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Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějšÍŽh předpísů, byly osobní
údaje z výpisu usnesení vymazány.

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

I

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 1, včetně dodatečného materiálu IV'.'76'aa=upravenéaho-materiálu 111./3 a
IV./3.

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. Petr Závodský a pan
Marek Škabrada.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 1: Ing. Luboš Truhlář a Mgr. Jindřich Kohm

1. ZM schvaluje záměr města bezúplatně převést pozemky parc.č. 367/85 o výměře 23 m2, parc.č. 367/88 o výměře 4 m2 a
parc.č. 367/95 o výměře 17 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (oddělené geometrickým plánem č. 1373-111/2020 z
pozemku parc.č. 367/11) Středočeskému kraji, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům užívaným jako silnice Il.
třídy. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 556/19 o výměře 7 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (odděleného
geometrickým plánem č. 1373-111/2020 z pozemku parc.č. 556/1), od Středočeského kraje, za účelem narovnání vlastnického
vztahu k pozemku užívaného jako bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje podání žádosti společnosti České dráhy, a.s. o převod pozemků parc.č. 3/81, parc.č. 3/38 a parc.č. 3/74 a parc.č.
3/79 v í«.ú. Kralupy nad Vltavou a pozemků parc.č. 92/30 o výměře 2 m2, parc.č. 556/18 o výměře 1 m2, parc.č. 556/20 o výměře
2 m2,a parc.č. 556/21 o výměíte 37 m2 (oddělených geometrickým plánem č. 1373-111/2020 z pozemků parc.č. 92/27 a parc.č.
556/7), v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje koupi spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. § o výměře 483 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou a
to podílu % celku od 4 s§ Praha s za cenu § a podílu % celku od 0 0 §
í

Veltrusy, za vlastnictví města za účelem výstavby retenční nádrže s regulovaným odtokem.

1. ZM schvaluje předložený návrh zásad č. 1/2021 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Kralupy nadVltavou s účinností od 02.02.2021, v předloženém znění.

2. ZM ukládá Odboru ekonomickému jednat s Komerční bankou, aby vyhotovila návrh smluv o úvěru s pohyblivou i pevnouúrokovou sazbou ve výši dle tabulky v důvodové zprávě.
3. ZM ukládá Odboru ekonomickému předložit návrh smlouvy, resp. smluv o úvěru na dalším jednání zastupitelstva.
5. ZM ukládá Ekonomickému odboru oslovit ostatní banky, které podaly nabídky, s možností o úpravu těchto nabídek.

ZM schvaluje: A. Změny rozpočtu roku 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.303.049,80 Kč Kč. Jedná se o finanční prostředky na účtu
Sociálního fondu, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 1.303.049,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 1.303.049,80 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.131.374,69 Kč. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2020 na účtu
Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na ,,Boj proti letišti Vodochody", které přechází
do r. 2021. Navysení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.131.374,69 Kc a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, §
2251 (letiště) o 1.131.074,69 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 25.726.393,32 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 25.726.393,32 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím)
o 25.726.393,32 Kč.
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Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 vcelkové výši 60.920.438 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
přestavbu budovy Pivovaru a centra města, které přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o 60.920.438 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 {rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města)
o 60.920.438 Kč.

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 497.983,79 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky - státní
příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 497.983,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon
pěstounské péče o 497.983,79 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 vcelkové výši 554.482,58 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky
na projekt: ,,Asistent prevence kriminality", které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 554.482,58 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 - městská policie, Et 5311 o 554.482,58 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.045.000 Kč. Jedná se o finanční dary účelově určené jako
příspěvky na dopravní hřiště, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování,
pol. 8115 o 1.045.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic, § 3412 o 1.045.000 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 488.590 Kč. Jedná se o finanční dar od spol. SERENIA
INVESTMENT a.s., který je určen na průběžnou úhradu výdajů spojených s pořádáním a provozováním sportovních akcí a činností
městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající
a provozující sportovní akce a činnosti. Finanční dar nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2ó21. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 488.590 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, Ei 3399 o 488.590 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 185.499 Kč. Jedná se o bezúčelový finanční dar od
paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o
185.499 Kč a navýšení výdajů kap. 2 - odbor SVŠK, § 3399 o 185.499 Kč.

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 500.000 Kč. Jedná se o finanční dar od spol. Středočeské
vodárny a.s., účelově určený na boj proti koronaviru, který nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů
třída 8 - financování, pol. 8115 o 500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, § 5213 o 500.000 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 2.057.620 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky na kap. č. 7
- správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 2.057.620 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 - správa majetku, § 6171 o 2.057.620 Kč.

§ 6171 331.000,00 Výkup pozemku od SBD Kralupy
i§ 6171--- - 1.500.000,00 Výkup pozemků od ČD, a.s.ll. etapa
§ 6171 i 200.000,00 i Výkup pozemků od SŽ (část hřiště Slavoj)
§ 6171 26.620,00 i Poradenská činnost v rámci přeložky cyklotrasy EV7 v KralupechI nad Vltavou

1

l

1

l
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 8 -
Infocentrum, určené pro služby destinačního managementu vrámci MAS Kralupsko, které nebyly vroce 2020 vyčerpány
z důvodu covidové krize a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů
kap. č. 8 - Infocentrum, § 2143 o 200.000 Kč.
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 611.720,18 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11-
OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 611.720,18 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11- OKTAJ, § 6171 o 611.720,18 Kč.

§ 6171 370.000,00 Kč Pořízení platebního automatu na placení poplatků
i§ 6171 - 189.610,03 Kč Smlouva Gordic - udržovací poplatek za 2. pololetí. 2020

§ 6171 52.110,15 Kč l Smlouva Gordic - podpora systému za 4.Q 2020 - Modernizace 15r města

l

l

1
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 30.131.932,88 Kč. Jedná se o projektové dokumentace a akce na
kap. č. 5 - realizace investic, které mají smlouvu o dílo (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází
do r. 2021. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 30.131.932,88 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace investic
o 30.131.932,88 Kč.

Q
§ 2212 org. 383

i§ 2212 org. 538
Ei 2212 org. 568

i§ 2212 org. 595
i§ 2212 org. 596

§ 2212 org. 604
i h 2219 org. 632

r

l

J
í
í

l
l

r

135.520,00 Čechova ul. projektová dokumentace lll. etapa
48.400,00 i PD studie prov. komunikace Zeměchy (Strejček)

356.305,Ol i Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
4.000.000,00 Komunikace Na Cikánce (smlouva Hartl)

181.984,00 i Okružní křižovatka ul. Přemyslova - Lidové náměstí
253.035,20 0kružníkřižovatkaul.Mostnísul.TřídaLegií
280.775,00 i Rekonstrukce komunikace a 15 v ul. Ke Studánce
125.840,00i Parkovacístáníul. Hybešova

1
1
1
1

I
l

l

l
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§ 2219 org. 633 323.675,00 E!ezbariérový chodník ul. Kladenská vč. VO a lávky
§2219org.l68 97.147,66 CyklostezkaKralupy-Zákolany
§ 2219 org. 570 67.760,00 Chodník k vlakové zastávce Kralupy nad Vltavou
§ 3113 org. 618 900.000,00 Lezecká stěna
§ 3113 org. 482 89.520,56 Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského - administrátor

dotace

Et 3231 org. 631 2.700.000,00 Přístavba učebny ZUŠ
§ 3326 52.000,00 Pamětní deska Hostibejk
§ 3631 1.000.000,00 Veřejné osvětlení
§ 3639 org. 23267 64.480,90 0ptimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
§ 3639 org. 473 330.000,00 Rekonstrukce veřejných ploch Hůrka
§ 3639 org. 516 14.601.710,00 Rekonstrukce pivovarské sladovny
§ 3639 org. 590 1.347.039,05 Parkovací dům
§ 3639 org. 593 531.159,00 Autobusový terminál
§ 3639 org. 567 248.157,50 Řešení zpevněných ploch - centrum IV. etapa
§ 3639 org. 531 1.255.276,00 Rek. trafostanice Palackého nám. - demolice
§ 3639 org. 630 72.600,00 Řešení prostoru před nádražím ČD
§ 3639 450.000,00 0dstranění stávající kašny na Seifertově náměstí
§ 3639 119.548,00 PD demolice provizorní budovy ČD
§ 5311 org. 621 500.000,00 Přestavba hasičské zbrojnice na MěP

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 594.545 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky z roku 2020 na kap.
č. 9 - životní prostředí (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů
třída 8 - financování, pol. 8115 o 594.545 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 - životní prostředí o 594.545 Kč.

§ 3725 212.382,00 Kč Sběr a svoz separovaného odpadu
§ 3745 289.092,00 Kč Nová výsadba ul. U Cukrovaru
§ 3745 93.071,00 Kč Nová výsadba ul. Cesta Brigádníků

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 160.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 2 - SVŠK,
účelově určené na spoluúčast prevence kriminality, dotace Paprsek a protidrogový vlak. Finanční prostředky nebyly v roce 2020
vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 160.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - SVŠK,
% 4329 o 160.000 Kč.

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 217.323,26 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 -
kancelář starosty z roku 2020, které budou hrazeny v roce 2021 (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány
a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 217.323,26 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář
starosty o 217.323,26 KČ.

§3349 58.000,00 Smlouvaoúplatnémpřevoduvlastnictvíwebovýchstránek
a domény

§ 3399 40.656,00 Doplatek novoročního ohňostroje
§ 3341 75.000,00 Úhrada prosincového vydání TV Kralupy
§ 5512 32.193,26 Hasiči Kralupy - nákup materiálu (CCS plat.karty)
§ 5512 11.474,00 Hasiči Kralupy - úhrada revizí motorových pil

B. Změny rozpočtu r. 2021- převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků celkové výši 2J71.401,70 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 - životní prostředí, § 3745 org. 611. Jedná se o realizaci dotační akce: ,,Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně sídliště Lobeček, Kralupy nad Vltavou".
2. Převedení finančních prostředků celkové výši 20.000,000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3639 org. 590. Jedná se o realizaci dotační akce: ,,Parkovací dům".

ZM schvaluje změnu tabulky příloha č. 5 ke schválenému rozpočtu na rok 2021, která neovlivní schválené celkové příjmy a
výdaje rozpočtu.

ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na 1. pololetí roku 2021.

ZM schvaluje převedení mobilního telefonu Huawei PIO Lite v účetní hodnotě 4.497,50 Kč a notebooku Tablet PC HP Envy x360
15-w005nc Natural Silver/Black v účetní hodnotě 25.938,00 Kč z majetku města Kralupy nad Vltavou do majetku příspěvkové
organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. Převedení bude realizováno formou bezúplatného převodu v souladu s
ustanovením § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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§ 2219 org. 633 323.675,00 E!ezbariérový chodník ul. Kladenská vč. VO a lávky
§ 2219 org. 168 97.147,66 Cyklostezka Kralupy - Zákolany
§ 2219 org. 570 67.760,00 Chodník k vlakové zastávce Kralupy nad Vltavou
§ 3113 org. 618 goo.ooo,oo Lezecká stěna

§ 3113 org. 482 89.520,56 Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského - administrátor
dotace

§ 3231 org. 631 2.700.000,00 Přístavba učebny ZUŠ
š 3326 52.000,00 Pamětní deska Hostibejk
§ 3631 í.ooo.ooo,oo Veřejné osvětlení
Ei 3639 org. 23267 64.480,90 Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
'g 3639 org. 473 330.000,00 Rekonstrukce veřejných ploch Hůrka
Et 3639 org. 516 14.601.710,00 Rekonstrukce pivovarské sladovny
% 3639 org. 590 1.347.039,05 Parkovací dům

§ 3639 org. 593 531.159,00 Autobusový terminál
§ 3639 org. 567 248.157,50 Řešení zpevněných ploch - centrum IV. etapa
'g 3639 org. 531 1.255.276,00 Rek. trafostanice Palackého nám. - demolice
% 3639 org. 630 72.600,00 Řešení prostoru před nádražím ČD
§ 3639 450.000,00
5 3639 119.548,00
§ 5311 org. 621 soo.ooo,oo

§ 3725 212.382,00 Kč Sběr a svoz separovaného odpadu
§ 3745 289.092,00 Kč Nová výsadba ul. U Cukrovaru
§ 3745 93.071,00 Kč Nová výsadba ul. Cesta Brigádníků

š 3349 ss.ooo,oo Smlouva o úplatném převodu vlastnictví webových stránek
a domény

§ 3399 40.656,00 Doplatek novoročního ohňostroje
§ 3341 75.000,00 Úhrada prosincového vydání TV Kralupy
§ 5512 32.193,26 Hasiči Kralupy - nákup materiálu (CCS plat.karty)
%ssí» 11.474,00 Hasiči Kralupy - úhrada revizí motorových pil
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1. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace samaritánů čR Kralupy nad Vltavou,
Ič: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 350.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, §
3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).
2. 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 Záchrannou službu
Asociace samaritanů čR Kralupy nad Vltavou, IC: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S 0789/SOC/2020, ze dne 14.04.2020 s platností do 31.12.2022.
2. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0789/SOC/2020 pro SEMIRAMIS, z. úaí Ič: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2021, ve výši 140.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, 'g 4329 (Ostatní
sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfer spolkům).
3. ZM 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 územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SEMIRAMIS, z. ú., Ič:
70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2021.

 záměr města prodat část pozemku parc.č. 520/2 v k.ú. MinÍée-u-Kralup nadaVltavou o výměře cca 30 m2 za účelem
narovnání vlastnického vztahu pozemku užívaného jako součást zahrady u rod. domu čp. 208, ul. Příčná.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

l

ZM bere na vědomí zprávu o vývoji zhodnocení volných finančních prostředků ke 31.12.2020.

ZM bere na vědomíindikativní nabídky financování.

ZM bere na vědomí doporučení Finančního výboru při jednání o smlouvě dle přílohy č. 5 této důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 28/2020 a 30/2020."

ZM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru konaného 18. ledna 2021.

ZM bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 1 ze dne 20.01.2021.

l
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Ing. Luboš Truhlář
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