Z27 a dále v rámci ploch Z24 a Z25). Plocha určená pro VPS je vedena v ploše ,,pv - ve're3né
prostranství". Odstraněná část veřejně prospěšné stavby bude změnou navržena do plochy ,,Bl - bydlení individuální".
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8. ZM schvaluje pořízení změny č. 8 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití pozemků p.č. 786/1, 511/2, 786/2 a st.p.č. 1631 a
127 v k.ú. Kralupy nad Vltavou z plochy ,,VP2 - VÝROBA A SKLADOVÁNí - PRŮMYSL, SKLADY SPECIF?CKÉ 2 (areál Libušina-
Trojanova)" do plochy ,,sc - smíšené obytné - centrální".
9. ZM schvaluje pořízení změny č. 9 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití části pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Mikovice u Kralup
nad Vltavou z plochy ,,pv - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ" do plochy ,,Bl - BYDLENÍ - INDMDUÁLNí.
10. ZM schvaluje pořízení změny č. 10 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Město Kralupy
nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je nové vymezení plochy veřejného prostranství - pěšího propojení označené
pod kódem Z 51 na pozemku p.č. 566/8 v k.ú. Kralupy nad Vltavou.
18. ZM schvaluje, ze další žádosti o pořízení změn územního plánu, budou v zastupitelstvu města projednány až poté, co budou
projednány a pořízeny změny zkráceným postupem z období června až prosince 2020.
19. ZM schvaluje určeného zastupitele pro projednání změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem
Ing. Petra Listíka

1. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Kontrolního výboru Zastu-pitelstva města Kralupy nad Vltavou, za Il.
pololetí roku 2020, dle přílohy materiálu.
2. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za Il.
pololetí roku 2020, dle přílohy materiálu.

1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit vKralupech nad Vltavou pro rok 2021,
v předloženém znění.
2. ZM schvaluje formulář Žádosti o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok
2021, v předloženém znění.
3. ZM schvaluje částku ve výši 1.000.000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro
rok 2021.

4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021
v termínu 25.01.2021-10.02.2021.

5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém
zněnÍ.

1. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 90/2020 ve výši § M§ W§, g 278 0l Kralupy nad Vltavou, - ' na
projekt Kralupský talent 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 paní M§ W§ § 278 0l Kralupy n'ad Vltavou, na projekt Kralupaský taÍent.
2, ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného i.ičelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 88/2020 ve výši ?- v? § ' 278 0l Kralupy nad Vltavou,- ič: 65600037, na
projekt Country saloon se skupinou Rangers Band 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 v? y§, 278 0l Kralupy nad Vltavou, Ič: 65600037, naa projekt
Country saloon se skupinou Rangers Band.

ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování Individuální dotace k 31.12.2021Lívi scnvaiuje zmenu OaTa aosazeni stanoveneno uceíu a zaverecnerio vyučt0'
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 112/2020 ve výši ffl paní § Š§ ffibytem l IKralupy nad Vltavou
na akci Adventní slavnosti 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 paní Z? Š§ bytem § Kralupy' nad Vltavou o individuální dotaci naa akci Adventní slavnosti.

ZM schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu v podobě dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem panem
Janem Špačkem, na práce uvedené v důvodové zprávě na úseku požární ochrany, a na období od 01.01.2021- do 31.12.2021.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Memorandu o koordinaci vzájemného postupu při přípravě a realizaci zástavby území ,,Za
Nádražím" v Kralupech nad Vltavou, jehož předmětem je prodloužení termínu platnosti Memoranda do 30.06.2021.

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
předpisů, ve výši 10.931.600 Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
neinvestiční dotace na základě šl0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
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pozdějších předpisů.

ZM schvaluje prodloužení platnosti Strategického plánu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou o 2 roky, do
31.12.2022.

1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021.
2. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021.
3. ZM schvaluje částku ve výši4 500 000,- Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021.
4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021 v termínu 25.01.2021- 05.02.2021.
5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

a záměr města prodat části pozemků parc.č. 122/114 a parc.č. Í'2Ž/lal5"'v'r.ú. Lobeč;k o výmeře cca 40 m2 za
účelem výstavby 2 řadových garáží pro osobní automobily.

a záměr města prodat pozemky parc.č. 61/10, parc.č. 61/11, parc.č. 61/12, parc.č. 61/13, parc.č. 61/14, parc.č.
60/10, parc.č. 60/11, parc.č. 60/12, parc.č. 60/13, parc.č. 60/14 a parc.č. 60/15 v k.ú. Minice za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků užívaných jako předzahrádky u rodinných domů č. p. 69, č. p. 70, č. p. 72, č. p. 80, č. p. 76, č. p. 85, č. p. 84,
č.p. 83, č.p. 79, č.p. 78 a č.p. 41, ulice Pražská, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1550/36/2020 ve výši 1500,- Kč / m2,
navýšenou o DPH stanovenou zákonem a náklady spojené s prodejem pozemků.
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

a záměr města prodat pozemky parc.č. 61/10, parc.č. 61/11, parc.č. 61/12, parc.č. 61/13, parc.č. 61/14, parc.č.
60/10, parc.č. 60/11, parc.č. 60/12, parc.č. 60/13, parc.č. 60/14 a parc.č. 60/15 v k.ú. Minice za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků užívaných jako předzahrádky u rodinných domů č. p. 69, č. p. 70, č. p. 72, č. p. 80, č. p. 76, č. p. 85, č. p. 84,
č.p. 83, č.p. 79, č.p. 78 a č.p. 41, ulice Pražská, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1550/36/2020 ve výši 2850,- Kč/m2,
navýšenou o DPH stanovenou zákonem a náklady spojené s prodejem pozemků.
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

 vyčlenění částky 300 tis. Kč pro družstvo A Hokejového klubu a 200 tis. Kč pro FK Kralupy, mužstvo A

 vícepráce v celkové výši 144.400 Kč bez DPH resp. 174.724 Kč vč. DPH, na akci ,,Adaptace pivovaru v Kralupech nad
Vltavou - projektová dokumentace", jejírríž zhotovitelem je společnost: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno, IČ: 02463245.
Předmětné vícepráce se týkají části díla - projektová dokumentace ve stupni pro územní a stavební povolení. Finanční náklady
budou hrazeny z rozpočtu odboru RlaSM na rok 2020. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek č.1 k SOD č. RISML/00063/2020.

a pořízení změny č. 11 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel §
§2z8 0l Kralupy nad Vltavou a ffl 278 0l Kralupy nad Vltavou), předmětem změny
územního plánu je změna funkčního využití z plochy ,,VD - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA, SLUŽBY" do plochy ,,Bl -
BYDLENÍ-INDVIDUÁLNÍ" na pozemcích p.č. 528/1, p.č. 528/2, st.906, st.997 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou.

a pořízení změny č. 12 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel §
a § 278 0l Kralupy nad Vltavou), předmětem změny územního

plánu je změna funkčního využití z plochy ,,Spu - Plochy smíšené nezastavěného území - výhledově urbanizovatelné" do plochy
,,Bl - bydlení individuální" na pozemcích p.č. 388/19, 388/69, 388/35, 388/36, 388/14, 388/10, 388/8 a 406]4 v k.ú. Mikovice u
Kralup nad Vltavou.

a pořízení změny č. 13 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel Kochmantrans,
s.r.o., IČ0 27202364, Mlýnská 337, 278 0l Kralupy nad Vltavou), předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití
z plochy ,,VP2 - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - PRŮMYSL, SKLADY SPECIFICKÉ 2 (areál Libušina-Trojanova)" do plochy ,,BH - bydlení
hromadné" na pozemcích st.p.č. 73/1, st.p.č. 73/5, část st.p.č. 73/6 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za podmínky, ze v následujících
etapách pořizování změny bude zpracováno vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA).

a pořízení změny č. 14 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (od
J2z8 0l Kralupy nad Vltavou a § 278 ol Kralupy nad

Vltavou), předmětem změny územního plánu je změna pozemků p.č. 407/3, 407/4 a 388/12 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
z plochy ,,Spzi - plocha smíšená nezastavěného území" do plochy ,,Bl - Bydlení individuální".
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a pořízení změny č. 15 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel §
147 00 Praha 4), předmětem změny územního plánu je změna pozemků p.č. 181/3,

181/4, 181/5, 182/1, 182/3 a 187/2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou z plochy ,,Spzi - plocha smíšená nezastavěného území"
do plochy ,,RZ - Rekreace-zahrádkové osady".

a pořízení změny č. 16 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem (žadatel §
130 00 Praha 3), předmětem změny územního plánu je změna pozemků p.č.

178/2 v k.ú. Mikovice u Kralup z plochy ,,RZ - Rekreace-zahrádkové osady" do plochy ,,Bl - Bydlení individuální".

l

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 23/2020, 24/2020, 26/2020 a 27/2020."

ZM bere na vědomí žádost paní M§§ « 278 0l Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace na
základě zákona č. 250/2000 sb., § 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. 6 z jednání Finančního výboru konaného 7. prosince 2020.

ZM bere na vědomí předloženou informaci o schválení novely zákona č. 166/1999 sb., o veterinární péči, která umožňuje obcím,
a obecním policiím, od 1. 1. 2022 snadné a okamžité zjištění identifikace držitele psa po načtení ,,psího čipu."

ZM bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 2 ze dne 02.12.2020.

l

p'JL ,>yq'5---=ÍaňoÍeŽeW--a -=V Kralupech nad Vltavou dne é/3...'!A'.. 2020 A. .modin
V Kralupech nad Vltavou dne<.).:.'...:... 2020, vW.. J!-.hodin ...........Z..............
Ing. Vojtěch Pohl

zí.. ,&,. ,, th ,,. .i - 'V Kralupech nad Vltavou dne .............. 2020, v .........hodin /a Ing. Marek Czechmann, a'. starosta města
/
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