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

Úplný zápis k jednání je k nahlédnutí v kanceláří tajemníka MěÚ č. 322
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ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 1 včetně staženého materÍálu Ťíl./4. -- a - "

ZM schvaluje, ze každý občan může vystoupit v rámci každého projednávaného bodu jen jedenkrát a to v délce rnax. 2 minut.

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: Marek škabrada, Ing. Ivan Ottis, Stanislav
Hejduk.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 1: Jan špaček a Luboš šuda.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. 24/5 o výměře 167 m", parc.č. 24/27 oddělený geometrickým plánem č.
1421-120/2021 z pozemku parc.č. 24/5 o výrmere 203 m2, dále pozemek parc.č. st. 26/3 o výmfje 322 m2, parc.č. 24/8 o výměře
53 m2 a parc.č. 24/9 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za účelem narovnání vlastnického vtahu k
pozemkům, které jsou součástí areálů užívaných jako manipulační plocha.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 357/56 o výměře 207 m2 (dle geometrického plánu č. 1407-5737/2021) v k.ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou společnosti AUTO KRALUPY a.s., IČ0 246 34 989, se sídlem V Růžovém údolí 554, Kralupy nad
Vltavou, za účelem využití jako manipulační prostor - parkoviště, za cenu obvyklou 250.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s
prodejem pozemku ve výši 12.470 Kč.
Kupující se 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. Součástí kupní smlouvy bude bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě
(podzemního vedení veřejného osvětlení) ve prospěch města Kralupy nad Vltavou v souladu s usnesením RM č. 21/21/5/2. ze
dne 01.11.2021.

2. ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku parc.č. 57/1 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou o výměře 100 m2 za část
pozemku parc.č. 567/10 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře cca 230 m2 (vyznačené na snímku mapy), v souvislosti s
výstavbou zařízení dešťové kanalizace v ul. Ke Studánce, s finančním vyrovnáním rozdílu výměr směňovaných pozemků ve výši
350 Kč/m2.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách města.

ZM schvaluje koupi pozemků parc. č. 3/4 o výměře 601 m2, parc. č. 3/75 o výměře 19 m2,parc.č. 3/79 o výměře 85 m2, parc.č.
9/2 o výměře 239 m2, parc. č. 9/4 o výměře 141 m2, parc. č. 77/1 o výměře 563 m2, parc. č. 77/6 o výměře 73 mz, parC. č. 77/7 o
výměře 168 m2, parc. č. 77/8 o výměře 27 m2, parc.č.77/10 o výměře 26 m2, parc.č.l33/52 o výměře 49 m2, parc.č.l46/3 o
výměře 158 m", parc.č.434/9 o výměře 320 m2, parc.č.521/3 o výměře 1072 m2, parc. č. 572/23 o výměře 93 m2, vše v b.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 výměře 37 m2, vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům užívaných jako veřejné prostranství, od společnosti České dráhy, a.s., IČO
70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, za celkovou kupní cenu 1.010.000 Kč.

ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č.565/1 o výměře cca 45 m2 (vyznačenou na snímku mapy) v k.ú. Mikovice
u Kralup nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemku užívaného jako součást zahrady u rodinného domu
čp. 2, Budečská cesta.

slr.l7



Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje záměr prodat družstevní podíl v Bytovém družstvu Na Hrádku, IČ0 26456416, k družstevnímu bytu č. 2 o velikosti
2+1 s příslušenstvím v bytovém domě čp. 101, který je součástí pozemku parc. č. st. 1583 k. ú. Kralupy nad Vltavou, stávajícímu
nájemci za cenu 4 000 000 Kč, v návaznosti na Dohodu o narovnání, schválenou Zastupitelstvem města dne 22.09.2004.

ZM schvaluje: A. Změny rozpočtu roku 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.319.694,84 Kč. Jedná se o finanční prostředky na účtu
Sociálního fondu, které nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115
o 1.319.694,84 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 1.319.694,84 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 645.698,92 Kč. Jedná se o zůstatek k 31.12. 2021 na účtu
Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na ,,Boj proti letišti Vodochody", které přechází
do r. 2022. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 645.698,92 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - kancelář starosty, §
2251 (letiště) o 645.500 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 198,92 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 8.795.167,81 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na
spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115
o8.795.l67,81 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím)
o 8.795.167,81 Kč.

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 438 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na přestavbu
budovy Pivovaru a centra města, které přechází do r. 2022. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 438 Kč a navýšení
výdajů kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 438 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 69.132,79 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky - státní
příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2021 vyčerpán a přechází do r. 2022. Navýšení příjínů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 69.132,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon
pěstounské péče o 69.132,79 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 vcelkové výši 550.402 Kč. Jedná se o mzdové finanční prostředky
na vyplacení mimořádných odměn zastupitelům za rok 2021, které byly schváleny zastupitelstvem města 21.12.2021, č. usnesení
21/08/6/7 a vyplaceny v lednu 2022. Navýšení příjrnů třída 8 - financování, pol. 8115 o 550.402 Kč a navýšení výdajů kap. 1-
ekonomický odbor, § 6112 o 550.402 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši 35.499 Kč. Jedná se o bezúčelový finanční dar od
paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2021 vyčerpán a přechází do r. 2022. Navýšení příjrruí třída 8 - financování, pol. 8115 o
35.499 Kč a navýšení výdajů kap. 2 - odbor SVŠK, § 3399 o 35.499 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o finanční dar od spol. Rezidence Kralupy
ll, s.r.o., účelově určený na rekonstrukci komunikace a chodníků ul. J. Wolkera, který přechází do r. 2022. Navýšení příjrnů třída 8
- financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. 5 - realizace investic, § 2212 o 200.000 Kč.
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.132.691,87 Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky
na kap. č. 7 - správa majetku (víz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení
příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 4.132.691,87 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 - správa majetku o 4.132.691,87 Kč.
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7.102,70 0dstranění závad po revizi - smuteční síň
55,352,38 q Elektrická energie - nebytové hospodářství
2.526,98 i Plyn - nebytové hospodářství
2.572,58 Teplo - nebytové hospodářství
1.210,00 l Instalace GSM gateway skautský dům

2.068.011,00 0dpadkové koše
9.900,04 i Elektrická energie-JSDH

17.881,89 i Plyn -JSDH
103.201,16 Teplo - MěÚ
134.507,14 i Elektrická energie - MěÚ
61.857,00 i Výměna záložních baterií MěÚ, stav. úpravy - bufet

1.309.949,00 Výkup pozemků od ČD
332.000,00 i Výkup pozemků od SBD - komunikace Na Žebrech
26.620,00 i Poradenská činnost v rámci přeložky cyklotrasy EV7 v Kralupech

nad Vltavou
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10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 206.556 Kč. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 2 -
SVŠK, určené na preventivní programy a pojištění v rámci spolui.ičasti programu Paprsek ve výši 61.100 Kča a nevyplacený
schválený příspěvek Kralupské sportovní ve výši 145.456 Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r.
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2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 206.556 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - SVŠK, § 4329 o 61.100 Kč a §
3412 o 145.456 Kč.

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 156.569,74 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11
- OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjrnů třída 8 -
financování, pol. 8115 o 156.569,74 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11- OKTAJ, § 6171 o 156.569,74 Kč.

§ 6171 2.049,74 0bjednávka na renovace tonerů
§ 6171 37.000,00 0bjednávka 2 ks licence V Select Plus pro státní správu
§ 6171 117.520,00 0bjednávka systémové podpory softwarových produktů a servisní

podpory Informačního systému MIMIS

12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 29.586.721,55 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 2021 vyčerpány
a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 29.586.721,55 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - realizace
investic o 29.586.721,55 Kč.

§ 2212 org. 538 305.760,49 Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 595 710.270,00 0kružní křižovatka ul. Přemyslova - Lidové náměstí
§2212org.596 1.116.704,50 0kružníkřižovatkaul.Mostnísul.Třídalegií
§ 2212 org. 604 280.775,00 Rekonstrukce komunikace a 15 v ul. Ke Studánce
§2219org.632 125.840,00 Parkovacístáníul.Hybešova
§ 2219 org. 633 323.675,00 Bezbariérový chodník ul. Kladenská vč. VO a lávky
§ 2219 org. 168 20.433,66 Cyklostezka Kralupy - Zákolany
§ 2321 308.883,80 0prava kanalizace Libušina ul.
§ 3111 org. 613 80.000,00 MŠ J. Holuba - rekonstrukce elektro a kuchyně
§ 3113 org. 459 55.000,00 ZŠ G. Klapálka - rekonstrukce rozvodů elektro
§ 3113 org. 569 80.000,00 ZŠ Třebízského - rekonstrukce elektro a kuchyně
§ 3113 org. 647 96.800,00 Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ V. Havla - kuchyň
§ 3412 org. 646 72.600,00 Výstavba nové sportovní haly
§ 3412 org. 618 14.482,86 Lezecká stěna
§ 3613 org. 619 7.200.000,00 Řešení koncepce nebyt. prostor KaSS Vltava
§ 3631 425.303,00 Veřejné osvětlení
§ 3639 org. 128 120.248,63 Vandalismus
§ 3639 org. 516 6.567.318,00 Rekonstrukce pivovarské sladovny
§ 3639 org. 590 260.500,00 Parkovací dům - autorský dozor + dopravní značení
§ 3639 org. 593 4.180.426,62 Autobusový terminál
§ 3639 org. 567 78.650,00 Řešení zpevněných ploch - centrum IV. etapa
§ 3639 org. 642 607.312,00 Podzemní kontejnery ul. Masarykova
§ 3392 org. 622 95.590,00 Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS Il. etapa
§ 3639 5.960.147,99 Demolice provizorní budovy ČD
§ 5311 org. 621 500.000,00 Přestavba hasičské zbrojnice na MěP

13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 559.008,60 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky z roku 2021
na kap. č. 9 - životní prostředí (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení
příjíííů třída 8 - financování, pol. 8115 o 463.781,60 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 - životní prostředí o 463.781,60 Kč.

§ 3745 103.152,50 Revitalizace plochy na sídl. Cukrovar
§ 3745 222.927,00 Sadové úpravy na Dvořákově náměstí
§3716 43.572,10 Nákupaumístěnísenzorovéstanicepromonitorováníprachových

částic a zpracováníinformací ze senzor. stanice
§ 3749 34.295,00 Čištění pozemku u řeky Vltavy od následků podzimní vichřice
§ 3745 49.429,00 Čištění pozemku u řeky Vltavy od následků podzimní vichřice
§ 3745 10.406,00 Kácení havarijního stromu Pražská ulice
§ 3745 95.227,00 0sázení křižovatek v ul. Masarykova

14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 160.000 Kč. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 -
kancelář starosty z roku 2021, které budou hrazeny v roce 2022. Z důvodu rekonstrukce prostor KaSS byl přesunut plánovaný
Městský ples z listopadu 2021 na březen 2022. Navýšení příjrríů třída 8 - financování, pol. 8115 o 160.000 Kč a navýšení výdajů
kap. č. 10 - kancelář starosty, § 3399 o 160.000 Kč.

ZM schvaluje:
Změny rozpočtu roku 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu :
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§ 6171 2.049 74 Objednávka na renovace tonerů
§ 6171 37.000,00 Objednávka 2 ks licence V Select Plus pro státní správu
Ex 6171 117.520,00 Objednávka systémové podpory softwarových produktů a servisní

podpory Informačního systému MIMIS

§ 2212 org. 538 305.760,49 Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 595 710.270,00 Okružní křižovatka ul. Přemyslova - Lidové náměstí
§ 2212 org. 596 1.116.704,50 Okružní křižovatka ul. Mostní s ul. Třída legií
§ 2212 org. 604 280.775,00 Rekonstrukce komunikace a 15 v ul. Ke Studánce

§ 2219 org. 632 125.840,00 Parkovací stání ul. Hybešova
Et 2219 org. 633 323.675,00 Bezbariérový chodník ul. Kladenská vč. VO a lávky
§ 2219 org. 168 20.433,66 Cyklostezka Kralupy - Zákolany
§ 2321 308.883,80 Oprava kanalizace Libušina ul.
§ 3111 org. 613 80.000,00 MŠ J. Holuba - rekonstrukce elektro a kuchyně
§ 3113 org. 459 ss.ooo,oo ZŠ G. Klapálka - rekonstrukce rozvodů elektro
§ 3113 org. 569 80.000,00 ZŠ Třebízského - rekonstrukce elektro a kuchyně
§ 3113 org. 647 96.800,00 Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ V. Havla - kuchyň
§ 3412 org. 646 72.600,00 Výstavba nové sportovní haly
§ 3412 org. 618 14.482,86 Lezecká stěna

§ 3613 org. 619 7.200.000,00 Řešení koncepce nebyt. prostor KaSS Vltava
§ 3631 425.303,00 Veřejné osvětlení
§ 3639 org. 128 120.248,63 Vandalismus

Eí 3639 org. 516 6.567.318,00 Rekonstrukce pivovarské sladovny
Et 3639 org. 590 260.500,00 Parkovací dům - autorský dozor + dopravní značení
Ei 3639 org. 593 4.180.426,62 Autobusový terminál
Et 3639 org. 567 78.650,00 Řešení zpevněných ploch - centrum IV. etapa
§ 3639 org. 642 607.312,00 Podzemní kontejnery ul. Masarykova
§ 3392 org. 622 gs.sgo,oo Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS Il. etapa
5 3639 5.960.147,99 Demolice provizorní budovy ČD
§ 5311 org. 621 soo.ooo,oo Přestavba hasičské zbrojnice na MěP

§ 3745 103.152,50 Revitalizace plochy na sídl. Cukrovar
§ 3745 222.927,00 Sadové úpravy na Dvořákově náměstí
§ 3716 43.572,10 Nákup a umístění senzorové stanice pro monitorování prachových

částic a zpracováníinformací ze senzor. stanice
§ 3749 34.295,00 Čištění pozemku u řeky Vltavy od následků podzimní vichřice
§ 3745 49.429,00 Čištění pozemku u řeky Vltavy od následků podzimní vichřice
§ 3745 10.406,00 Kácení havarijního stromu Pražská ulice
§ 3745 95.227,00 Osázení křižovatek v ul. Masarykova



NavýŠenÍ přÍjmové Části rozpoČtu
Třída 8 - financování, položka 8115, převod z roku 2021,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2022 73.823.824,04 Kč

Navýšení výdajové části rozpočtu, kap. č. 1- ekonomický odbor
Investiční rezerva města, § 6409 3.823.824,04 Kč
Rezerva města na přestavbu pivovaru, § 6409 org. 6901 70.000.000,00 Kč

1. ZM schvaluje investiční záměr Realizace modelu Mikovického zámku dle popisu uvedeného v důvodové zprávě.
2. ZM schvaluje financovat náklady na realizaci investičního záměru - model Mikovického zámku v celkové výši 120 000 Kč z
rezervy na investice na rok 2022.

ZM schvaluje název nové ulice v katastrálním území Kralupy nad Vltavou podrobně vymezené v důvodové zprávě (plánek),
spojující Nádražní a Havlíčkovu ulici ,,K Parkovacímu domu".

ZM schvaluje Plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou na rok 2022.

1.1. 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.
1.2. ZM schvaluje poskytnutíindividuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0789/SOC/2020 pro SEMIRAMIS z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2022, ve výši 140.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní
sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5221 (Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.).
1.3. 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 SEMIRAMIS z. ú.,
IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2022.

1. ZM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy
nad Vltavou, IC: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 350.000 Kč a 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. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve
zdravotnictví), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).
2. ZM schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace na nákup defibrilátoru pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR
Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 650.000 Kč a 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. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní
činnost ve zdravotnictví), položka 6322 (Investiční transfery spolkům).

1. ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020.
2. ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření výkonem
služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020 pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních
služeb, Sokolská 139, na poskytování sociálních služeb, ve výši 500.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní
služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem).
3. 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 Charitu Kralupy nad
Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou.



a záměr města směnit část pozemku parc.č. 57/1 v b.ú. Minice u Kralup nad Vltavou o výměre 100 m2 za část
pozemku parc.č. 567/10 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře cca 100 m2 (vyznačené na snímku mapy), v souvislosti s
výstavbou zařízení dešťové kanalizace v ul. Ke Studánce.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách města.

ZM bere na vědomí informace ke schválenému rozpočtu na rok 2022.

ZM bere na vědomí ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 28/2021, 29/2021 a 1/2022."

ZM bere na vědomí: Zápis č. 1 z jednání FV konaného 31. Iedna 2022
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