
MUKVXOOTPPFC

MUKV 15904/2021 KS

l

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

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

l

ZM schvaluje konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kralupy n-ař Vltavou, dane 'is.'-a. 2021, s možností distanční účasti a
distančního hlasování části členů ZM (ve smyslu příslušného výkladového stanoviska MV ČR), a pozastavení účinnosti ,,Jednacího
řádu Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou," po dobu konání uvedeného veřejného zasedání ZM.

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 2.

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: Ing. Vojtěch Pohl, Ing. Ivana Pacholíková a
Ing. Ivan Ottis.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 2: Luboš šuda a Filip Prantl.

1. ZM schvaluje hlasování o prodeji pozemků vyjmenovaných v bodě 1-10 důvodové zprávy an block.
2.1. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu R§ Hg
bytem ffl 278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu § Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
2.2. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu J§ « bytem
§278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu 0- Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
2.3. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře @ m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu % P§
bytem sídl. § 278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako
předzahrádka u rodinného domu za cenu - Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
2.4. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. o výměře § m2 v b.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu J§ Hg
bytem 439 72 Krásný Dvůr, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu %- Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
2.5. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v í«.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu R§ «
bytem ffl 278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu 0- Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
2.6. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu M§ H§
bytem 0 278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu § Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši §- Kč.
2.7. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu 4 M§§
bytem § 253 03 Chýně, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u rodinného
]

domu za - Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
2.8. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře @ m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou panu # Mg
bytem ffl 278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu § Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši §- Kč.
2.9. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. o výměře § m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou spoluvlastníkům - panu
Oo§ a 4 o§ bytem 278 0l Kralupy nad Vltavou, za účelem majetkoprávního vypořádání
pozemku užívaného jako předzahrádka u rodinného domu za cenu § Kč (podíl k % celku činí § Kč) + náklady
spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč (podíl k % celku činí § Kč).
2.10. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. § o výměře § m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou paní §. R§ 4
bytem 252 64 Velké Přílepy, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako předzahrádka u
rodinného domu za cenu 0- Kč + náklady spojené s prodejem pozemku ve výši @- Kč.
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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 Správy
železnic, 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 a dále za technických podmínek uvedených v části A.
dopisu č.j. 11746/2018-SŽDC-GŘ-031 ze dne 24.10.2020, který je přílohou důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. 187/45 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 1 m2 za účelem narovnání
vlastnického vztahu pozemku užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp. 560, ul. V Sadech.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 139/74 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Lobeček za účelem přístavby soc.
zařízení a zřízení venkovního posezení u objektu prodejny Coffee&Tea LONGBERRY. Kupující se zaváže zajistit si na vlastní
náklady prověření výskytu všech inženýrských sítí a v případě, ze s jejich existencí budou spojeny jakékoliv náklady (např. s
překládkou sítí), uhradí je z vlastních zdrojů a v žádném případě je nebude požadovat nebo jakkoliv spojovat s městem jako
prodávajícím.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje odložení bodu programu - koupi části pozemku parc.č. 127/124 o výměře 191 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad
Vltavou (geometrickým plánem č. 708-42/2021 označené jako nové pozemky parc.č. 127/130 a parc.č.l27/131) od
Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, za cenu 2.200,- Kč/m2, za účelem
,,Rekonstrukce komunikace a inž. sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou" a s tím související výstavby (přeložky)
trafostanice.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 367/85 o výměře 23 m2, parc.č. 367/88 o výměře 4m2 a parc.č. 367/95 o
výměře 17 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (oddělených geometrickým plánem č. 1373-111/2020 z pozemku parc.č.
366/11) Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, IČO:70891095, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům
užívaným jako silnice Il. třídy.

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 zanutÍ náji
měsíce leden, únor a březen 2021 H§ Kl l č. sml.-360/15/700/RlaSM ve výši Kč včetně DPH, společnosti
REALVESTAV s.r.o., č. sml. 184/04/700/SM a č. 23/09/700/RlaSM ve výši 24.659,50 Kč (tj. 50 % z celkové částky nájemného za 1.
Q 2021).

2. ZM schvaluje odepsání pohledávky ve výši § Kč MQ P§§, nar.l íi
Vltavou za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bQ 5nad Vltavou.

IKralupy nad

ZM schvaluje bezíjplatné nabytí pozemku parc.č. 548 v k.ú. Zem:Ichy u Kralup nad Vltavou - hřbitova, včetně kamenné ohradní
zdi, márnice a zvonice, od Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, do vlastnictví
města Kralupy nad Vltavou za podmínky zápisu zvonice do katastru nemovitostí.

ZM schvaluje odložení bodu programu - záměr města směnit pozemek parc.č. 199/52 o výměře 2014 m2 za pozemek parc.č.st.
158 o výměře 408 m2 a část pozemku parc.č.st. 132 o výměře cca 440 m2 (mimo stávající parkoviště), vše v k.ú. Lobeč, bez
dalšího finančního vyrovnání. Účelem směny je majetkoprávní vypořádání pozemku dotčeného plánovanou výstavbou přivaděče
Hostibejk (veřejně prospěšné stavby) a výstavbou bytových dornů v lokalitě Lobeč.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje A. Změny rozpočtu roku 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. NavýŠenÍ přÍjmové Části rozpoČtu

Třída 8 - financování, položka 8115, převod z roku 2020,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2021
Navýšení výda3ové části rozpoČtu
Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1- odbor ekonom., § 6409 60.233.268,90 Kč
Navýšení příjmové části rozpočtu, kap. č. 1- ekonomický odbor (daňové příjmy)
pol. 1211- DPH + 5.000.000 Kč
pol. 1121- DPPO + 3.000.000 Kč
pol. 1111- DPFO ZČ + 1.500.000 Kč
pol.lll2-DPFOOSVč + 500.000Kč
Navýšení výdajové části rozpočtu, kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (investiční rezerva města) o 10.000.000 Kč.
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60.233.268,90 Kč
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3. Zapojenífinančníchprostředkůdorozpočtuměstaroku2021zvyúčtovánídanězpříjrnů
právnických osob za obce za rok 2020 ve výši 10.495.030 Kč.
Navýšení příjrnů kap. č. 1- ekonomický odbor, pol. 1122 o 10.495.030 Kč
a navýšenívýdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6399 o 10.407.630 Kč

š6409 o 87.400Kč
ZMschvalujeB.Změn roz očturoku2021 - řevod kteréneovlivní aširoz očtu:
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na investice) v celkové
výši 60.232.000 Kč na tyto akce:

Kap. § Popispoložky částkavKč

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 25.280.000,-
Geotechnický posudek - stabilizování a sanace svahových nestabilit ,,Skalníg 3749 . 242.000,-masiv Hostibejk"
10 5213 Finanční dar pro Nemocnici Slaný - pomoc v boji s epidemií COVID 19 200.000,-

2 3599 Záchranná služba ASČR - dovybavení sanitek 400.000,-
1 6409 Rezerva určená pro příspěvkové organizace s.ooo.ooo,-
5 3639 Podzemníkontejnery 1.200.000,-
5 3412 Sociální zařízení na sportovní hale 980.000,-
5 3113 Dopravní hřiště na ZŠ Třebízského 2.810.000,-
5 3639 Bourání provizorní výpravní budovy 12.000.000,-
5 3392 ll. etapa rekonstrukce rozvodů elektro KaSS 10.330.000,-
5 2219 ParkovacímístanaHrádku 1.050.000,-
5 2212 Úprava křižovatky G. Klapálka a sídl. Hůrka 740.000,-
Celkem 60.232.000,-

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 488.590 Kč z kap. č. 10 - kancelář starosty, § 3399 na kap. č. 5 - realizace

investic, § 3113. Jedná se o finanční prostředky z darů na podporu sportovních akcí města, které budou převedeny na akci
,,Dopravní hřiště na 25 Třebízského".
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.045.000 Kč v rámci kap. č. 5 - realizace investic, z § 3412 (sportovní zařízení
ve vlastnictví obce) na § 3113 (základní školy). Jedná se o dary účelově určené jako příspěvky na akci ,,Dopravní hřiště na ZŠ
Třebízského", které budou převedeny na § 3113, z kterého bude celá akce financována.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč Nemocnici Slaný.

1. ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 200 mil. Kč a uzavření smlouvy o úvěru mezi městem Kralupy nad Vltavou a Komerční

bankou, a.s. s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,87%, s podmínkou splácení úroků ze skutečně dlužné částky úvěru.

2. ZM schvaluje uvolnění finanční částky v celkové výši 6 685 693,19 Kč vč. DPH z rezervy na dotace na rok 2021. Předmětné
finance budou použity na pokrytí víceprací, vzniklých v rámci stavby ,,Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou", spočívající v
provedení doplňujícího iríženýrsko-geologického posudku formou vrtaných hlubinných sond, dále ve změně v založení stavby a v
doplnění statické části DPS o chybějící betonářskou výztuž. Tyto vícepráce jsou předmětem dodatku k SOD č.2, ke smlouvě o dílo
č. RISML/00035/2021, uzavřené dne 08.02.2021 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s.

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč panu Jiřímu Veselému, sídl. U Cukrovaru 1066, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 05413117, na projekt: ,,Příměstské fotbalové kempy" a ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne
22.12.2020.

2. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč, paní Janě Bálkové, se sídlem Bolebořská 535/ 4, Dolní Chabry, 184 00
Praha 8, IČ: 03529096, na projekt: ,,letní příměstské i mimoměstské tenisové kempy pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou" a
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020.
3. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč, panu M§ § bytem 278 0l Kralupy nad
Vltavou, na projekt: ,,Hudební festival Unity Rage" a ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020.
4. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč, Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, se sídlem nám. J. Seiferta 706, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt: ,,Za Vodou 2021" a ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
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Kap. i Popis položky částka v Kč

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města 25.280.000,-

g 3749
Geotechnický posudek - stabilizování a sanace svahových nestabilit ,,Skalní
masiv Hostibejk"

242.000 -

10 5213 Finanční dar pro Nemocnici Slaný - pomoc v boji s epidemií COVID 19 200.000,-
2 3599 Záchranná služba ASČR - dovybavení sanitek 400.000,-
1 6409 Rezerva určená pro příspěvkové organizace s.ooo.ooo,-
5 3639 Podzemní kontejnery 1.200.000 -

5 3412 Sociální zařízení na sportovní hale gso.ooo,-
5 3113 Dopravní hřiště na ZŠ Třebízskéh0 2.810.000,-
5 3639 Bourání provizorní výpravní budovy 12.000.000,-
5 3392 ll. etapa rekonstrukce rozvodů elektro KaSS 10.330.000,-
5 2219 Parkovací místa na Hrádku i.oso.ooo,-
5 2212 Úprava křižovatky G. Klapálka a sídl. Hůrka 740.000,-

Celkem 60.232.000,-



dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne
22.12.2020.

5. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč, panu §. J§ % bytem ffl 278 0l Kralupy nad
Vltavou, na projekt: ,,Magická noc trubadúrů 5 - Musica/ Theatrum/ Magia" a ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne
22.12.2020.

6. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč, spolku Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, se sídlem Jana Palacha
744/ 12, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765 na ,, 49. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka a jeho rodném kraji" a
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020.

ZM schvaluje hlasování o poskytnutí programových dotací vyjmenovaných v bodě 1- 23 důvodové zprávy an block.
1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. - Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí proBramové dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. - Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou.
2. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SKI klub Kralupy, z. s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, ve výši 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro SKI klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 0l Kralupy
nad Vltavou.

3. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy
nad Vltavou, ve výši 205.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou.
4, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 240.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnostl položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro FK Kralupy 1901, z.s., IC:: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l.

5. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 698,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l, ve výši 80.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám.
J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l.
6. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou - Oddíl Soptíci, IČ: 42741777,
Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 50.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje
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, pro Sbor dobrovolných hasičů
Kralupy nad Vltavou - Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
7. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 120.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí prog,ramové 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 kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSč 278 0l.
8. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tiger - Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 140,000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a je)í
předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech

str.27



územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger - Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l.

9. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 150.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí prog,ramové 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. - Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l.
10. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 250.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční trarísfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
11, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 75.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l.
12. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 90.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505,
Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
13. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou - Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ:
00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 50.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje
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, pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou -
Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
14. ZM schvaluje poskytnutí proBramové dotace pro FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 190.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Ei 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l.

15. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 195.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555,
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
16, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 330.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
pjedloiený text, o poskytnutí proBramové dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtí:í, ve znění pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
17. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 350.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro TJ KRALUPY, z.s. - Plavecký oddíl Kralupy (POKr),
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
18, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Wolves Kralupy, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 320.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l.

19. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799al46, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
20. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 170.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a je3í
předložený text, o poskytnutí progamové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou.
21. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl volejbalu, Ič: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 310.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), polozka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí prog,ramové 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 volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l.
22. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 84.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční trarísfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí proBramové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Diamond Gym fitness club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278.
23. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936, Třebízského
945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 240.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje 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, pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s.,
IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01278 0l.
24. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční índivíduální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342,
se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 0l, na úhradu pronájrnů ledové plochy pro mládež, ve výši 1.200.000 Kč.
Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům)
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na základě § l0a
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.
25. ZM schvaluje poskytnutí indivíduální dotace na podzimní soustředění předžáků v zahraničí pro Ski klub Kralupy, z.s., IČ:
68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 45.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Ei 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje
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, pro Ski klub Kralupy, z.s., IČ:
68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
26. ZM schvaluje poskytnutí indivíduální dotace na soustředění v zahraničí - Martin Štěpán pro Ski klub Kralupy, z.s., IC::
68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 40.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Ei 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 Ski klub Kralupy, z.s., IČ:
68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
27. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na přípravu a činnost dospělého fotbalu mužstva "A" pro
FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 4700668, V Olších 498, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 130.000 Kč. Dotace bude vyplacena
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na
podporu sportu) a schvaluje 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, pro FK Kralupy
1901, z.s., IČ: 470668, V Olších 498, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
28. ZM schvaluje poskytnutí índíviduální dotace na podporu zabezpečení nákladů A týmu Hokejového klubu Kralupy nad
Vltavou, z.s., Ič: 49520342, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSč 278 0l, ve výši 300.000 Kč. Dotace bude vyplacena
z kapitoly2, §3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na
podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě §
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l0a 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, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
29. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 31.500 Kč 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
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 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).
30. ZM schvaluje vrácení nevyčerpaných prostředků HK Kralupy ve výši 330.624,99 Kč zpět.

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020.
2. ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření výkonem
služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020 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, 614359 (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 na zimní program ,,Teplá židle" pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ:
26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 55 000 Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a
její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
í.ízemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l
Kralupy nad Vltavou.

1, ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. S-0833/SOC/2021 mezi Středočeským krajem a Sociálními službami města
Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace ve výši 2.329.400 Kč na zajištění poskytování sociálních služeb - pečovatelská služba
pro rok 2021.
2. ZM schvaluje přílohu Veřejnoprávní smlouvy č. S-0833/SOC/2021 - Položkové čerpání rozpočtu poskytnuté dotace na rok
2021.

1. ZM schvaluje investiční dotaci pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem
Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček, na rozšíření a obnovu lékařských přístrojů v sanitních vozech na
výjezdové stanovišti ZZS Kralupy nad Vltavou, ve výši 400 000 Kč. Dotace bude vyplacena převedením finančních prostředků z
rezervy města na kapitolu 2, Ei 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), pol. 6322 (investiční transfery spolkům) a ZM schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální investiční dotace na základě Ei l0a odst. 5 zákona
č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

a záměr města prodat část pozemku parc.č. 139/74 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Lobeček za účealeam přístavby soc.a a
zařízení a zřízení venkovního posezení u objektu prodejny Coffee&Tea LONGBERRY. Kupující se zaváže zajistit si na vlastní
náklady prověření výskytu všech inženýrských sítí a v případě, ze s jejich existencí budou spojeny jakékoliv náklady (např. s
překládkou sítí), uhradí je z vlastních zdrojů a v žádném případě je nebude požadovat nebo jakkoliv spojovat s městem jako
prodávajícím.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

l

ZM bere na vědomí zastavení exekučního řízení č. j. 150 EX 1151/14/91, proti povinnému M§ § nar. §
Kralupy nad Vltavou.

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 1/2021, 3/2021, 4/2021 a 5/2021."

2. ZM bere na vědomí plán investičních záměrů uvedených v příloze č. 7, které budou financovány prostřednictvím tohoto úvěru.

1. ZM bere na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00035/2021 uzavřené dne 08.02.2021 mezi
Městem Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s., jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce, spočívající ve změně v
založení stavby a doplnění statické části DPS o chybějící betonářskou výztuž, v celkové hodnotě víceprací 5 525 366,28 Kč bez
DPH, resp. 6 685 693,19 Kč vč. DPH. Předmětem dodatku č.2 je současně prodloužení termínu dokončení stavby do 29.12.2021.
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ZM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru konaného 3. března 2021.

ZM bere na vědomí vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza za rok 2020 - podklad pro projekty a akce Programu
prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2021.
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Ing. Marek Czechmann
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