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

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

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 7.

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 Závodský a
MUDr. Jana Homolová.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č.7 : Libor Lesák a Mgr. Libor Síla

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 88/20 o výměře 11 m2, parc.č. 573/12 o výmeře 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
výměře 1798 m2, parc.č. 591/3 o výměře 355 m2 a parc.č. 492/15 o výměře 2355 m2, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou), Správě
železnic, státní organizaci, IČ:70994234, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, 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.

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. o výměře 27 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 1576-39/2021 z pozemku
parc.č. 100/1) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, % Kralupy nad Vltavou, za účelem rozšíření zahrady -
pozemku parc.č. § v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 46.090,- Kč. Kupní cena
bude navýšena o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 4.000 Kč.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemky parc.č. 1708/3 o výměře 1 m2, parc.č. 784 o výměře 18 m2, parc.č. 1723/13 o
výměře 32 m2, část pozemku parc.č. 566/1 o výměře cca 12 m2 (ohraničenou stavební čárou) a spoluvlastnický podíl % celku k
pozemku parc.č. 1707 o výměře 260 m2, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, společnosti Rezidence Kralupy s.r.o., IČO: 02683075 za
účelem výstavby bytového domu a urbanistického dořešení Palackého náměstí jako celku v souladu s územní studií ,,Dostavba
bloku za Husovou ulicí.

DOTACE ZÍSKANÉ V PROGRAMU NA R. 2020
1. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 86/2020 ve výši 60.000 Kč, Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s., se sídlem V Zátiší 1016 , 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 49518691, DIČ: CZ 49518691, zastoupeného panem 0 P§ a ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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 Kralupským hudebním sdružením, z.s., se sídlem V
Zátiší 1016 , 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, DIČ: CZ 49518691.
2. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 95/2020 ve výši 45.000 Kč, panu M§ J§ § 278 0l Kralupy nad Vltavou a ZM schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 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 panem M§ J§
g278 0l Kralupy nad Vltavou.
3. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 86/2020 ve výši 50.000 Kč, paní M§ H§ 278 0l Kralupy nad Vltavou a ZM schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 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 4 H§

278 0l Kralupy nad nad Vltavou.
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DOTACE ZÍSKANÉ V PROGRAMU NA R. 2021

4. ZM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy
č. KSSML č. 30/2021 ve výši 50.000 Kč, panu §. J§ € ffl 278 0l Kralupy nad Vltavou 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 panem §. Ji§ %
§;>zs Ol Kralupy nad Vltavou.

1. ZM schvaluje vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem Kralupy nad Vltavou
a obcí Postřižín, k 01.09.2022.
2. ZM schvaluje vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem Kralupy nad Vltavou
a obcí Slatina, k 01.09.2022.
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Usnesení, která nebyla přijata

ZM bere na vědomí:

ll

I

Il
ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 20/2021, 22/2021 a 23/2021."

ZM bere na vědomí: Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru konaného 25. října 2021.

1. ZM bere na vědomí havarijní stav technologie a bazénové vany 25 m bazénu.
2. ZM bere na vědomí doporučení RM zařadit plánovanou investiční akci ,,Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad
Vltavou-Ill etapu" do rozpočtu města na rok 2022, a to z důvodu havarijního stavu bazénové technologie. Předpokládaná
hodnota finančních nákladů na realizaci stavby, jsou dle kontrolního rozpočtu z 2. poloviny roku 2020 cca 36 mil. Kč vč. DPH.

ZAPIS OVĚŘEN:

3('/" 4 JnJl si /Íj"'-V Kralupech nad Vltavou dne ..:.:i.'...'..'... 2021, v .:.'.-.....hodin
Libor Lesá

V Kralupech nad Vltavou dne ....."j.':...'..'.. 2021, v .'..l....l
Mgr. Libor Síla

ig.íi, ,,,, ..At',:-,
V Kralupech nad Vltavou dne .I'-."...:J.'.+.::. 2021, v ..'.'......hodin

Ing. Marek Czechmann
starosta města
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