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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 21.11.2022 ||i

ss.•lň:.:,

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle žák. č. 101/20005b., 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 oyla ^nj[ata^|

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 7 včetně doplněných materiálů 111./4,111./8 a VI./6.

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: Jan Špaček, Stanislav Hejduk a Dana
Smejkalová.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č.: Ing. Ivana Pacholíkova a pan Petr Marek

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pare. č. 51/5 o výměře 9 m2 pare. č. 567/21 o výměře 4 rrí2 v k. u. Mikovice u Kralup
nad Vltavou Středočeskému kraji, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, za účelem sjednocení vlastnictví stavby
mostu ev. č. 101-054 na silnici 11/101 (úl. Na Velvarské silnici) a zastavěných pozemků.

ZM schvaluje koupi pozemku pare. č. 77/4 o výměře 52 m2 v k. u. Kralupy nad Vltavou, od Správy železnic, státní organizace, IČO
70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha l, za podmínky, 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 č. j. 62903/2022-SŽ-GŘ-031
ze dne 14.09.2022, který je přílohou důvodové zprávy.

ZM schvaluje koupi pozemků pare. č. 357/75 o výměře 7 m2, pare. č. 357/79 o výměře 879 m2, parc. č. 357/80 o výměře 70 m2,
parc. č. 365 o výměře 94 m2, parc. č. 367/14 o výměře 5972 m2, pare. č. 367/30 o výměře 3489 m2a pare. č. 571/2 o výměře 590
m2 v k. u. Mikovice u Kralup nad Vltavou od Státního statku Křivoklát s. p. v likvidaci, IČO 00132551, se sídlem Křivoklát 73, za
cenu stanovenou znaleckými posudky v celkové výši 3.315.000 Kč,
užívaným jako komunikace, chodníkya veřejné prostranství.

za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům

l. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. st. ^^B, o výměře ^^^B v k.ú. Kralupy nad Vltavou, manželům V^B a J|
278 Ol Kralupy nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku

užívaného jako okrasná a užitková zahrada u rodinného domu ^^^B v ulici ^^^^B, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši ^^^^B- navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemku ve výši 6.000 Kč.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. st. 780 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře cca 46 m2, jak je vyznačeno
na snímku mapy, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu - sjednocení pozemku a stavby garáže, kolny a dílny a užívání
části pozemku jako součást zahrady u rodinného domu v ulici U Dýhárny.
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

2. ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. 547/14 v k.ú. Míníce u Kralup nad Vltavou o výměře 109 m2, za účelem
využití jako zahrada.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje prodej pozemků pare. č. BB| o výměře B m2, pare. č. BBB o výměře B m2 a pare. č^^^B o výměře B|
m2 (dle geometrického plánu č. 1003-623/2022 odděleného z pozemku pare. č. ^^B), vše v k. u. Lobeč, za účelem rozšíření
zahrady u rodinného domu, J^^^B D^^^^B ^^^^^^B Kralupy nad Vltavou, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši ^^^^B- navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemku ve výši ^B Kč.
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l. ZM schvaluje investiční záměr Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou - lil. Etapa.
2. ZM schvaluje zařadit do rozpočtu na rok 2023 částku ve výši 28.000.000,- Kč na akci „Rekonstrukce komunikace v ulicích
Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou - lil. Etapa".

ZM volí do funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Mělníku, na funkční období 2022 - 2026, paní MB K^^^^^^B bytem
278 Ol Kralupy nad Vltavou.

ZM deleguje pana Libora Lesáka, r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1062, Kralupy nad Vltavou, k zastupování města Kralupy nad
Vltavou na všech mimořádných ařádných Valných hromadách společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., IČO: 4635691, se sídlem
U Vodojemu 3085, Kladno, které se budou konat od 01.01.2023 do 31. 12.2026.
Zástupce města je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno - Mělník, a.s.,
zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a
dostat na ni vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a podávat návrhy a
protinávrhy k projednávaným bodům programu.

ZM pověřuje pana Petra Holečka, místostarostu města Kralupy nad Vltavou, řízením Městské policie v Kralupech nad Vltavou,
pro volební období 2022 -2026.

ZM schvaluje pana Ing. Petra Listíka jako „určeného člena ZM" pro účely pořizování změn územního plánu města Kralupy nad
Vltavou, na volební období 2022 -2026.

l. ZM schvaluje volbu předsedy Kontrolního výboru ZM veřejným hlasováním.
2. ZM volí předsedou Kontrolního výboru ZM na funkční období 2022 - 2026 pana Tomáše Pekárka.

Usnesení, která nebyla přijata

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek pare. č. st. 268/4 o výměře 92 m2 v k. u. Kralupy nad Vltavou, Správě železnic, st.
podnik, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na pozemku postavené (část objektu nádražní výpravní budovy, jehož
součástí je anglický dvorek a vstup do podzemního krytu).
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

l. ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 35/1 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou o výměře cca 200 m2, jak je
vyznačeno na snímku mapy, za účelem využití jako zahrada.

l, ZM ruší usneseníc.20/04/6/10, ze dne 29.06.2020.
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Ing. Ivana Pacholíkova
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Petr Marek

Libor Lesák
starosta města


