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osneseni íastupííelstva města Kralupy natí Vltavou
z veřejného zasedání, konaného dne 19.12.2022
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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
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ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 8 včetně dodatečného materiálu VI./6 a doplněného materiálu IV./2.

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: pan Luboš Suda, Mgr. Libor Síla a Mgr.
Martin Luksfk.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 8: Jan Špaček a Stanislav Hejduk.

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. st. ^B o výměře • m2 a parc.č. ^B o výměře • m2 (oddělený geometrickým plánem č.
1629-177/2022 z pozemku parc.č. st. |B), oba v k.ú. Kralupy nad Vltavou, manželům jB|| a M^^| VB^^B' bytem |

278 Ol Kralupy nad Vltavou, 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 ^^^^B, za cenu

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. ^^B o výměře ^| m2,v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou,
161 00 Praha 6-Ruzyně, za účelem využitípozemku jako zahrada, za cenu

1.1. ZM schvaluje ponížení příspěvku na provoz MěBP, kap. č. 7, § 3612 - 800 tis. Kč
1.2. ZM schvaluje navýšení neinv. transferů - podpora sportu, kap. č.2, § 3419 + 600 tis. Kč
1.3. ZM schvaluje navýšení neinv. transferů-podpora zájmových aktivit, kap č. 10 §3429 + 200 tis. Kč
1.4. ZM schvaluje navýšení na projektové dokumentace, kap. 5 § 6171 + 2 000 tis. Kč
1.5. ZM schvaluje ponížení příspěvku na provoz DDM, kap. č. 2, § 3421 - 400 tis. Kč
2. ZM schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2023 takto:
Příjmy rozpočtu (tř. l až 4) ve výši 484.770,90 tis. Kč
Financování (tř. 8) 255.000,00 tis. Kč
Celkové příjmy ve výši 739.770,90 tis. Kč

739.770,90 tis. Kč
739.770,90 tis. Kč

Výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši
Celkové výdaje ve výši

3. ZM schvaluje souhrnný přehled (tabulka č. l)
příjmovou část rozpočtu (tabulka č. 2)
výdajovou část rozpočtu - dle paragrafů (tabulka č. 3)

4. ZM schvaluje příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města a neinvestiční dotaci spol. s r.o. (tabulka č. 4)
5. ZM schvaluje plán spoluúčasti k dotacím pro rok 2023 ve výši 294.824,78 tis. Kč (tabulka č. 5).

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na roky 2024-2025.

ZM schvaluje nové Zásady pro tvorbu a čerpání účelových prostředků Sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou, v
předloženém znění včetně jejich příloh, a to s účinností od 01.01.2023.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou ve výši
a městem Kralupy nad Vltavou.
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ZM schvaluje prominutí dluhu (úroků z prodlení) ručitelce
závazkem vyplývajícím ze smlouvy o půjčce č. 1825455, ze 12.05.2011.

ve výši Kč, v souvislosti s jejím ručitelským

ZM schvaluje návrh zásad č. 2/2021 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
s účinností od 01.01.2023, v předloženém znění.

ZM schvaluje Změny rozpočtu roku 2022 - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.670.526,59 Kč z kap. č. l - ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice) na kap. č. 11 -OKTAJ, § 6409 (úhrady sankcí). Finanční prostředky budou použity na základě výzvy MMR, č. j. MMR-
77491/2022-26, ze dne 01.12.2022, k vrácení peněžních prostředků dotace „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy -
odborné učebny a laboratoře".

ZM schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu v podobě dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem panem
J^^| Š^^^B, na práce uvedené v důvodové zprávě na úseku požární ochrany, a na období od 01.01.2023 - do 31.12.2023.

1.2. ZM schvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM, komisí RM a
zvláštních orgánů, na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od 01.01.2023 takto:
zastupitel bez další funkce 2 000,-Kč/měsíc
příplatek za oddávání 500,- Kč/měsíc
předseda výboru nebo, 4 500, Kč/měsíc
komise či zvláštního orgánu
předseda komise (bez výkonu funkce
neuvolněného zastupitele)
člen rady
člen výboru nebo komise
či zvláštního orgánů
člen výboru nebo komise
či zvláštního orgánu (bez výkonu
funkce neuvolněného zastupitele)
2.2. ZM schvaluje způsob a výši poskytované odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města, vykonávajícímu funkci starosty,
panu L^B L^^^l na základě nařízení vlády c.318/2017 Sb., v platném znění, ve výši ^^^^^^B/kalendářní měsíc,
s účinností od 01.01.2023.
3.2. ZM schvaluje způsob a výši poskytované odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města, vykonávajícímu funkci
místostarosty, panu P^B H^^^B, na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, ve výši ^^^^B/kalendářní
měsíc, s účinností od 01.01.2023

3 000,- Kč/měsíc

7 000,- Kč/měsíc
3 000,- Kč/měsíc

l 500,- Kč/měsíc

2. ZM schvaluje výplatu jednorázové odměny zapisovatelce Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, za II.
pololetí roku 2022, dle přílohy materiálu.

l. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023,
v předloženém znění.
2. ZM schvaluje žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023,
v předloženém znění.
3. ZM schvaluje částku ve výši 1.700 000,-Kč na programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro
rok 2023.
4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci napodporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023
v termínu 23.01.2023-10.02.2023.
5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávníchsmluv na programové dotace poskytované městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém
znění.

l. ZM volí členy Kontrolního výboru ZM:
l. Simona Truhlářova (NVL)
2. Radek Hofman (STAN)
3. JUDr. Jiří Šimon (ODS)
4. Ing. Milan Bílek (KSČM)

2. ZM volí členy Finančního výboru ZM:
l. Marek Kuneš (NVL)
2. Ing. Ivana Pacholíkova (STAN)
3. Tomáš Horáčka (ODS)
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4. Ing. Ivan Ottis (KSČM)
3. ZM jmenuje zapisovatelkou Kontrolního výboru ZM paní Janu Královou.
4. ZM jmenuje zapisovatelkou Finančního výboru ZM paní Janu Apltovou.

ZM schvaluje v souladu s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce jednatele a úst. §76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, v platném znění, vyplaceni mimořádné odměny druhému jednateli společnosti Kralupská sportovní spol. s r. o. -B

ve výši

1.1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
1.2. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži
aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
1.3. ZM schvaluje částku ve výši 5.900.000 Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků
věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
1.4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporuceloroční činnostisportovnťch spolků věnujících se mládeži
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023 v termínu 23.01.2023 -10.02.2023.
1.5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků
věnujících se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.
Dotační program na podporu celoroční činnosti dospělých
2.1. ZM schvaluje vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
2.2. ZM schvaluje Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023.
2.3. ZM schvaluje částku ve výši 1.000.000 Kč na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků
věnujících se dospělým v Kralupech nadVltavou pro rok 2023.
2.4. ZM schvaluje příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023 v termínu 23.01.2023 -10.02.2023.
2.5. ZM schvaluje vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků
věnujících se dospělým poskytované městem Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní, spol. s r. o., 1C: 29021731, Mostní 812, 278 Ol Kralupy nad
Vltavou, na základě § lOa odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 11.500.000 Kč a ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční
dotace na základě §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r. o., IČ:29021731. Mostní 812,Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 Ol.

ijausneseniiiiiuei

1.1. ZM schvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM, komisí RM a
zvláštních orgánů, na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb, s účinností od 01.01.2023 ve výši 70% max. možné částky.

2,1, ZM schvaluje způsob a výši poskytované odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města, vykonávajícímu funkci starosty,
panu Liboru Lesákovi, na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, s účinností od 01.01.2023 ve výši 70% max.
možné částky.

3,1. ZM schvaluje způsob a výši poskytované odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města, vykonávajícímu funkci
místostarosty, panu Petru Holečkovi, na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, s účinností od 01.01.2023 ve
výši 70% max. možné částky.
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[ ZM bere na vědomí:

ZM bere na vědomí: „Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 19/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022 24/2022,
25/2022 a 26/2022."

ZÁPIS OVĚŘEN:
W._,:...._;I.L:Ll2:%SSaSifKT&SŁl;l;S,L','.Ł

V Kralupech nad Vltavou dne^:.:....'.^;.. 2022, v .'..'"^odin
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V Kralupech nad Vltavou dne ..;........... 2022, v<../.....hodin

V Kralupech nad Vltavou dne f-:'-..:^. 2022,v ?.|Whodin
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/Jan Špao
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Stanislav Hejduk
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Libor Lesák

starosta města
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