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Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších před'pÍ';ů, byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

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

l

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 8 včetně dodatečného materiáÍu IV./5. - a a '

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: Tomáš Pekárek, Ing. Ivana Pacholíková a
Mgr. Libor Síla.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 8: Ing. Vojtěch Pohl a Ing. Petr Listík.

ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 1708/3 o výměre 1 m2, parc. č. 784 o výměře 18 m2, parc. č. 1723/13 o výměře 32 m2,
pozemku parc. č. 566/26 o výměre 12 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 1595-130/2021 z pozemku parc. č. 566/1) a
spoluvlastnického podílu % celku k pozemku parc. č. 1707 o výměře 260 m2, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, společnosti
Rezidence Kralupy S.r.0., ICO: 02683075, se sídlem K betonárně 181/8, Třebonice, Praha 5, za cenu 12.900 Kč/mz, Za účelem
výstavby bytového domu a urbanistického dořešení Palackého náměstí jako celku v souladu s územní studií ,,Dostavba bloku za
Husovou ulicí".

1. ZM ruší usnesení ZM č. 21/04/3/3 ze dne 21.06.2021
2. ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc. č. 357/56 o výměře 207 m2 (dle geometrického plánu č. 1407-
5737/2021) v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za účelem využití jako manipulační prostor - parkoviště před areálem AUTO
KRALUPY a.s. Kupující se dále zaváže zajistit si na vlastní náklady prověření výskytu všech inž. 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 podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č. 546/4 v k.ú. Lobeč,
užívaného jako účelová komunikace, do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje Změny rozpočtu r. 2021- převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.000.000 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. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3639 org. 593. Jedná se o realizaci akce ,,Autobusový terminál".

ZM schvaluje nákup ,,zaknihovaných kmenových akcií", společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., se sídlem U Vodojemu 3085,
272 0l Kladno, IČ: 46356991 v počtu: 1.727 ks za cenu celkem 632.082 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.

1. ZM schvaluje navýšení příspěvku na sport kap. č. 2 - Odbor SVŠK, §3419 - ostatní tělovýchovná činnost o 1 mil. Kč a ponížení
rezervy města na investice kap. č. 1- ekonomický odbor, Et 6409 - investiční rezerva města o 1 mil. Kč.

4. ZM schvaluje rozpočet města Kralupy nad Vltavou na rok 2022 takto:
Příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 446.067 49 tis. Kč
Financování (tř. 8) ve výši 171.500,00 tis. Kč
Celkové příjmy ve výši 617.567,49 tís. Kč
Běžné výdaje (tř. 5) ve výši 321.198,53 tis. Kč
Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši 287.368,96 tis. Kč
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Financování (tř. 8) ve výši
Celkové výdaje ve výši
5. ZM schvaluje
souhrnný přehled (tabulka č. 1)
příjmovou část rozpočtu (tabulka č. 2)
výdajovou část rozpočtu - dle paragrafů (tabulka č. 3)
6. ZM schvaluje
příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města a neinvestiční dotaci spol. s r.o. (tabulka č. 4)
7. ZM schvaluje plán spoluúčasti k dotacím pro rok 2022 ve výši 78.844,74 tis. Kč (tabulka č. 5).

ZM schvaluje předložený návrh zásad č. 2/2021 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Kralupy nad
Vltavou s účinností od 01.01.2022, v předloženém znění.

9.000,00 tis. KČ
617.567,49 tís. Kč

1. ZM schvaluje investiční záměr ,,Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou-Illi etapa".

1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit vKralupech nad Vltavou pro rok 2022,
v předloženém znění.
2. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022,
v předloženém znění.
3. ZM schvaluje částku ve výši 1.200.000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro
rok 2022.

4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022
v termínu 24.01.2022 - 10.02.20!2.

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

1. ZM schvaluje uzavření ,,Ručitelského prohlášení č. KA2106823" Městem Kralupy nad Vltavou, jako ručitelem, ve prospěch
spol. Sberbank CZ, a.s., IČ.: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, Praha 5, v předloženém znění, v souvislosti
s prováděním stavební rekonstrukce restaurace Vltava - nebytový prostor v pravém křídle budovy čp. 706, nám. J. Seiferta a
předmětné části nemovitosti v majetku města ze strany nájemce - spol. EU POLYMER CZ, odštěpný závod, IČ: 04464389, se
sídlem Nad Ryšánkou 2079/8, Krč, Praha 4.
2. ZM pověřuje starostu města podpisem předmětného ,,Ručitelského prohlášení č. KA2106823."

1. ZM schvalí4e výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za ll.
poioletí roku 2021, dle přílohy materiálu.
2. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za ll.
pololetí roku 2021, dle přílohy materiálu.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, v předloženém znění a zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 4/2020, o systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním
odpadem vznikajícím na území města Kralupy nad Vltavou.

1. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Ing. Marku Czechmannovi - starostovi města, ve výši 130 000,- 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, za výkon autorizovaného dozoru na stavbách.
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 130 000,- 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.), za aktivní
účast na odpadovém hospodářství, navrhování a realizaci ekologických opatření, rešerií krizových bytových situací a aktivní
spolupráci s přidělenými příspěvkovými organizacemi.
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 - neuvolněnému zastupiteli, vykonávajícímu funkci místostarosty města, ve výši 80 000,- 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
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desinfekce, personálního obsazení, atd.), za zajištění plynulosti probíhajících investičních akcí v období pandemie viru covid-19,
za koordinaci financování při výstavbě Parkovacího domu a autobusového terminálu a za přípravu investičních akcí
financovaných z dotačních titulů v celkové výši více než 59 mil. Kč.
2. ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Marku Škabradovi - členovi rady města, ve výši 10 000,- 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 v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny panu Ing. Petru Listíkoví - členovi rady města, ve výši 10 000,- 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 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 10 000,- 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 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 10 000,- 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.
3. 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 Luksíkovi - 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.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Tomáší Pekárkovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení probléínů a úkolů zejména vobdobí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny janu Špačkovi - členovi zastupitelstva města, ve výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení probléínů a úkolů zejména vobdobí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Stanislavu Hejdukovi - členovi zastppitelstva města, ve výši 4 700,- 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.

ž.ZM schvaluje vsouladu 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 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.
ZM schvaluje vsouladu 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 výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problémů a úkolů zejména y období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Fílipu Prantlovi - členovi zastupitelstva města, ve výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení problémů a úkolů zejména vobd5bí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Mgr. Jíndřichu Kohmovi - členovi za:stupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní
přístup k řešení problémů a úkolů zejména M období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích' pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
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. Liboru Sílovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení problémů a úkolů zejména vobdobí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
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.
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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 Ottísovi - členovi zastupitelstva města, ve výši4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení problémů a úkolů zejména vobdobí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
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 výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení problémů a úkolů zejména vobdobí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné
odměny Luboši Šudovi - členovi zastupitelstva města, ve výši 4 700,- Kč, za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
křešení problémů a úkolů zejména vobdobí pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.
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 problérnů a úkolů zejména v období pandemie viru covid-19, účast na městských akcích i akcích pořádaných
dobrovolnými organizacemi.

ZM schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu v podobě dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem panem
Janem Špačkem, na práce uvedéné v důvodové zprávě na úseku požární ochrany, a na období od 01.01.2022 - do 31.12.2022.

ZM schvaluje v souladu s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce jednatele a ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákon o
obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny druhému jednateli společnosti Kralupská sportovní spol. s r. o. - Ing.
Luboši Truhlářovi, ve výši 15 600,- Kč.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci - výstavba v lokalitě ,,Za Nádražím" v Kralupech nad Vltavou mezi městem a spol.
FINEP REZIDENCE NAD VLTAVOU, a.s, IČO: 05130620, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Praha 1, v předloženém znění.

1. ZM schvaluje vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem Kralupy nad 'Vltavou
a obcí Husinec, k 01.09.2022.
2. ZM schvaluje vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem Kralupy nad Vltavou
a obcí Otvovice, k 01.09.2022.

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
předpisů, ve výši 12.370.600 Kč.
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, PS(: 278 0l.

Dotační program na podporu celoroční činnosti mládeže
1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.
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 2022.
3. ZM schvaluje částku ve výši 5 300 000 Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.
4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022 v termínu 24.01.2022 - 10.02.2022.
5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.
Dotační program na podporu celoroční činnosti dospělých
6. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.
7. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.
8. ZM schvaluje částku ve výši 1000 000 Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících
se dospělým v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.
9. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022 v termínu 24.01.2022 - 10.02.2022.

str.23



10. ZM schvalu}e vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků
věnujících se dospělým poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

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
předpisů, na výměnu radiátorů ve víceúčelové hale ve výši 184.616 Kč.
2. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní, spol. s r. o., IČ: 29021731, Mostní 812, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, na základě % lOa odst. 3 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, na rekonstrukci oplocení víceúčelového hřiště ve výši 145.456 Kč.
3. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční dotace na výměnu radiátorů a
rekonstrukci oplocení víceúčelového hřiště na základě §lOa 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.

l

 záměr města prodat část pozemku parc.č. 312/3 v k.ú. Lobeč o výměře cc'ff'337 m2 (navazující na' po;emek parc. č.
325/3 u domu čp. 884, ul. Lutovítova) za účelem využití pozemku jako zeleň s přírodně blízkými porosty, zejména na pozemcích
s kulturou les, louka, pastvina.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

 koupi pozemku parc. č. 544 o vý.měře 123 m2 v k.ú. Lobeč do vlastnictví města za cenu 300 Kč/m2.

 uzavření Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 312/142 o výměře 47 m2 v k. ú.
Lobeč (odděleného geometrickým plánem z pozemku parc. č. 312/37) ve prospěch nabyvatelů % J§ P§ J§
a § P§ J§ všichni bytem Kralupy nad Vltavou, v souladu s ust. ě 1095 zákona č. 89/2012 sb.,
občanský zákoník, o mimořádném vydržení.

a ponížení příspěvku provozní dotace pro Kralupskou sportovní s.r.o. o 500 tis. Kč. - kap. 2 , § 3412.
a ponízení příspěvku provozní dotace pro MěP kap. 6, § 5311 o 200 tis. Kč.

l

ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 24/2021, 25/2021 a 26/2021."

ZM bere na vědomí: Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru konaného 6. prosince 2021.

ZM bere na vědomí: Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 3 ze dne 29.11.2021

l

l

2SÝ2 H"- k
V Kralupech nad Vltavou dne ............... 2021, v .........hodin

Ing. Petr,list
.!" ="

ai .-1:li' (
VKralupechnadVltavoudne2?.:!'<:-,.2021,v!.'!hodin ' ....k'...............................................

Ing. Vojtěch Pohl

" ' :- )"1'J' Xr )a: " " "- aM ;re k aC;ech ;aaan n- i- a.( " '.."l, i " 'iL -,.

U.<vl,. Ip . . a =VKralupechnadVItavoudne".............2021,v.........hodin .,- = i-.'
-' i Ing.a - starosta měStam.24
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