
Z á p i s    č.  2 
 

o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne  24.  března 2004  
ve  velké zasedací místnosti Městské úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:       17 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                        občané města 
Omluveni:      RNDr. Plecháček Andrej 
Neomluveni:   MUDr.Felixová Věra, p. Kasalický Miloš, p. Vachtl Jindřich 
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola  plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
   III. Materiály finančního odboru MěÚ: 
          0) Informace – prodej akcií společnosti Unipetrol,a.s. 
          1) Rozpočtová změna  č. 1/2004 – poskytnuté finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově                   
                                                                    určené na úhradu přímých výdajů obecního školství 
          2) Rozpočtová změna  č. 2/2004 – poskytnuté finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově 
                                                                    určené na úhradu přímých výdajů obecního školství 
          3) Rozpočtová změna č. 3/2004 – přijatá   nenávratná  neinvestiční  dotace   na  opravy  bytového  fondu 
                                                  poškozeného povodněmi v roce 2002. Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
          4) Rozpočtová změna  č.4/2004 – přijatá   nenávratná  neinvestiční  dotace   na  opravy  bytového  fondu 
                                                  poškozeného povodněmi v roce 2002. Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
          5) Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 
                                                                                                            (za období od 1.1. 2004 do 29.2. 2004) 
          6) Žádost o uvolnění finančních prostředků pro Městskou knihovnu Kralupy nad Vltavou                                                                                     
          7) Přehled o finančním vypořádání – Závěrečný účet rozpočtového hospodaření města k 31.12. 2003                                                              
          8) Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2004                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                            
   IV.  Souhlas s použitím městského znaku 
 
    V.  Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
   VI. Materiály odboru SM 
          1) Odprodej pozemků pp. 1/14, pp. 1/15, pp. 49/57 v k.ú. Lobeček 
          2) Odprodej objektu s pozemkem st. 771 v k.ú. Mikovice 
          3) Odprodej části pozemku pp. 18 v k.ú. Minice na výstavbu garáží 
          4) Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Mikovice – ul. Slunná 
          5) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč a v  k.ú. Lobeček ve prospěch VKM, a.s. 
          6) Prodej části pozemku parc.č. 362/4 v k.ú. Mikovice - NOWACO 
          7) Nabídka na převod stavby účelové komunikace Růžové údolí, Kralupy n.Vlt., od spol. SKANSKA ŽS    
              a.s., do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou 
          8) Přeložení telekomunikačního kabelu, z důvodu výstavby komunikace Sladkovského 
          9) Záměr města – odprodej pozemku st. 598 v k.ú. Lobeč 
        10) Záměr města – převod pozemků v k.ú. Lobeč od PF ČR 
        11) Záměr města – bezúplatný převod 1/3 celku pozemku pp. 433 v k.ú. Lobeč 
        12) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú. Mikovice – Na Staré mlýnské cestě                                                                                               
        13) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 51/1 v k.ú. Mikovice 
  
  VII. Dotazy a připomínky občanů města – 2. část 
VIII. Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
             
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
 
Zahájeno:    15,oo hod. 
Ukončeno:  17,45 hod. 
 
Zapsala: H.Dobešová 
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     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil  2. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  Přivítal přítomné a 
prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno  a  je  přítomno 15 členů ZM,  to znamená že je přítomna   
nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné.                                                                                             
Návrh  programu dnešního jednání schválilo 15 členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila sou-
část každého projednávaného bodu programu – pro 15 a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – pro 
15. Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: p.Hejduk, 
p.Kyllar, Ing.Materna – pro 15. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: Ing.Czechmann, PhDr.Pencová – pro 15. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném dne 18.2. byl ověřen p.Kyllarem a p.Lesákem, byl k dispozici  
k  nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  bylo  zveřejněno  na  úředních deskách. Žádné námitky k němu 
nebyly podány. 
Starosta informoval členy zastupitelstva o připravované exkurzi dne 14.4. Pracovní zasedání ZM se koná dne 
5.5.  a veřejné zasedání ZM dne 12.5. 
 
 II.  Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů (příloha č.2/1) 
          Zprávu o kontrole plnění usnesení a vyřízení připomínek a dotazů přednesl Ing. Listík. 
                                                                                    
III. Materiály finančního odboru MěÚ: 
 
č.usnesení: 04/2/3/0 
Informace – prodej akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
ZM bere na vědomí informaci o prodeji akcií společnosti Unipetrol, a.s., prostřednictvím Komerční banky, a.s., 
která je členem Burzy CP, a.s. Praha. Celkem bylo prodáno ke dni 17.3.2004  789 560 ks akcií v celkové finanč-
ní výši 52 955 856 Kč. Průměrná cena prodeje 67 Kč/1 ks akcie.                                                                                           
č.usnesení: 04/2/3/01 
Rozpočtová změna č. 1/2004 - poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na                          
                                                    úhradu přímých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 14     (příloha č.3/1)                                                                                            
č.usnesení: 04/2/3/02 
Rozpočtová změna č.  2/2004 – poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na  
                                                     úhradu přímých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 14     (příloha č.3/2) 
č.usnesení: 04/2/3/03 
Rozpočtová změna č.  3/2004 – přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného  
                                                     povodněmi v roce 2002. Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 15    (příloha č.3/3) 
č.usnesení: 04/2/3/04                                                                             
Rozpočtová změna č.  4/2004 – přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného 
                                                     povodněmi v roce 2002. Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 15    (příloha č.3/4) 
č.usnesení: 04/2/3/05 
Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100. 
                                                                                                        (za období od 1.1. 2004 do 29.2. 2004) 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 15     (příloha č.3/5)                                                                                       
č.usnesení: 04/2/3/06 
Žádost o uvolnění finančních prostředků pro Městskou knihovnu Kralupy nad Vltavou   
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 15      (příloha č.3/6) 
č.usnesení: 04/2/3/07 
Přehled o finančním vypořádání – Závěrečný účet rozpočtového hospodaření města k 31.12. 2003                                                   
ZM schvaluje „Přehled o finančním vypořádání – závěrečný účet rozpočtového hospodaření města Kralupy 
n.Vlt. za rok 2003“. Z řad zastupitelů a občanů města nebyly k závěrečnému účtu rozpočtového hospodaření 
města vzneseny žádné písemné ani ústní připomínky. – pro 15     (příloha č.3/7) 
č.usnesení: 04/2/3/08 
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2004.                                                    
 
Před samotným schválením návrhu usnesení proběhla diskuse k návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města: 
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- p.Tesař – doporučuje přehodnotit – zrušit – příspěvek na psí útulek. Doporučuje maximální příspěvek ve výši     
                   50 tis. Kč a ušetřené peníze poskytnout např. na podporu sportu. 
- starosta – vysvětlil p. Tesařovi, že příspěvek je určen soukromé nájemkyni útulku pro psy. Zákon nedovoluje   
                   zabíjet zatoulané psy a je nutná ochrana občanů (zvláště dětí a starých osob) před případným napa-  
                   dením. 
 
- Ing.Czechmann – příspěvek TSM – požaduje  provádět kontrolu odvedené práce (zeleň, pořádek ve městě) -    
                                požaduje, aby vynaložené fin. prostředky byly adekvátní stavu ve městě (zlepšení úklidu    
                                města).  
                             -  Rovněž požaduje zlepšení vztahu TSM – městská policie (černé skládky)                           
                                   
ZM schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2004 jako vyrovnaný:  
celkem příjmy  247.861,20 tis. Kč,  celkem výdaje  247.861,20 tis. Kč 
Připomínky k rozpočtu příjmů a výdajů města, které byly vzneseny z řad zastupitelů i občanů města, byly vy-
světleny přímo na veřejném zasedání ZM. 
  – pro 17     (příloha č.3/8) 
                                                                                                                                                                                                         
IV. 
č.usnesení: 04/2/4 
Souhlas s použitím městského znaku 
ZM souhlasí s použitím znaku města v propozicích při pořádání akcí „Do Okoře bez oře“ a závodu „Českého 
poháru“ – pro 17 
ZM souhlasí s použitím znaku města v razítku České pošty v Kralupech nad Vltavou  u příležitosti 150. výročí – 
pro 17        (příloha č.4) 
 
  V.   Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
- p.Gerhard – nepořádek ve městě – TS neplní svoji povinnost, ulice jsou v nepořádku. Občané města neuklízí    
                       před svými domy 
                   - městská policie – provádět kontrolu volného pohybu psů po městě                                                                
                                                                                         
- p.Dvořák – navrhuje členům ZM, aby při projednávání důležitých záležitostech našeho města, byl jmenovitě   
                     zaznamenán průběh hlasování 
                  - dotázal se na postup (povinnost) úklidu při dopravní nehodě – zda jde na účet viníka dopravní neho- 
                     dy 
                  - upozorňuje na špatný stav komunikace (díra) před „Humplem“ 
 
 
- ředitel TSM Ing.Šára – žádá, jak občany města, tak i zastupitele města, aby se se svými stížnostmi, či požadav-    
                                        ky obraceli přímo na Technické služby města Kralupy n.Vlt. 
 
  Své požadavky  lze  hlásit kdykoliv.  Na vrátnici  technických služeb je zajištěna stálá služba (ve dne, v noci) -    
  telefonní číslo 315 726 589. 
  O nahlášených stížnostech je pořizován záznam. Zapisuje se též datum, kdy byla závada odstraněna. 
  
                                     - blokové čištění města bude zahájeno 1. dubna 
 
 
VI.   Materiály odboru SM                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        
č.usnesení: 04/2/6/01 
Odprodej pozemků pp. 1/14, pp. 1/15, pp. 49/57 v k.ú. Lobeček 
ZM souhlasí s odprodejem pozemků pp. 1/14, pp. 1/15 a pp. 49/57 o výměře 598 m2 v k.ú. Lobeček sl. Renatě 
Horáčkové za cenu 40 Kč/m2 – pro 15      (příloha č.6/1) 
č.usnesení: 04/2/6/02 
Odprodej objektu s pozemkem st. 771 v k.ú. Mikovice 
 
- hlasováno o protinávrhu Ing. Veselého – navrhuje objekt neprodávat (prodej může být pro město v budoucnu   
  značně nevýhodný), své rozhodnutí odložit, až po zvážení všech skutečností – pro 13, proti 1      (příloha č.6/2) 
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č.usnesení: 04/2/6/03 
Odprodej části pozemku pp. 18 v k.ú.  Minice na výstavbu garáží 
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku pp.18 v k.ú. Minice za účelem výstavby 6 řadových garáží těmto 
zájemcům: 
                   garáž 1  .  Zbyněk Petr, bytem Kralupy n.Vlt., Pražská 206      za cenu      310 Kč/m2 
                   garáž 2  - Anna Petrová,                                    Pražská 206      za cenu      310 Kč/m2 
                   garáž 3  - Pavel Novák,                                     Pražská 206       za cenu      310 Kč/m2 
                   garáž 4  - Zdeněk Topor                                    Pražská 206       za cenu      310 Kč/m2 
                   garáž 5  - Ing. Michal Žyrek,                             Pražská 205       za cenu      310 Kč/m2 
                   garáž 6 – Věra Dolhá,                                        Pražská 205       za cenu      310 Kč/m2 
Sepsání kupní smlouvy na pozemek bude předcházet uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouva 
nájemní, kde se nabyvatelé zaváží vystavět garáže do doby max. 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné se stanovu-
je ve výši 4 Kč/m2/rok po dobu 2 let, v dalších letech 10 Kč/m2/rok – pro 16       (příloha č.6/3) 
č.usnesení: 04/2/6/04 
Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Mikovice – ul. Slunná 
ZM souhlasí s odprodejem pozemku pp.64/42 o výměře 42 m2 v k.ú.Mikovice p.Klejzarovi za cenu 150 Kč/m2, 
s odprodejem části pozemku pp. 64/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mikovice  p. Stinkovi za cenu 150 Kč/m2 a se 
směnou pozemků pp.64/41 o výměře 26m2 a pp.60/18 o výměře 77m2 v k.ú.Mikovice mezi městem Kralupy 
n.Vlt. a pí Bínovou bez finančního vyrovnání – pro 16       (příloha č.6/4) 
č.usnesení: 04/2/6/05 
Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč a v k.ú. Lobeček ve prospěch VKM, a.s. 
ZM souhlasí  s návrhem usnesení  – pro 17          (příloha č.6/5) 
č.usnesení: 04/2/6/06 
Prodej části pozemku parc.č. 362/4 v k.ú. Mikovice - NOWACO 
ZM souhlasí s odprodejem pozemku pp. 362/4 o výměře cca 780 m2 v k.ú.  Mikovice, firmě NOWACO Czech 
Republic  s.r.o.,  Růžové údolí 553, Kralupy n.Vlt.,   za  účelem   výstavby  nových  parkovacích  ploch,  za cenu  
300 Kč/m2. Podmínkou prodeje je přemístění oplocení na náklady fy NOWACO. 
 – pro 13, zdržel 3       (příloha č.6/6)                                                                                            
č.usnesení: 04/2/6/07                     
Nabídka na převod stavby účelové komunikace Růžové údolí, Kralupy n.Vlt., od spol. SKANSKA ŽS a.s., 
do vlastnictví města Kralupy n.Vlt. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 15, zdržel 1       (příloha č.6/7) 
č.usnesení: 04/2/6/08 
Přeložení telekomunikačního kabelu, z důvodu výstavby komunikace Sladkovského 
ZM souhlasí s přeložením telekomunikačního kabelu Českého Telekomu a.s., se sídlem Sokolovská 143, Praha 
8, do pozemků města Kralupy n.Vlt.   p.č. –91 (stavební),   p.č. 36/1,  p.č. 411, č.p. 412/3, p.č. 416/1, p.č. 416/2  
v k.ú.Lobeč a se zřízením věcného břemene práva umístění a provozování telekomunikačního kabelu ve pro-
spěch Českého Telekomu a.s., se sídlem Sokolovská 143, Praha 8: symbolickou formou 1 Kč 
–pro 16, zdržel 1        (příloha č.6/8) 
č.usnesení: 04/2/6/09 
Záměr města – odprodej pozemku st. 598 v k.ú. Lobeč 
Záměrem města je odprodej pozemku st.598 o výměře 116m2 v k.ú.Lobeč za účelem majetkoprávního vypořá-
dání a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 17      (příloha č.6/9)                                                                                          
č.usnesení: 04/2/6/10 
Záměr města – převod pozemků v k.ú. Lobeč od PF ČR 
Záměrem města je převod pozemků pp. 300/2, pp. 302/2, pp. 199/37, pp. 199/38 a stp. 1023 v k.ú. Lobeč od 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města podle zákona č.95/1999 Sb. a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru – pro 17    (příloha č.6/10) 
č.usnesení: 04/2/6/11 
Záměr města – bezúplatný převod 1/3 celku pozemku pp. 433 v  k.ú. Lobeč                                                                                    
Záměrem města je přijetí daru podílu 1/3 celku pozemku pp. 433 v k.ú. Lobeč od pí A.Heřmanové a ZM sou-
hlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 16, zdržel 1     (příloha č.6/11)                                                                                           
č.usnesení: 04/2/6/12 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú.Mikovice – Na Staré mlýnské cestě 
Záměrem města je  odprodej částí pozemku pp.560 v k.ú. Mikovice jednotlivým uživatelům zahrádek 
s podmínkou zachování pásu podél komunikace o šířce 120 cm pro pokládku veřejného osvětlení a  ZM souhla-
sí se zveřejněním tohoto záměru – pro 17        (příloha č.6/12)                                                                                                                                                                                                                                        
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č.usnesení: 04/2/6/13 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 51/1 v k.ú. Mikovice 
1) ZM bere na vědomí pozbytí platnosti souhlasu ZM ze dne 4.12.2002, č.usnesení 02/12/7/04 v souladu s čl.VI 
     obecně závazné vyhlášky č. 6/2000 
2) Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 51/1 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Mikovice obálkovou meto- 
    dou za cenu 30 Kč/m2 – pro 17     (příloha č.6/13)                                                                               
 
  VII.    Dotazy a připomínky občanů města  (2. část)                                                                                     
VIII.    Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
- pí Blažková – požaduje  výměnu písku  na  všech dětských pískovištích  (v  loňském roce  byla  výměna  písku    
                          provedena pozdě –  až  v  měsíci  srpnu  a  ne  na všech  pískovištích), požaduje výměnu provést  
                          nejpozději do poloviny měsíce dubna a  na všech pískovištích 
- PhDr. Pencová – připomíná, že je nutné (při blokovém čištění města), aby TSM označily vždy ty ulice, které se   
                              budou čistit 
- p.Holeček – dotazuje se, kdy bude hotová ulice Sladkovského  a  upozorňuje  na nekvalitně zhotovenou cyklos-    
                       tezku (podél Penzionu) 
 
- p.Gerhard – připomněl,   že  bylo  slíbeno  osazení  laviček  v parku  před  gymnaziem –  lavičky  nejsou dosud    
                      umístěny 
                    - požaduje umístit lavičky na zástávkách autobusů 
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          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne 24.  března 2004   
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 1/2004 –  poskytnutí  finančních  prostředků   od  Krajského úřadu  Středočeského kraje 
– odboru školství, mládeže a sportu   na  úhradu  přímých výdajů na měsíc leden 2004  pro příspěvkové organi-
zace města v celkové výši 6 506 800 Kč (viz rozpis). 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 446 400 Kč,   MŠ Gen.Klapálka ve výši 478 100 Kč,   ZŠ 28.října ve výši 257 900 Kč,  ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1 364 100 Kč,  ZŠ Komenského ve výši 1 013 300 Kč,  ZŠ Revoluční ve výši 958 000 Kč, 
ZŠ  Třebízského ve výši    784 900 Kč,   ZUŠ ve výši  525 300 Kč,    Zvláštní škola  ve  výši  380 200 Kč,  Dům 
dětí a mládeže ve výši 143 700 Kč,MŠ U Jeslí ve výši 73 900 Kč, Škola v přírodě Mokrosuky ve výši 81 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.               odbor            UZ                           částka 
231 10                                       4122                   1           33353                6 506 800,00 
232 10          3111                     5331                   2           33353                   446 400,00 
232 10          3111                     5331                   2           33353                   478 100,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                   257 900,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                1 364 100,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                1 013 300,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                   958 000,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                   784 900,00 
232 10          3231                     5331                   2           33353                   525 300,00 
232 10          3114                     5331                   2           33353                   380 200,00 
232 10          3421                     5331                   2           33353                   143 700,00 
232 10          3111                     5331                   2           33353                     73 900,00 
232 10          3421                     5331                   2           33353                     81 000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
Rozpočtovou změnu č. 2/2004 – poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje – 
odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů na měsíc únor 2004 pro příspěvkové organizace 
města v celkové výši 6 436 500 Kč (viz rozpis). 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 441 200 Kč, MŠ Gen.Klapálka ve výši 477 500 Kč, ZŠ 28.října ve výši 254 900 Kč, ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1 348 400 Kč, ZŠ Komenského ve výši 1 001 500 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 946 900 Kč, 
ZŠ Třebízského ve výši 775 900 Kč, ZUŠ ve výši 519 200 Kč, Zvláštní škola ve výši 375 800 Kč, Dům dětí a 
mládeže ve výši 222 100 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 73 100 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.              odbor             UZ                           částka Kč 
231 10                                       4122                  1            33353                     6 436 500,00 
232 10          3111                     5331                  2            33353                        441 200,00       
232 10          3111                     5331                  2            33353                        477 500,00 
232 10          3113                     5331                  2            33353                        254 900,00 
232 10          3113                     5331                  2            33353                     1 348 400,00 
232 10          3113                     5331                  2            33353                     1 001 500,00 
232 10          3113                     5331                  2            33353                        946 900,00 
232 10          3113                     5331                  2            33353                        775 900,00 
232 10          3231                     5331                  2            33353                        519 200,00 
232 10          3114                     5331                  2            33353                        375 800,00 
232 10          3421                     5331                  2            33353                        222 100,00 
232 10          3111                     5331                  2            33353                          73 100,00                                                                                         
- účelové dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2004 
Rozpočtovou změnu č. 3/2004 
I.    Přijetí  zálohy  nenávratné neinvestiční dotace  od  Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  prostřednictvím Kraj-  
      ského úřadu Středočeského kraje,  na opravy  bytového fondu  poškozeného povodněmi  v roce 2002 ve výši 
      2 383 500 Kč. 
II.  Poskytnutí příspěvků městu Kralupy n.Vlt., dle seznamu domů ve vlastnictví obce v celkové výši  2 160 580    
      Kč a jednotlivým žadatelům o nenávratnou neinvestiční dotaci v celkové výši 222 920 Kč (příloha č.1).      
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
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ZM schvaluje                                                                                              
 
Rozpočtovou změnu č.4/2004  
I.    Přijetí  doplatku nenávratné neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  prostřednictvím Kraj- 
      ského úřadu Středočeského kraje,  na  opravy  bytového fondu  poškozeného povodněmi  v roce 2002 ve výši 
      381 270 Kč. 
II.  Poskytnutí příspěvků 8 žadatelům o nenávratnou neinvestiční dotaci v celkové výši 381 270 Kč (příloha č.1). 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004                                                                                                                                    
Přijetí finančních darů za období od 1.1. 2004 do 29.2. 2004  ve výši 5 570 Kč od fyzických a právnických osob, 
na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ, číslo účtu 51-6488910207/0100.   
Uvolnění finančních prostředků určených výhradně pro Městskou knihovnu v Kralupech n.Vlt. od  Sboru Církve 
bratrské se sídlem v Praze 1, Soukenická 15 ve výši 5 000 Kč,  
z účtu Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 na odstranění škod způsobených po-
vodní.                                                                                                                          
„Přehled o finančním vypořádání – závěrečný účet rozpočtového hospodaření města Kralupy n.Vlt. za rok 
2003“. Z řad zastupitelů města a občanů města nebyly k závěrečnému účtu rozpočtového hospodaření města 
vzneseny žádné písemné ani ústní připomínky. 
Rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2004 jako vyrovnaný: 
celkem příjmy        247 861,20 tis. Kč 
celkem výdaje        247 861,20 tis. Kč 
Připomínky k rozpočtu příjmů a výdajů města, které byly vzneseny z řad zastupitelů i občanů města, byly vy-
světleny přímo na veřejném zasedání ZM. 
 
 
 
ZM souhlasí 
 
S použitím znaku města v propozicích při pořádání akcí „Do Okoře bez oře“ a závodu „Českého poháru“. 
S použitím znaku města v razítku České pošty v Kralupech n.Vlt. u příležitosti 150. výročí.                                                                                    
S odprodejem pozemků  pp. 1/14, pp. 1/15  a  pp. 49/57 o výměře 598 m2  v k.ú. Lobeček sl. Renatě Horáčkové 
za cenu 40 Kč/m2. 
S odprodejem části pozemku pp.18 v k.ú.Minice za účelem výstavby 6 řadových garáží těmto zájemcům: 
           garáž 1 – Zbyněk Petr, bytem Kralupy n.Vlt., Pražská 206       za cenu      310 Kč/m2 
           garáž 2  - Anna Petrová,                                   Pražská 206       za cenu      310 Kč/m2 
           garáž 3  - Pavel Novák,                                    Pražská 206       za cenu       310 Kč/m2 
           garáž 4  - Zdeněk Topor,                                  Pražská 206       za cenu       310 Kč/m2 
           garáž 5  - Ing. Michal Žyrek                             Pražská 205       za cenu       310 Kč/m2 
           garáž 6  - Věra Dolhá,                                       Pražská 205       za cenu       310 Kč/m2 
Sepsání kupní smlouvy na pozemek bude předcházet uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouva 
nájemní, kde se nabyvatelé zaváží vystavět garáže do doby max. 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné se stanovu-
je ve výši 4 Kč/m2/rok po dobu 2 let, v dalších letech 10 Kč/m2/rok. 
S odprodejem pozemku pp. 64/42 o výměře 42 m2 v k.ú. Mikovice p. Klejzarovi za cenu 150 Kč/m2, s odprode-
jem části pozemku pp. 64/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mikovice p. Stinkovi za cenu 150 Kč/m2 a se směnou 
pozemků pp. 64/41 o výměře 26 m2 a pp. 60/18 o výměře 77 m2 v k.ú. Mikovice mezi městem Kralupy n.Vlt. a 
pí Bínovou bez finančního vyrovnání. 
Se zřízením věcného břemene práva vstupu na pozemky pp. 21/2, pp. 78/8, pp. 78/26, pp. 78/28, pp. 78/29, pp. 
78/30 a  pp. 412/3 v k.ú. Lobeč za účelem údržby a odstraňování poruch na vodovodním řadu DN 100 mm a 
kanalizační stoky DN 300 mm za jednorázovou úhradu 10 000 Kč, na pozemky pp. 153/40, pp. 156/78 a pp. 
182/14 v k.ú. Lobeček za účelem údržby a odstraňování poruch na vodovodním řadu DN 200 mm za jednorázo-
vou úhradu 10 000 Kč a na pozemky pp. 153/40, pp. 156/78 a pp. 182/14 v k.ú. Lobeček za účelem údržby a 
odstraňování poruch na vodovodním řadu DN 200 mm za jednorázovou úhradu 10 000 Kč, ve prospěch Vodáren 
Kladno – Mělník, a.s. se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085. Město jako povinná osoba je dále povinno strpět 
umístění vodovodního řadu a kanalizační stoky na výše uvedených pozemcích, nesmí v ochranném pásmu, které 
činí 1,5 m horizontálně na obě strany od okraje potrubí, postavit žádný ani drobný objekt, nad potrubím zřídit 
zpevněné betonové plochy ani položit panely, vysázet stromy nebo keře a smí provádět jen oplocení lehce od-
stranitelné.                                                                                                                                         
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ZM souhlasí 
 
S odprodejem pozemku pp.362/4 o výměře cca 780m2 v k.ú.Mikovice, firmě NOWACO Czech Republic s.r.o., 
Růžové údolí 553, Kralupy n.Vlt., za účelem výstavby nových parkovacích ploch, za cenu 300 Kč/m2. 
Podmínkou prodeje je přemístění oplocení na náklady fy NOWACO. 
S převodem stavby účelové komunikace Růžové údolí, Kralupy n.Vlt. za cenu 50 000 Kč do majetku města 
Kralupy n.Vlt., od spol. SKANSKA ŽS a.s., Perucká 7/2482, Praha 2. 
ZM souhlasí, aby cena byla vyrovnána formou reklamy, která bude umístěna na zimním stadionu v Kralupech 
nad Vltavou. 
S přeložením telekomunikačního kabelu Českého Telekomu a.s., se sídlem Sokolovská 143, Praha 8, do pozem-
ků města Kralupy n.Vlt.  p.č. –91 (stavební), p.č. 36/1, p.č. 411, č.p. 412/3, p.č.416/1, p.č.416/2 v k.ú. Lobeč a se 
zřízením věcného břemene práva umístění a provozování telekomunikačního kabelu ve prospěch Českého Tele-
komu a.s., se sídlem Sokolovská 143, Praha 8: symbolickou formou 1 Kč. 
                                                                                    
                                                                                      
 
Záměrem města je 
 
Odprodej pozemku st.598 o výměře 116 m2 v k.ú.Lobeč za účelem majetkoprávního vypořádání a ZM souhlasí 
se zveřejněním tohoto záměru.                                                               
Převod pozemků  pp. 300/2, pp. 302/2, pp. 199/37, pp. 199/38 a  stp. 1023 v k.ú. Lobeč od Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví města podle zákona č.95/1999 Sb. a  ZM  souhlasí  se zveřejněním tohoto záměru. 
Přijetí daru podílu 1/3 celku pozemku pp. 433 v k.ú.Lobeč od pí A.Heřmanové a ZM souhlasí se zveřejněním 
tohoto záměru.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Odprodej částí pozemku pp. 560 v k.ú. Mikovice jednotlivým uživatelům zahrádek s podmínkou zachování pásu 
podél komunikace o šířce 120 cm pro pokládku veřejného osvětlení a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto zámě-
ru.                                                                                   
1) ZM bere na vědomí  pozbytí  platnosti souhlasu ZM ze dne 4.12.2002, č. usnesení  02/12/7/04 v souladu s čl.    
     VI obecně závazné vyhlášky č. 6/2000. 
2) Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 51/1 o výměře cca 2 000 m2 v k.ú.Mikovice obálkovou meto-     
    dou za cenu 30 Kč/m2.                                                                                                  
 
 
      
ZM bere na vědomí 
 
Informaci o prodeji akcií společnosti Unipetrol, a.s., prostřednictvím Komerční banky, a.s., která je členem Bur-
zy  CP,  a.s.  Praha.   Celkem  bylo  prodáno  ke  dni  17.3. 2004     789 560 ks   akcií   v  celkové  finanční  výši                                                      
52 955 856 Kč. Průměrná cena prodeje 67 Kč/1 ks akcie. 
 
 
 
 
 
 
                       Ověřovatelé:         Ing. Czechmann Marek 
 
 
 
                                                     PhDr. Pencová Milena 
 
 
 
 
                    Starosta města:        Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


