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MUKV 55498/2021 KS

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 04.10.2021

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

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

l Usnesení, která byla přijata 1
ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 6.

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: Petr Holeček, Ing. Luboš Truhlář a
Luboš Šuda.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. : Ing. Ivan Ottis a Ing. Petr Závodský

ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č. 88/20 o výměře 11 m", parc.č. 573/12 o výměře 16 m2, parc.č. 566/24 o
výměře 336 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 1541-2/2021 z pozemků parc.č. 88/19, parc.č. 573/12 a parc.č.566/1), parc.č.
591/2 o výrruSte 1798 m2, parc.č. 591/3 o výměre 355 m2 a parc.č. 492/15 o výměře 2355 m2, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavoul do
vlastnictví Správy železnic, státní organizace, IČ:70994234, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům užívaným
jako součást železniční dráhy Praha - Ústí nad Labem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.648.540 Kč.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje podmínky spojené s koupí pozemků parc.č. 362/8 o výměře 17 m2 a parc.č. 362/13 o výměře 139 m2 v k.ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou, od Správy železnic, státní organizace, IČ0 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, a to,
;že 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 =.3. 89215/2021-SŽ-GŘ-031 ze dne 25.08.2021, který je přílohou důvodové zprávy.
Účelem koupě pozemků je majetkoprávní vypořádání pozemků již městem užívaných jako součást sportovního areálu ,,Slavoj
Mikovice".

Změny rozpočtu r. 2021- převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. ZM schvaluje Převedení finančních prostředků celkové výši 5.500.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva
města na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3639 org. 590. Jedná se o realizaci akce ,,Parkovací dům Kralupy nad
Vltavou".

2. ZM schvaluje Převedení finančních prostředků celkové výši 5.500.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, Ei 6409 (rezerva
města na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3639 org. 593. Jedná se o realizaci akce ,,Autobusový terminál".
3. ZM schvaluje Převedení finančních prostředků celkové výši 2.106.417,30 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva
města na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3392 org. 622. Jedná se o realizaci akce ,,Rekonstrukce rozvodů elektro
v KaSS, Kralupy nad Vltavou-lll. etapa".

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce ve výšil
v?a městem Kralupy nad Vltavou.

?ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou mezi M§

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 90.000 Kč na kofinancování další etapy restaurování kamenného soklu (sakristie
v délce 16 m) kostela sv. Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou pro Římskokatolickou farnost Kralupy
nad Vltavou, Chmelova 212, 27801 Kralupy nad Vltavou.

1. ZM schvaluje úpravu znění Programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou r. 2020, spočívající v úpravě, ze u
příjemců dotace, kteří nemohli úplně, či částečně poskytnutou dotaci v r. 2020 - 2021 čerpat z důvodu covidové pandemie
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a s tím spojených opatření, či provozních omezení Kulturního a společenského střediska, se na základě podané žádosti, termín
finančního vypořádání posunuje na den 31.12.2022.
Souhrnný seznam příjemců dotace, kteří o odložení čerpání úplného či částečně již odčerpané dotace požádají, bude společně s
návrhem Dodatku č. 2. Veřejnoprávní smlouvy předložen ZM/RM nejpozději do 11/2021 ke schválení.
2. ZM schvaluje úpravu znění Programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou r. 2021, spočívající v úpravě, ze u
příjemců dotace, kteří nemohli úplně, či částečně poskytnutou dotaci v r. 2021 čerpat z důvodu covidové pandemie a s tím
spojených opatření, či provozních omezení Kulturního a společenského střediska, se na základě podané žádosti, termín
finančního vypořádání posunuje na den 31.12.2022.
Souhrnný seznam příjemců dotace, kteří o odložení čerpání úplného či částečně již odčerpané dotace požádají, bude společně s
návrhem Dodatku č.1. Veřejnoprávní smlouvy předložen ZM/RM nejpozději do 11/2021 ke schválení.

ZM schvaluje v návaznosti na usnesení soudního exekutora o zastavení exekucí čj. 189/EX 188/06-36, čj. 189 EX 188/06-35 a čj.
150 EX 2041/14-41 z důvodu úmrtí odpis nedobytných pohledávek u p. M§ 4 bytem § za

d
dlužné nájemné a služby za období r. 2004 až r. 2007 v celkové výši 86.298 Kč a odpis nedobytných

4 bytem , za dlužné nájemné a služby za období r. 2005 až r. 2011 v celkové výši 46.794 Kč.
ZM schvaluje nákup ,,zaknihovaných kmenových akcií", společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., se sídlem U Vodojemu 3085,

272 0l Kladno, IČ: 46356991 v počtu: 1.657 ks za cenu celkem 606.462 Kč, tj. 366 Kč/ 1 ks akcie a schvaluje uzavření
předloženého znění Kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi městem Kralupy nad Vltavou a společností
Vodárny Kladno - Mělník a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 0l Kladno, IČ: 46356991.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou, v

předloženém znění - příloha důvodové zprávy.
1. ZM schvaluje za kandidáty města Kralupy nad Vltavou na funkci předsedy představenstva ,,Bytového družstva Na Hrádku,

družstvo," pro volbu nového představenstva družstva na období 2021 - 2023, @. 0 H§ a paní M§ K.
2. ZM schvaluje, aby kandidát, který bude zvolen členskou schůzí družstva za předsedu představenstva družstva, zastupoval
město v plném rozsahu na členských sctrůzích družstva.
1. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč pro Wolves Kralupy, z.s., sídl. Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278

Ol, IČ: 22662146, na zajištění A - týmu po postupu do divize (celostátní soutěž) a 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 transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
2. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč pro TJ KRALUPY, z,s. - Oddíl krasobruslení, sídl. Hůrka 1056, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, IČ: 14799146, na mimořádný příspěvek na dofinancování pronájmů ledové plochy a zázemí v hale a
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 transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
3. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč pro FOTBALOVY KLUB CECHIE KRALUPY n, VLTAVOU, z.s., Třebízskeho
945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, l(:: 00473936, na Stavbu hřiště s umělou trávou a 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 transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

ZM schvaluje realizaci akce investičního záměru rekonstrukce šaten a kanceláře vobjektu ŠDH Minice z rezervy města nainvestice v r. 2021.

 záměr města prodat část pozemků parc.č. 83/1 a parc.č. 83/94 v k.ú. Lobeček, zahrnutou dle platné územně

plánovací dokumentace města Kralupy nad Vltavou do plochy ,,OV2- občanské vybavení - obchod a administrativa - Z54 -
Lobeček, Veltruská" za účelem komerčního využití v souladu s regulativy pro tuto plochu.

 záměr města prodat část pozemku parc.č. 82/9 v k.ú. Lobeč o výměře cca 77 m2 za účelem rozšíření zahrady -

pozemku parc.č. 82/88, u novostavby rodinného domu v ulici Písečná.
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Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

? záměr města prodat část pozemku parc.č. 312/37 o výměře 47 m2 za účelem rozšíření zahrady a narovnání
vlastnického vztahu pozemku užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp. 380, ul. Přemyslova.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

a poskytnutí dotace ve výši 124.900 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 470, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, IČ: 22841555, na pořízení žacího traktoru a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a její předložený text na základě § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, 'g 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční trarisfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).

a poskytnutí dotace ve výši 88.000 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 470, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, IČ: 22841555, na pořízení dresů pro celý klub a 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).

i ZM bere na vědomí: I

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 14/2021, 15/2021, 17/2021, 18/2021 a 19/2021."

ZM bere na vědomí: Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru konaného 22. září 2021.

zApis ov?Řeh:

inV Kralupech nad Vltavou dne ..'lí.....')..... 2021, v-....
.4, ,g-i,i=rr-"- 4'j!

Ing. Ivan Ottis

V Kralupech nad Vltavou drie'lÉ.:"':.J..'... 2021, v .'..:..'...hodin

?

6flV Kralupech nad Vltavou dne ..'.!::..f'...'.....".:.:"...a.. 2021, v .'.'.'......hodin

MS

------------------------------ --- ------ ----------4-------- -

Ing. Marek Czechman?
starosta města
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