
 Z á p i s č. 13 

o mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, 

konaném dne 16. prosince 2002 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v 
Kralupech nad Vltavou. 

----------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: 15 členů zastupitelstva města 

 (stav členů ZM se během jednání měnil) 
Omluveni: Ing. Czechmann, MUDr. Felixová, Ing. Listík, Ing. Materna 

Neomluveni: p. Kyllar, Ing. Síla 
 

Program: 1) Volba kandidátů (zástupců města) na funkci předsedy  bytového 

družstva Na Hrádku 

 2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou 

 škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad  Vltavou - POVODEŇ 

 2b) Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy 
 bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 

 Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 

 3a) Žádost o rozpočtové opatření č.59/2002 

 - poskytnutí daru pro městskou knihovnu 

 3b) Žádost o rozpočtové opatření č.60/2002 
 - poskytnutí daru pro městskou knihovnu 

 3c) Rozpočtové opatření č. 61 
 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově  určených na konání 

voleb do zastupitelstev obcí 

 3d) Rozpočtové opatření č. 62 
 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově  určených na posílení 

dávek sociální péče 

 3e) Rozpočtové opatření č. 63 
 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově  určených na nákup 

učebních pomůcek a učebnic pro  Zvláštní školu 

 3f) Rozpočtové opatření č. 64 



 - přijetí finančních prostředků od MŠMT ČR na pokrytí  škod způsobených 
povodněmi na učebních pomůckách,  učebnicích a školních potřebách 

 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 

 
Zahájeno: 16,oo hod. 

Ukončeno: 17,45 hod. 

Zapsala: H.Dobešová 

 Starosta města zahájil dnešní mimořádné veřejné zasedání a přivítal přítomné členy 
ZM. Program jednání byl schválen 14 hlasy členů ZM. Dále bylo odsouhlaseno, aby 
diskuse byla součástí každého projednávaného bodu programu a všechna hlasování 
proběhla veřejnou formou - pro 14. 

Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního jednání byla zvolena návrhová komise ve 
složení: RNDr.Plecháček, pí Holeková, MUDr. Řenč - pro 14. 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni:p.Kasseckert, PhDr.Pencová -pro 14. 
Předcházející zápis byl ověřen ověřovateli, byl k dispozici k nahlédnutí na městském 
úřadě, usnesení bylo zveřejněno na úředních deskách. Žádné námitky k němu nebyly 
podány. 

Organizační záležitosti: 
termíny jednání - RM - 15.1. (středa) 

 - pracovní jednání ZM - 22.1. (středa) 
 - veřejné zasedání ZM - 29.1. (středa) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/1 

Volba kandidátů - zástupců města - na funkci předsedy bytového družstva Na Hrádku 

(odložený materiál z VZ MZ dne 4.12.) 

ZM deleguje jako zástupce města - kandidáty na funkci předsedy 

Bytového družstva Na Hrádku: p. Pavla Marka a p. Karla Vlacha - pro 14 (příloha č. 
1) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/2a 

Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových 

prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ 

ZM schvaluje příspěvek občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu 

na bytových prostorech a jejich vybavení, který byl stanoven komisí 
jmenovanou zastupitelstvem města dne 4. prosince 2002, dle přiloženého seznamu pro 
žadatelé v rodinných domech ve výši 15.000,- Kč a žadatelé bydlící v nájemních 



bytech 7.000,- Kč v celkové výši 949.000,- Kč z účtu Město - Kralupy nad Vltavou - 
POVODEŇ, č. 516488910207/0100 a zbývající částku ve výši 51.000,- Kč ponechat 
na případná odvolání - pro 15 (příloha č. 2a) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/2b 
Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného 

povodněmi v roce 2002. Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 

ZM schvaluje 
1) Přijetí nenávratné neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní  rozvoj, 

prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, na  opravy bytového fondu 

poškozeného povodněmi v roce 2002, ve výši  2 201 800,- Kč. Jedná se o doplatek k 

celkové požadované nenávratné  neinvestiční dotaci, která činí 4 798 766,- Kč. 

2) Poskytnutí příspěvků 26 žadatelům o nenávratnou neinvestiční dotaci 

 dle přiloženého seznamu žadatelů v celkové výši 2 201 800,- Kč 

- pro 15 (příloha č. 2b) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/3a 

Žádost o rozpočtové opatření č.59/2002 - poskytnutí daru pro městskou knihovnu 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2002 - přijetí daru - knihy 
v hodnotě 12 412,- Kč na obnovu Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou po 

povodni v srpnu 2002 od společnosti OPA, Velkoobchod - knihy - export, V Zápolí 

20a/1143, Praha 4. 

účet odd.par. pol. odbor org. UZ částka: 

236 21 3314 3121 2 12.412,- Kč 
232 10 3314 5136 2 12.412,- Kč 

- pro 15 (příloha č. 3a) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/3b 

Žádost o rozpočtové opatření č.60/2002 - poskytnutí daru pro městskou knihovnu 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č.60/2002 - přijetí daru - lednice 

pro městskou knihovnu, která byla poškozena povodní v srpnu 2002 na základě 

darovací smlouvy (dárce požaduje zůstat v anonymitě). 

účet odd.par. pol. odbor org. UZ částka: 



236 21 3314 3121 2 9.990,- Kč 
232 10 3314 5137 2 9.990,- Kč 

- pro 15 (příloha č. 3b) 
---------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 02/13/3c 
Rozpočtové opatření č.61 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově 

určených na konání voleb do zastupitelstev obcí 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 61 - poskytnutí finančních 
prostředků od OkÚ Mělník účelově určených v souvislosti s konáním voleb do 

zastupitelstva obcí v celkové výši 35 121,30 Kč 

Rozpis: 
účet odd.par. pol. UZ orj. částka: 

231 10 4111 98187 1 35 121,30 Kč 
232 10 6115 5152 98187 4 100,- Kč 

232 10 6115 5137 98187 4 100,- Kč 
232 10 6115 5139 98187 4 100,- Kč 

232 10 6115 5156 98187 4 21,30 Kč 
232 10 6115 5161 98187 4 100,- Kč 

232 10 6115 5162 98187 4 100,- Kč 
232 10 6115 5175 98187 4 34 600,- Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2002 

- pro 15 (příloha č. 3c) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/3d 
Rozpočtové opatření č. 62 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově 

určených na posílení dávek sociální péče 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2002 - poskytnuté finanční 
prostředky od OkÚ Mělník, na základě rozhodnutí ministerstva financí účelově 

určené na posílení dávek sociální péče. 

Rozpis: 
účet odd.par. pol. orj. UZ částka: 

231 10 4111 1 98072 2 000 000,- Kč 



232 10 4179 5410 3 98072 2 000 000,- Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání 

- pro 15 (příloha č. 3d) 

---------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 02/13/3e 

Rozpočtové opatření č.63 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově 

určených na nákup učebních pomůcek a učebnic pro Zvláštní školu 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č.63/2002 - poskytnutí finančních 

prostředků od Okresního úřadu Mělník - referát školství účelově určených pro nákup 

učebnic a učebních pomůcek pro Zvláštní školu. Jedná se o zálohu za měsíc říjen a 

listopad 2002 v celkové výši 7 000,- Kč. 

účet odd.par. pol. orj. UZ částka: 
231 10 4116 1 33150 7 000,- Kč 

232 10 3114 5135 2 33150 5 000,- Kč 
232 10 3114 5136 2 33150 2 000,- Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2002 

- pro 15 (příloha č. 3e) 
---------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 02/13/3f 
Rozpočtové opatření č.64 - přijetí finančních prostředků od MŠMT ČR na pokrytí 

škod způsobených povodněmi na učebních pomůckách, učebnicích a školních 

potřebách 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č.64 
1. přijetí finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy, 
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje,  odboru školství, mládeže a 
sportu účelově určených na pokrytí škod  způsobených povodněmi na učebních 
pomůckách, učebnicích a školních  potřebách, na základě vyčísleného objemu škod 2. 
ZŠ Komenského  náměstí, v celkové výši 1 038 000,- Kč. 

2. Převedení těchto finančních prostředků příspěvkové organizaci města  - 2.ZŠ 

Komenského náměstí. 

účet odd.par. pol. orj. UZ částka: 

231 10 4122 1 33265 1 038 000,- Kč 
232 10 3113 5331 2 33265 1 038 000,- Kč 



- pro 15 (příloha č. 3f) 
---------------------------------------------------------------------- 

Připomínky členů ZM 

- p.Kasseckert - připomínka k zápisu z jednání RM č. 30 ze dne 4.12. 

 2002 - usnesení č. 02/30/2/14 - dotazuje se, zda je v technických  službách pracovník, 

který je oprávněn (a má znalosti) k provádění  prohlídek mostních objektů (a 

komunikací) a k provádění jejich  údržby a opravy - požaduje vysvětlení. 

Usnesení Zastupitelstva města Kralup n.Vlt. z mimořádného veřejného  zasedání 
dne 16. prosince 2002 
 

 
ZM deleguje 
jako zástupce města - kandidáty na funkci předsedy Bytového družstva Na Hrádku: p. 
Pavla Marka a p. Karla Vlacha. 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ZM schvaluje 
příspěvek občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech a 

jejich vybavení, který byl stanoven komisí jmenovanou zastupitelstvem města dne 4. 

prosince 2002, dle přiloženého seznamu pro žadatelé v rodinných domech ve výši 15 

000,- Kč a žadatelé bydlící v nájemních bytech 7 000,- Kč v celkové výši 949 000,- 

Kč z účtu Město - Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ, č. 516488910207/0100 

a zbývající částku ve výši 51 000,- Kč ponechat na případná odvolání. 
---------------------------------------------------------------------- 

1) Přijetí nenávratné neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní  rozvoj, 

prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, na  opravy bytového fondu 

poškozeného povodněmi v roce 2002, ve výši  2 201 800,- Kč. Jedná se o doplatek k 

celkové požadované nenávratné  neinvestiční dotaci, která činí 4 798 766,- Kč. 

2) Poskytnutí příspěvků 26 žadatelům o nenávratnou neinvestiční dotaci 
 dle přiloženého seznamu žadatelů v celkové výši 2 201 800,- Kč. 

---------------------------------------------------------------------- 
Rozpočtové opatření č. 59/2002 - přijetí daru - knihy v hodnotě 12 412,- Kč na 

obnovu Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou po povodni v srpnu 2002 od 

společnosti OPA, Velkoobchod - knihy- export, V Zápolí 20a/1143, Praha 4. 



účet odd.par pol. odbor org. UZ částka: 
236 21 3314 3121 2 12 412,- Kč 

232 10 3314 5136 2 12 412,- Kč 
---------------------------------------------------------------------- 

Rozpočtové opatření č. 60/2002 - přijetí daru - lednice pro Městskou knihovnu, která 

byla poškozena povodní v srpnu 2002 na základě darovací smlouvy (dárce požaduje 

zůstat v anonymitě). 

účet odd.par. pol. odbor org. UZ částka: 
236 21 3314 3121 2 9 990,- Kč 

232 10 3314 5137 2 9 990,- Kč 
---------------------------------------------------------------------- 

Rozpočtové opatření č. 61 - poskytnutí finančních prostředků od OkÚ Mělník účelově 

určených v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obcí v celkové výši 35 

121,30 Kč. 

Rozpis: 

účet odd.par. pol. UZ orj. částka: 
231 10 4111 98187 1 35 121,30 Kč 

232 10 6115 5152 98187 4 100,- Kč 
232 10 6115 5137 98187 4 100,- Kč 

232 10 6115 5139 98187 4 100,- Kč 
232 10 6115 5156 98187 4 21,30 Kč 

232 10 6115 5161 98187 4 100,- Kč 
232 10 6115 5162 98187 4 100,- Kč 

232 10 6115 5175 98187 4 34 600,- Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2002 

---------------------------------------------------------------------- 

ZM schvaluje 

 
Rozpočtové opatření č.62/2002 - poskytnuté finanční prostředky od OkÚ Mělník, na 

základě rozhodnutí ministerstva financí účelově určené na posílení dávek sociální 

péče. 

Rozpis: 
účet odd.par. pol. orj. UZ částka: 



231 10 4111 1 98072 2 000 000,- Kč 
232 10 4179 5410 3 98072 2 000 000,- Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání 
---------------------------------------------------------------------- 

Rozpočtové opatření č.63/2002 - poskytnutí finančních prostředků od Okresního 

úřadu Mělník - referát školství účelově určených pro nákup učebnic a učebních 

pomůcek pro Zvláštní školu. Jedná se o zálohu za měsíc říjen a listopad 2002 v 

celkové výši 7 000,- Kč. 

účet odd.par. pol. orj. UZ částka: 
231 10 4116 1 33150 7 000,- Kč 

232 10 3114 5135 2 33150 5 000,- Kč 
232 10 3114 5136 2 33150 2 000,- Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2002 

---------------------------------------------------------------------- 
Rozpočtové opatření č.64 

1. přijetí finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy, 

prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje,  odboru školství, mládeže a 

sportu účelově určených na pokrytí škod  způsobených povodněmi na učebních 

pomůckách, učebnicích a školních  potřebách, na základě vyčísleného objemu škod 2. 

ZŠ Komenského  náměstí, v celkové výši 1 038 000,- Kč. 

2. převedení těchto finančních prostředků příspěvkové organizaci města 

 - 2. ZŠ Komenského náměstí. 

účet odd.par. pol. orj. UZ částka: 
231 10 4122 1 33265 1 038 000,- Kč 

232 10 3113 5331 2 33265 1 038 000,- Kč 
---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
 Ověřovatelé: PhDr. Pencová Milena 

 



 
 p. Kasseckert Rudolf 

 
 

 
 

 Starosta města: Mgr. Pavel Rynt 
 

 


