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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 21.09.2022

s

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle žák.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

usneseni. Která oyia pnja

ZM schvaluje konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, dne21.9.2022,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. 5 včetně dodatečného materiálu V./l, Vl./l.

ZM schvaluje, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a každý občan může vystoupit v rámci každého
projednávaného bodu jen jedenkrát a to v délce max. 2 minut.

ZM schvaluje, aby všechna hlasování byla veřejná.

ZM schvaluje složení návrhové komise a komise pro otevírání obálek v tomto složení: Ing. Vojtěch Pohl, Luboš Suda, Mgr.
Jindřich Kohm.

ZM schvaluje ověřovatele zápisuzastupitelstva města č. 5: Marek Škabrada a Tomáš Pekárek.

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č.st. 72/72 o výměře 32 m2, parc.č.st. 72/73 o výměře 825 m2, parc.č. 669/8 o výměře 259
m2, parc.č. 1675/2 o výměře 1040 m2, parc.č. 1681/2 o výměře 1148 m2, parc.č. 1720/1 o výměře 1448 m2 a parc.č. 1678 o
výměře 625 m2, vše v k. u. Kralupy nad Vltavou (vyznačené v geometrickém plánu č. 1614-96/2022) za pozemky parc.č. 828/2 o
výměře 526 m2, parc.č. 1602/2 o výměře 870 m2, parc.č. 1607/2 o výměře 843 m2, parc.č. 1608/2o výměře 303 m2, parc.č.
1616/2 o výměře 1717 m2 a parc.č. 1616/3 o výměře 55 m2, vše v k. u. Kralupy nad Vltavou (vyznačené v geometrickém plánu č.
1614-96/2022) v návaznosti na Smlouvu o spolupráci č. OKTAJSML/00018/2022, s finančním vyrovnáním rozdílu výměr
pozemků, stanoveným znaleckým posudkem č. 2520-46/2022, ve výši 3.041.250 Kč bez DPH. Směnná smlouva bude uzavřena
mezi Městem Kralupy nad Vltavou a společností REZIDENCE NAD VLTAVOU a.s., IČO:05130620, se sídlem Havlíčkova 1030/1,
Praha l - Nové Město, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

ZM schvaluje závazek dofinancování částky ve výši 5.091.000,00 Kč s DPH, tj. rozdíl mezi celkovou cenou cisternové
automobilové stříkačky a poskytnutou dotací do plné výše zvláštních zdrojů, a to v rámci akce „Nákup nové cisternové
automobilové stříkačky pro SDH Kralupy nad Vltavou".

ZM volí do funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Mělníku, na funkční období 2022 - 2026, p.
Kralupy nad Vltavou.

bytem

Usnesení, která nebyla přijata mi9di

ZM bere na vědomí: JI
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ZÁPIS OVĚŘEN:

V Kralupech nad Vltavou dne ..t-°.:...'.-2022, v'l?».:...hodin
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V Kralupech nad Vltavou dne ^...T....v.: 2022, v .'........hodin

Tomáš Pekárek
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Marek Škábrada
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V Kralupech nad Vltavou dne":.'......':.. 2022, v ...\....hodin

Ing. Marek CzechmannS>fesro starosta města
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