
Z á p i s    č.  5 
o    veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,    konaném   dne  21. června  2006  
ve  velké zasedací místnosti MěÚ  v Kralupech nad Vltavou. 
Přítomni:      17 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil), občané města 
Omluveni:    paní Brixová, Mgr. Klepáčová, RNDr. Plecháček       Neomluveni:  p. Vachtl 
Program: 
      I.     Zahájení, organizační záležitosti 
     II.    Kontrola  plnění usnesení ZM,  vyřízení připomínek a dotazů 
   III.    Finanční záležitosti města 

1) Rozpočtové opatření č.  3/2006 – poskytnuté   finanční   prostředky    od    KÜ    Středočeského   kraje,   
                                                 účelově určené jako podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin                             

          2) Rozpočtové opatření č. 4/2006– poskytnutá   neinvestiční   dotace   ze   SR ČR,   prostřednictvím   KÚ    
              Středočeského kraje,   účelově  určená   na   zabezpečení   okresních/krajských  kol   školních  soutěží  a    
              přehlídek pro DDM Kralupy n.Vlt. 
          3) Rozpočtové opatření č. 5/2006– poskytnutá   neinvestiční   dotace   ze   SR ČR,   prostřednictvím   KÚ    
               Středočeského kraje,   účelově  určená   na   zabezpečení   okresních/krajských  kol  školních  soutěží  a    
               přehlídek pro ZUŠ Kralupy n.Vlt. 
          4) Rozpočtové opatření č. 6/2006– přijatá záloha dotace ze SR ČR na nezbytně nutné výdaje v souvislosti  
                                                                       s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR              
          5) Závěrečný účet – přehled  o  finančním vypořádání  rozpočtového hospodaření města Kralupy n.Vlt. za    
               rok 2005– (návrh), jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření města Kralupy n.Vlt. za r. 2005 
          6) Rozpočtový výhled do roku 2009 
          7) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 
          8) Finanční dar od České rafinérské, a.s. Litvínov ve výši 80 000 Kč 
          9) Informace – doporučení  pracovní skupiny  určené  pro  výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů   
                                     na zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
        10) Schválení  Smlouvy o půjčce  č. 1820355  z  „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Jana   
              Suchého, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11 dne     
              24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/01) 
        11) Schválení Smlouvy o půjčce č. 1820451 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Milana  
               Šultyse, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11 dne  
               24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/02 
        12) Schválení Smlouvy o půjčce č.1820654 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Martina 
               Kováče, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11 dne  
               24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/04) 
        13) Schválení  Smlouvy  o půjčce  č. 1820750  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Jana  
               Šimáčka, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 
               24.5.2006, č.usnesení 06/11/2/05) 
        14) Schválení Smlouvy o půjčce č.1820857 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Václava 
               Špádu,  bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11  dne  
               24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/09) 
        15) Schválení  Smlouvy  o půjčce č. 1820953 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Karla  
               Kraifa,  bytem  U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11 dne  
               24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/07) 
        16) Schválení  Smlouvy  o půjčce č. 1821059  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Petra  
               Meisnera,  bytem  U Cukrovaru 1065  v Kralupech n.Vlt.  (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11   
               dne 24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/08) 
        17) Schválení Smlouvy o půjčce č. 1821155 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro pí Alenu  
               Podolníkovou, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 
               11 dne 24.5.2006, č.usnesení 06/11/2/03) 
        18) Schválení  Smlouvy o půjčce č. 1821251  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Pavla  
               Pospíšila,  bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt.  (poskytnutí  půjčky  bylo  schváleno RM č. 11  
               dne 24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/10) 
        19) Schválení Smlouvy o půjčce č. 1821454  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro pí Martu  
               Mikešovou, bytem Pod Špičákem 47 v Kralupech n.Vlt.  (poskytnutí  půjčky  bylo schváleno RM č. 11  
               dne 24.5. 2006, č.usnesení 06/11/2/11)  
        20) Schválení  Smlouvy o půjčce č. 1821550  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro pí Irenu  
               Kaštánkovou  a  p. Vlastislava Těšíka,  bytem Alšova 933, v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo  
              schváleno RM č. 11 dne 24.5.2006, č.usnesení 06/11/2/12) 
        21) Schválení  Smlouvy o půjčce č.  1821657  z  „Fondu  rozvoje bydlení  města Kralupy n.Vlt.“  pro  paní 
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              Miladu Zlochovou, bytem Vrchlického 877 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM    
              č. 12 dne 7.6.2006, č.usnesení 06/12/2/01 
       22) Schválení  Smlouvy o půjčce  č.  1821753  z  „Fondu  rozvoje  bydlení města Kralupy n.Vlt.“  pro pana 
              Jaroslava Růně, bytem Na Rybníkách čp. 94 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM 
              č.12 dne 7.6.2006, č.usnesení 06/12/2/03) 
       23) Schválení  Smlouvy o půjčce  č.  1821956  z  „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p. Jana  
              Kejmara,  bytem  I.Olbrachta  čp. 757   na  objekt   Pod Špičákem čp.28  v  Kralupech n.Vlt. (poskytnutí  
              půjčky bylo schváleno RM č.12 dne 7.6.2006, č.usnesení 06/12/2/02) 
      24)  Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 
      25)  Žádost o příspěvek z podpory společenského, kulturního  a sportovního života města 
      26)  Výsledek hospodaření MěBP v roce 2005 
      27)  Rekonstrukce pavilonu čekárny a prodejny na Seifertově náměstí v Lobečku 
      28)  Schválení  příspěvků  na  podporu  grantů, podávaných sportovními oddíly na sportovní vybavení,  
              údržbu zařízení, opravy a drobné investice (podmínkou je podíl oddílu a dalšího subjektu Kraj, OTS,    
              svazy) 
      29)  Možnost  uvolnění  finančních prostředků  z  podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (SV,   
             a.s.) na výstavbu ATS a přivaděče pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Minice 
   IV.     Materiály odboru organizačního a vnitřních věcí, SMI, školství 
   IV.1)  Žádost o schválení nového názvu ulice 
         2)  Stanovení počtu členů ZM ve volebním období 2006 – 2010   
         3)   Vytipování míst pro zřízení nových parkovišť, nebo rozšíření stávajících 
         4)   Žádost o schválení nového budoucího kupujícího bytu č.30, Purkyňovo nám. 1174 
         5)  Informace o plnění vybraných usnesení RM a ZM z roku 2004 a 2005, v návaznosti na zprávu KV  
               o výsledku kontroly plnění usnesení RM a ZM z uvedeného období 
        6)  Souhlas s použitím znaku města – komunální volby 2006 
        7)  Žádost o schválení nového budoucího kupujícího bytu č. 15, Zeměchy čp. 34 
 
    V.      Dotazy a připomínky občanů města  - 1. část 
  VI.1)   Změna územního plánu města Kralup n.Vlt. č. 2 – zadání 
  VI.2)   Změna územního plánu města Kralup n.Vlt. č. 3 - záměr 
 
  VII.     Majetkoprávní záležitosti města    
          1) Odprodej části  pozemku pp. 1/1  v k.ú. Zeměchy 
          2) Odprodej pozemku pp. 940  v k.ú. Lobeček 
          3) Žádost o prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy nájemní 
          4) Změna usnesení ZM ze dne 29.6.2005, č.usnesení 05/4/7/3 
           5) Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice pro ČEZ Distribuce, a.s. 
          6) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč – ulice Sladkovského 
          7) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 399/2 a pp. 399/3 v k.ú. Lobeč 
          8) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 168/7 PK v k.ú. Mikovice 
          9) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 173/1 v k.ú. Mikovice 
        10) Záměr města – odprodej části  pp. 82/2 v k.ú. Zeměchy 
        11) Záměr města – odprodej části  pp. 80/3 v k.ú. Lobeček 
        12) Vložení vodohospodářského majetku do VKM, a.s. – vodovod Zeměchy 
        13) Prodej budovy v Přemyslově ulici čp. 352, k.ú. Lobeč 
        14) Změna kupujícího pozemku pp. 501/50 v k.ú. Zeměchy 
        15) Odprodej pozemku č. 501/48 v k.ú. Zeměchy 
        16) Žádost Jana Felixe o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 13/1 a stp.   
              170/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
            
  VIII.    Dotazy a připomínky občanů města – 2. část 
              Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                                                                   
  VIII.1) Finanční ohodnocení členů ZM za I. pololetí 2006  
          2)  Schválení odměn za I. pololetí 2006 pro kontrolní a finanční výbor     
          3)  Návrh na zařazení obce do programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007 
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
Zahájeno:    16,oo hod. 
Ukončeno:   18,25  hod.       Zapsala: H.Dobešová                                                                                                                                  
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     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil  5. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v letošním roce.  Přivítal přítomné a 
prohlásil,  že  jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno;   podle  prezenční listiny je  přítomno 15  členů  ZM,                             
to znamená,  že je přítomna   nadpoloviční  většina  všech členů ZM  a  jednání je usnášení schopné. Z jednání se                            
omluvili: paní Brixová, Mgr. Klepáčová, RNDr. Plecháček . Návrh programu dnešního jednání schválilo 15 
členů ZM. Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného  bodu programu – 
pro 15    a  aby  všechna hlasování  proběhla  veřejnou  formou – pro 15.  Za ověřovatele zápisu byli zvoleni 
paní Holeková Jindřiška  a Ing. Materna Josef – pro 15.                                                                                                                         
Zápisy z předchozích veřejných zasedání, konaných    dne 26.4. 2006 a 31.5. 2006 byly ověřeny ověřovateli paní 
Holekovou Jindřiškou,  PhDr. Pencovou Milenou, Mgr. Klepáčovou Milenou a p. Hejdukem Stanislavem.  
Zápisy dostali všichni členové ZM, byly k dispozici  k nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  byla 
zveřejněna. Žádné námitky k  nim nebyly podány.                                                                                        
                           
(Starosta města seznámil přítomné s plánovaným datem slavnostního večera k ukončení činnosti samosprávy – 
16. října.)                                  
                          
 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. Materna. 
 
III.  Finanční záležitosti města 
č.usnesení: 06/5/3/1 
Rozpočtové opatření  č.  3/2006 – poskytnuté finanční prostředky  od KÜ Středočeského kraje,  účelově  určené  
                                                            jako podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro  15       (příloha č.3/1)                                                                                            
č.usnesení: 06/5/3/2 
Rozpočtové opatření č. 4/2006  - poskytnutá neinvestiční dotace ze SR ČR, prostřednictvím  KÚ Středočeského 
                                                          kraje,   účelově   určená   na  zabezpečení  okresních/krajských  kol  školních  
                                                          soutěží a přehlídek pro DDM Kralupy n.Vlt.         
ZM schvaluje návrh usnesení – pro  15   (příloha č.3/2)                                                                                                                       
č.usnesení: 06/5/3/3                                                                                           
Rozpočtové opatření č.  5/2006 –poskytnutá  neinvestiční dotace ze SR ČR, prostřednictvím KÚ Středočeského  
                                                          kraje,   účelově  určená   na  zabezpečení   okresních/krajských  kol  školních  
                                                          soutěží a přehlídek pro ZUŠ Kralupy n.Vlt. 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro  15     (příloha č.3/3)                                                                                       
č.usnesení: 06/5/3/4                                                                             
Rozpočtové opatření č.  6/2006 – přijatá   záloha  dotace   ze  SR ČR  na  nezbytně  nutné  výdaje  v  souvislosti    
                                                           s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ZM schvaluje (návrh usnesení ) -  pro  15   (příloha č. 3/4) 
č.usnesení: 06/5/3/5 
Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření města Kralupy n.Vlt. za rok  
                    2005 – (návrh), jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření města Kralupy n.Vlt. za r.2005.                            
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro    15       (příloha č.3/5)                                                                                                               
č.usnesení: 06/5/3/6 
Rozpočtový výhled do roku 2009 
ZM schvaluje „Rozpočtový výhled do roku 2009“ – pro  15       (příloha č.3/6) 
 
č.usnesení: 06/5/3/7 
Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 
 
-p.Kyllar -  upozorňuje  na nutnost  oprav  silnic (ulic)  ve městě (Na Baště a jiné)  a  ptá se,  zda  město  bude   
                   schopno financovat opravy 
- Ing.Czechmann – navrhuje,  aby  město  nejdříve  dalo  do pořádku  svůj  majetek  (např. hřiště v areálu ZŠ   
                                 Třebízského. Požaduje údržbu stávajícího zařízení a proto navrhuje částku dát do bodu f). 
 
hlasováno o protinávrhu: 
ZM schvaluje způsob využití odvodu části výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích 
přístrojů v bodě f) – jinak veřejně prospěšný účel – rezerva města – komunikace + zlepšení vzhledu města – pro 
4, zdržel 2, proti 11 



                                                                                                 - 4 - 
ZM schvaluje způsob využití odvodu části výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích 
přístrojů dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za rok 2005 z následující přijaté 
částky nadrozpočtových příjmů ve výši 1,816.874,40 Kč a to na: c) sportovní účely (víceúčelové hřiště SOUCH) 
-  pro 11, zdržel 3, proti 3                     (příloha č. 3/7) 
č.usnesení: 06/5/3/8 
Finanční dar od České rafinérské, a.s., Litvínov ve výši 80 000,- Kč 
ZM schvaluje  rozdělení  poskytnutého  finančního daru od společnosti Česká rafinérská a.s., Litvínov ve výši 
80 000 Kč a jeho rozdělení na náklady na pořízení projektové dokumentace pro vybudování víceúčelového hřiště 
v Kralupech n.Vlt. – částka 40 000 Kč a na vydání Plánu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralup n.Vlt. 
tiskem – částka  40 000  Kč   - pro 14, zdržel 3                  (příloha č. 3/8)                                                                                          
č.usnesení: 06/5/3/9 
Informace – doporučení   pracovní  skupiny   určené   pro  výběr   nejvýhodnější  nabídky  peněžních  ústavů  na    
                       zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
ZM schvaluje (návrh usnesení)   -    pro   15, zdržel 2            (příloha č. 3/9) 
č.usnesení: 06/5/3/10 
Schválení  Smlouvy o půjčce  č. 1820355  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Jana Suchého,     
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006,  
             č.usnesení 06/11/2/01) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro   17       (příloha č.3/10) 
č.usnesení: 06/5/3/11 
Schválení Smlouvy o půjčce č. 1820451 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Milana Šultyse,  
            bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č. 11 dne 24.5.2006, 
            č.usnesení 06/11/2/02) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro    17           (příloha č. 3/11) 
č.usnesení: 06/5/3/12 
Schválení Smlouvy o půjčce č.1820654 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Martina Kováče,  
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006,  
             č.usnesení 06/11/2/04) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro   17       (příloha č. 3/12) 
č.usnesení: 06/5/3/13 
Schválení  Smlouvy o půjčce  č. 1820750  z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Jana Šimáčka,  
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006, 
             č.usnesení 06/11/2/05) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro       17             (příloha č. 3/13) 
č.usnesení: 06/5/3/14 
Schválení  Smlouvy o půjčce č. 1820857 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Václava Špádu,  
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006, 
             č.usnesení 06/11/2/09) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro         17           (příloha č. 3/14) 
č.usnesení: 06/5/3/15 
Schválení  Smlouvy o půjčce  č. 1820953  z  „Fondu  rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Karla Kraifa,  
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006, 
             č.usnesení 06/11/2/07) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro         17            (příloha č. 3/15) 
č.usnesení: 06/5/3/16 
Schválení  Smlouvy o půjčce č. 1821059 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Petra Meisnera,  
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006, 
             č.usnesení 06/11/2/08) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro          17              (příloha č. 3/16) 
č.usnesení: 06/5/3/17 
Schválení  Smlouvy o půjčce  č.  1821155  z  „Fondu  rozvoje  bydlení  města  Kralupy n.Vlt.“   pro  paní Alenu  
              Podolníkovou, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 
              dne 24.5.2006, č.usnesení 06/11/2/03) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro          17            (příloha č. 3/17) 
č.usnesení: 06/5/3/18 
Schválení  Smlouvy o půjčce č. 1821251 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Pavla Pospíšila,  
             bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 24.5.2006, 
             č.usnesení 06/11/2/10) 
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ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro        17         (příloha č. 3/18) 
č.usnesení: 06/5/3/19 
Schválení   Smlouvy  o  půjčce  č.  1821454   z   „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro  paní  Martu  
             Mikešovou, bytem Pod Špičákem 47 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.11 dne 
             24.5.2006, č.usnesení 06/11/2/11) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro        17           (příloha č. 3/19) 
č.usnesení: 06/5/3/20 
Schválení   Smlouvy  o  půjčce   č.  1821550  z  „Fondu  rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“  pro  paní  Irenu  
                      Kaštánkovou a p.Vlastislava Těšíka, bytem Alšova 933 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo  
                     schváleno RM č.11 dne 24.5.2006, č.usnesení 06/11/2/12)                                                                                             
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro         17             (příloha č.3/20) 
č.usnesení: 06/5/3/21 
Schválení  Smlouvy  o půjčce  č.  1821657  z  „Fondu  rozvoje  bydlení  města  Kralupy n.Vlt.“ pro paní Miladu  
                      Zlochovou, bytem Vrchlického 877 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.12                            
                     dne 7.6.2006, č.usnesení 06/12/2/01) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro      17             (příloha č.3/21) 
č.usnesení: 06/5/3/22 
Schválení  Smlouvy o půjčce č. 1821753 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Jaroslava Růně,  
            bytem Na Rybníkách čp.94 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo schváleno RM č.12 dne 7.6.2006, 
            č.usnesení 06/12/2/03) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro        17           (příloha č.3/22) 
č.usnesení: 06/5/3/23 
Schválení  Smlouvy  o  půjčce č. 1821956 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt.“ pro p.Jana Kejmara,  
                     bytem I.Olbrachta čp.757 na objekt Pod Špičákem čp.28 v Kralupech n.Vlt. (poskytnutí půjčky bylo 
                     schváleno RM č. 12 dne 7.6.2006, č.usnesení 06/12/2/02) 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro         17         (příloha č. 3/23) 
č.usnesení: 06/5/3/24 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro        16         (příloha č. 3/24) 
č.usnesení: 06/5/3/25 
Žádost o  příspěvek z podpory společenského, kulturního a sportovního života města 
ZM souhlasí (s návrhem usnesení) – pro      16              (příloha č.3/25) 
č.usnesení: 06/5/3/26 
Výsledek hospodaření MěBP v roce 2005 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro  14,  zdržel 2         (příloha č. 3/26) 
č.usnesení: 06/5/3/27 
Rekonstrukce pavilonu čekárny a prodejny na Seifertově náměstí v Lobečku 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro       17          (příloha č. 3/27) 
č.usnesení: 06/5/3/28 
Schválení příspěvků na podporu grantů, podávaných sportovními oddíly na sportovní vybavení, údržbu 
zařízení, opravy a drobné investice (podmínkou je podíl oddílu a dalšího subjektu Kraj, OTS, svazy) 
ZM bere na vědomí informaci o grantech, uvedených pod číslem 1. a 2. (částky do 50 000 Kč), které schválila 
RM. 
ZM schvaluje navrhovanou výši příspěvku na podporu grantu oddílu, uvedenému pod číslem 3. (Tenis). Jedná 
se o příspěvek nad 50 000 Kč. 
Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly 2/3429/5229, určené na podporu sportu, kofinancování sport. Projektů a 
grantů. 
- pro 16  (příloha č. 3/28) 
č.usnesení: 06/5/3/29 
Možnost uvolnění finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (SV, a.s.) na 
výstavbu ATS a přivaděče pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Minice 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro  17   (příloha č. 3/29) 
 
IV.  Materiály odboru organizačního a vnitřních věcí, SMI, školství 
č.usnesení: 06/5/4/1 
Žádost o schválení nového názvu ulice                                                                                                       
ZM schvaluje návrh komise výstavby, kde doporučují nový název Lešanská – pro 13, zdržel 3    (příloha č. 4/1)                             
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č.usnesení: 06/5/4/2 
Stanovení počtu členů ZM ve volebním období 2006 - 2010 
ZM stanovuje počet členů ZM Kralupy n.Vlt. ve volebním období  2006 - 2010 na   21  členů  ZM – pro 16        
(příloha č. 4/2)             
č.usnesení: 06/5/4/3 
Vytipování míst pro zřízení nových parkovišť, nebo rozšíření stávajících                        
1) ZM  bere  na  vědomí  vytipovaná  místa  vhodná pro vybudování nových a rozšíření stávajících parkovišť ve  
    městě a to: 
    -v ul.Gen.Klapálka, mezi sídlišti Hůrka a Zátiší, rozšířit stávající parkoviště záborem části zeleného pruhu tak, 
      aby bylo možné kolmé parkování po obou stranách 
   - v ulicích Družstevní a Hakenova v Lobečku posunout chodník a vybudovat kolmé stání mezi stromy 
  - pod Hostibejkem u trati zřídit nové parkoviště na pozemku parc.č. 56/7 ve vlastnictví ČD, a.s. (k.ú. Lobeč) 
  - u hokejbalového hřiště a vedle a před přilehlou restaurací v Lobečku zřídit nová parkovací místa 
  - na sídlišti Zátiší  odstranit  stávající přístřešky  mezi domy  a  kontejnery umístit blíž ke komunikaci. Na místě  
    přístřešků by tak vznikla další pakovací místa.                                                                                                         
  - za sídlištěm  Zátiší  u trati  na  části pozemku  parc.č.  489/5  ve  vlastnictví  ČD  zřídit  nové  parkoviště  (k.ú.  
    Kralupy) 
  - na Cukrovaru u plaveckého bazénu 
  - na Hůrce před domem čp.1044 rozšíření stávajícího parkoviště směrem k ulici Podřipské na pozemku parc. č.  
    108/1 (k.ú. Kralupy) 
 - u nádraží 
 - Předmostí (zprava z města) 
 - ulice Chelčického (ulici zjednosměrnit a po jedné straně ulice povolit stání) 
2) ZM  ukládá  odboru  SMI  prověřit u ČD, a.s. podmínky pro případné odkoupení částí pozemků parc.č. 489/5  
    (k.ú. Kralupy) a parc.č. 56/7 (k.ú. Lobeč) za účelem vybudování nových parkovišť v blízkosti trati. 
3) ZM  ukládá   odboru  SMI   prověřit   uložení  sítí   v  dotčených  pozemcích   a   následně  zajistit  potřebnou  
     projektovou dokumentaci. 
- pro       17          (příloha č.4/3) 
č.usnesení: 06/5/4/4 
Žádost o schválení nového budoucího kupujícího bytu č.30, Purkyňovo nám. 1174 
ZM   schvaluje (návrh usnesení) – pro    16             (příloha č. 4/4)                                                                                                     
č.usnesení: 06/5/4/5 
Informace  o  plnění  vybraných usnesení RM a ZM  z roku 2004 a 2005, v návaznosti na zprávu KV o výsledku  
                    kontroly plnění usnesení RM a ZM z uvedeného období 
ZM bere na vědomí (návrh usnesení) - pro  16        (příloha č.4/5) 
č.usnesení: 06/5/4/6 
Souhlas s použitím znaku města – komunální volby 2006  
ZM souhlasí (s návrhem usnesení) – pro      16       (příloha č. 4/6) 
č.usnesení: 06/5/4/7 
Žádost o schválení nového budoucího kupujícího bytu č. 15, Zeměchy čp. 34 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro 16 
 
    V.   Dotazy a připomínky občanů města – 1. část                                                                        
 
č.usnesení: 06/5/6/1                                                                                                                                 
  VI. 1)  Změna územního plánu města Kralup nad Vltavou č. 2 – zadání 
ZM souhlasí se zadáním souboru změn ÚPD č. 2 – pro     15            (příloha č. 6/1) 
č.usnesení: 06/5/6/2 
Změna územního plánu města Kralup nad Vltavou č. 3 – záměr 
ZM souhlasí se změnou územního plánu města pouze v těchto bodech: č. 4 a č. 10 – pro 14, zdržel 1              
(příloha č. 6/2) 
 
VII. Majetkoprávní záležitosti města 
 
č.usnesení: 06/5/7/1                                                            
Odprodej části pozemku pp. 1/1 v  k.ú. Zeměchy 
1) ZM   schvaluje  odprodej  části pozemku pp. 1/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Zeměchy p. Jiřímu Kochmanovi      
                                za cenu 100 Kč/m2. 
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2) ZM  schvaluje  odprodej  části pozemku pp. 1/1 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Zeměchy manželům Švecovým  
                                za  cenu 100 Kč/m2                                     
- pro    15           (příloha č. 7/1)                                                                                                                                                              
č.usnesení: 06/5/7/2 
Odprodej  pozemku  pp.  940 v k.ú. Lobeček 
ZM schvaluje odprodej pozemku pp. 940 o výměře 143 m2 v k.ú. Lobeček společnosti Tesco Stores ČR, a.s. 
Praha 18, Veselská 663, IČ 45308314 za cenu 500 Kč/m2  - pro   14, zdržel 1                  (příloha č.7/2)                                            
č.usnesení: 06/5/7/3 
Žádost o prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy nájemní 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro   15       (příloha č. 7/3)                                                                                                                  
č.usnesení: 06/5/7/4 
Změna usnesení ZM ze dne 29.6.2005, č.usnesení 05/4/7/3 
1) ZM  mění   usnesení ZM ze dne 29.6.2005, č.usnesení 05/4/7/3 takto: 
    ZM  schvaluje  směnu  pozemků  v k.ú. Zeměchy – pp. 274/1, pp. 274/2, pp. 175/4 a části pp. 518/1 o celkové   
    výměře cca 1990 m2, které jsou ve vlastnictví města Kralupy n.Vlt. za pozemek pp. 518/3 a části pozemků pp.   
    275/1  a  pp.  457/6  o  celkové výměře  cca   10 980  m2,   které  jsou  ve  vlastnictví pana  Koláře  za  účelem   
    majetkoprávního  vypořádání  pozemků,  bez  dalšího  finančního  vyrovnání  rozdílu  výměr  směňovaných   
    pozemků. 
2) ZM  schvaluje  převod nově zřízené místní komunikace do Nového Dvora, přilehlých účelových komunikací,   
    chodníků, veřejného osvětlení a autobusové zastávky s otočkou, vybudovaných v rámci výstavby 111 rod.   
    domků v k.ú. Zeměchy,  do vlastnictví  města.  Darovací smlouva  mezi  městem Kralupy n.Vlt.  a  investorem   
    staveb  bude uzavřena  po  nabytí  právní moci  kolaudačního rozhodnutí  a  po  majetkoprávním vypořádání   
    pozemků pod stavbami s jejich vlastníky 
- pro  14              (příloha č. 7/4)                                                                                   
č.usnesení: 06/5/7/5 
Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice pro ČEZ Distribuce, a.s. 
ZM schvaluje (návrh usnesení)  - pro  14       (příloha č.7/5)                                                                                                                 
č.usnesení: 06/5/7/6 
Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč, ulice Sladkovského 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav komunikace a inž. sítí na 
pozemku pp. 56/1 v k.ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Praha 8, ve prospěch města Kralupy n.Vlt., za jednorázovou úhradu ve výši 28.657 Kč  – pro 15    (příloha č.7/6)                             
č.usnesení: 06/5/7/7 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 399/2 a pp. 399/3 v k.ú. Lobeč 
Záměrem města je (návrh usnesení) - pro      15      (příloha č.7/7) 
č.usnesení: 06/5/7/8 
Záměr města – odprodej části pozemku  pp. 168/7 PK v k.ú. Mikovice                                           
Záměrem města je (návrh usnesení) – pro   15      (příloha č. 7/8) 
č.usnesení: 06/5/7/9 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 173/1 v k.ú. Mikovice 
hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je  (návrh usnesení) – pro 6, zdržel 9         (příloha č. 7/9) 
č.usnesení: 06/5/7/10 
Záměr města – odprodej části  pp. 82/2 v k.ú. Zeměchy 
Odloženo  – pro 14, zdržel 1      (příloha č. 7/10) 
č.usnesení: 06/5/7/11 
Záměr města – odprodej části   pp.  80/3 v k.ú. Lobeček 
Záměrem  města není odprodej části pozemku pp. 80/3 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Lobeček. ZM doporučuje 
řešit formou pronájmu  – pro   15        (příloha č. 7/11) 
č.usnesení: 06/5/7/12 
Vložení vodohospodářského majetku do VKM, a.s. – vodovod Zeměchy 
1) ZM schvaluje nepeněžitý vklad města Kralupy n.Vlt., jehož předmětem je vodovod ve městě Kralupy n.Vlt.,  
    části obce Zeměchy tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s.   
   a Ing. Vladimírem Horákem č.posudku 2050-12-2006 s tím, že částka, kterou se nepeněžní vklad oceňuje činí 
   8.510.100 Kč. 
2) ZM souhlasí  s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ 46356991,   
   se   sídlem   U  Vodojemu  3085,   Kladno   s  tím,  že  tímto  nepeněžitým  vkladem  bude  upsáno  7.072  kusů    
   kmenových akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč    
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     v zaknihované podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.203,30 Kč. 
3) ZM   pověřuje   starostu města  Mgr. Pavla Rynta,  r.č. 430418/038,  bydliště  Kralupy n.Vlt., I,  U Cukrovaru   
    1075,  k  veškerým  úkonům  s tím  souvisejícím,  zejména  k  uzavření  smlouvy  o  upsání  akcií,  smlouvy  o   
    vkladu,  případně prohlášení o vkladu a protokolu o předání a převzetí  nepeněžitého vkladu. 
4) ZM  schvaluje  prodej  vodohospodářského  majetku  města  Kralupy n.Vlt.,  který  je popsán  ve znaleckém  
    posudku  zpracovaném  společností Česká znalecká, a.s.  č. posudku  2063-12-2006  s tím,  že  kupní cena  za    
    prodej vodohospodářského majetku čini 787.758 Kč.    
  – pro   15           (příloha č. 7/12) 
č.usnesení: 06/5/7/13 
Prodej budovy v Přemyslově ulici čp. 352, k.ú. Lobeč 
(Stanovena komise pro otvírání obálek ve složení: p.Kyllar, p.Hejduk, Ing.Materna) 
 
ZM schvaluje prodej budovy čp. 352 v Přemyslově ulici s pozemkem parc.č. 161 o vým. 770m2 v k.ú. Lobeč 
panu Dobrovodskému Petru, bytem Mládežníků 671 Kralupy n.Vlt., za cenu 3 500 555 Kč, dle předložené 
písemné nabídky nejvyššího podání (max.kupní cena) – pro  14            (příloha č. 7/13)                                                                     
č.usnesení: 06/5/7/14 
Změna kupujícího pozemku pp. 501/50 v k.ú. Zeměchy 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro     14           (příloha č. 7/14) 
č.usnesení: 06/5/7/15 
Odprodej pozemku pp. 501/48 v k.ú. Zeměchy 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro       14          (příloha č. 7/15) 
č.usnesení: 06/5/7/16 
Žádost Jana Felixe o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 13/1 a stp. 170/1 
v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro   15       (příloha č. 7/16) 
 
  VII.    Dotazy a připomínky občanů města  (2. část)                                                                                                                          
             Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                                                                                                                                    
č.usnesení: 06/5/8/1 
Finanční ohodnocení členů ZM za I. pololetí 2006                                                                                      
a) ZM  v souladu  se zákonem o obcích  deleguje  pravomoc  stanovit  finanční  ohodnocení  práce  členů  ZM (i   
    nečlenů ZM)  v komisích  RM  za  I. pololetí 2006  na radu města. Konkrétní výše odměny musí být v souladu  
    s nařízením vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev č. 697/2004 Sb.. 
b) ZM   pověřuje   RM   tím,  aby   účast  členů  ZM  na  jednáních  a  všech akcích ZM  v  I. pololetí 2006  byla   
    vyhodnocena v rámci možností nařízení vlády č. 697/2004 Sb.. Ve zdůvodnitelných případech  ZM  souhlasí   
    s tím,  aby  práce  členů ZM  byla  ohodnocena  také  formou  refundací  (náhradou  ušlého  výdělku),  popř.   
    poskytnutím věcného daru 
 – pro  15      (příloha č.8/1) 
č.usnesení: 06/5/8/2 
Schválení odměn za I. pololetí 2006 pro kontrolní a finanční výbor 
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro  15          (příloha č. 8/2) 
č.usnesení: 06/5/8/3 
Návrh na zařazení obce do programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007  
ZM bere na vědomí (návrh usnesení)  - pro 15             (příloha č. 8/3) 
     
- pí  Holeková – zajistit prodloužení provozu koupaliště (v teplých dnech minimálně do 19,oo hod.) 
- Ing.Czechmann – upozorňuje  na  nutnost  vyvolání  jednání   mezi  vedením  Kaučuku a.s.   a   vedením  města   
                                 v souvislosti  s prodejem Kaučuku (důležitost teplárny pro život města ) 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání konaného dne  21. června  2006     

 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtové opatření č.3/2006 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově určených 
jako podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 1.650 Kč. 
účet           odd.par.         položka            ÚZ          orj.                  částka v Kč 
231 10                               4116              29004           1                           1.650,00 
232 10         1036              5213              29004           9                           1.650,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006  
 
Rozpočtové opatření č.4/2006-poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím  KÚ 
Středočeského kraje,  účelově  určené na zabezpečení okresních/krajských postupových kol školních soutěží a 
přehlídek v roce 2006 pro organizátora „Dům dětí a mládeže, Kralupy nad Vltavou“  v celkové výši 20.800,- Kč. 
účet            odd.par.        položka            UZ          orj.                  částka v Kč 
231 10                               4122              33166           1                         20.800,00 
232 10         3421              5331              33166           2                         20.800,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006  
 
Rozpočtové opatření č. 5/2006 – poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím KÚ 
Středočeského kraje, účelově určené na zabezpečení okresních/krajských postupových kol školních soutěží a 
přehlídek v roce 2006 pro organizátora „Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 5.300 
Kč. 
účet            odd.par.        položka            UZ          orj.                  částka v Kč 
231 10                               4122              33166           1                           5.300,00 
232 10         3231              5331              33166           2                           5.300,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006  
Rozpočtové opatření č. 6/2006 – přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu ČR, účelově určené na nezbytně 
nutné výdaje v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v celkové výši 127.500 Kč. 
účet            odd.par.        položka            UZ          orj.                   částka v Kč 
231 10                               4111              98071           1                        127.500,00 
232 10         6114              5189              98071           4                        127.500,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006  
 
Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření města Kralupy n.Vlt.  za rok 2005 a  
souhlasí s celoročním hospodařením města Kralupy n.Vlt. za rok 2005 a to bez výhrad. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kralupy n.Vlt. za rok 2005 
s tímto závěrem: Hospodaření města, údaje účetní závěrky a závěrečný účet města odpovídá ve významných 
hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření města nebyly 
zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy.        
„Rozpočtový výhled do roku 2009.“ 
Způsob využití odvodu části výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích přístrojů dle 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za rok 2005 z následující přijaté částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši 1,816.874,40 Kč a to na:  sportovní účely (víceúčelové hřiště SOUCH). 
Rozdělení poskytnutého finančního daru od společnosti Česká rafinérská a.s., Litvínov ve výši 80 000 Kč a jeho 
rozdělení na náklady na pořízení projektové dokumentace pro vybudování víceúčelového hřiště v Kralupech 
n.Vlt. – částka 40 000 Kč, a na vydání Plánu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralup n.Vlt. tiskem – 
částka 40 000 Kč. 
Ponechání finančních prostředků, získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. v peněžních ústavech 
Česká spořitelna a.s. a Komerční banka a.s. do dalšího jednání ZM s tím, že pracovní skupina vyhodnotí uložení 
finančních prostředků za uplynulé období od 1.7.2005 do 30.6.2006 a předloží informaci na jednání ZM v září 
2006.  
Smlouvu o půjčce č. 1820355 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1, čl. IV. Druhy půjček, bod č. 23 ve výši 16 982 Kč p. Janu Suchému, 
bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt..                                                                     
Smlouvu o půjčce č. 1820451 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1, čl.IV. Druhy půjček, bod č.23 ve výši 16 982 Kč p.Milanu Šultysovi, 
bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
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ZM schvaluje 
 
Smlouvu o půjčce č. 1821059 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl. IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 16 982 Kč p.Petru       
Meisnerovi, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č. 1820654 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 16 982 Kč p.Martinu 
Kováčovi, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č. 1820750 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23 ve výši 16 982 Kč p. Janu Šimáčkovi, 
bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č.1820857 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 10 
let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 16 982 Kč p.Václavu Špádovi, 
bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č.1820953 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 10 
let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 16 982 Kč p.Karlu Kraifovi, 
bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č.1821155 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 10 
let, dle platných „Zásad a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23 ve výši 16 982 Kč pí Aleně Podolníkové, 
bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č. 1821251 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 25 000 Kč p.Pavlu 
Pospíšilovi, bytem U Cukrovaru 1065 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčceč č.1821454 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.10. ve výši 50 000 Kč pí Martě 
Mikešové, bytem Pod Špičákem 47 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č. 1821550 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 125 000 Kč pí Ireně 
Kaštánkové a p.Vlastislavu Těšíkovi, bytem Alšova čp. 933 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č. 1821657 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 
10 let, dle platných „Zásad“ a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.23. ve výši 125 000 Kč pí Miladě 
Zlochové, bytem Vrchlického čp.877 v Kralupech n.Vlt. 
Smlouvu o půjčce č.1821753 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ na výměnu oken starších 10 
let, dle platných „Zásad a Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček, bod č.10. ve výši 50 000 Kč p.Jaroslavu Růněmu, 
bytem Na Rybníkách čp. 94 v Kralupech n.Vlt. 
 
Smlouvu o půjčce č. 1821956 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ dle platných „Zásad“ a 
Dodatku č.1., čl.IV. Druhy půjček:  
- na bod č.02) zřízení ekologického topení a přípravy TUV (plyn, elektr., dřevoplyn,solární) 4 byty – 120 000 Kč 
- na bod č. 07) vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není (4 byty – 120 000 Kč) 
- na bod č. 09)  vestavba  bytu  do půdního  prostoru  (2 byty – 240 000 Kč)  celkem ve výši  480 000 Kč  p. Janu  
   Kejmarovi, bytem I.Olbrachta čp. 757, na objekt Pod Špičákem čp.28 v Kralupech n.Vlt. 
Úhradu ztráty v hospodaření příspěvkové organizace Městský bytový podnik v celkové výši 1.426.071 Kč 
(956.072,50 z roku 2005, 469.998,51 z let 1999-2004) z rezervy města k 31.10.2006. 
Zařazení chybějící částky 1 100 000 Kč na stavební akci Rekonstrukce pavilonu čekárny a prodejny na 
Seifertově náměstí v Lobečku do rozpočtu města na rok 2007. 
Návrh komise výstavby, kde doporučují nový název Lešanská. 
Pí Marii Volákovou, U Cukrovaru 1070, Kralupy n.Vlt. jako budoucí kupující bytu č.30, o velikosti 2+kk, 54,51 
m2, Purkyňovo nám. 1174. 
 
1) ZM  schvaluje odprodej části pozemku pp.1/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Zeměchy p.Jiřímu Kochmanovi za   
    cenu 100 Kč/m2. 
2) ZM  schvaluje  odprodej části pozemku pp.1/1 o výměře cca 1200 m2  v  k.ú. Zeměchy manželům Švecovým   
     za cenu 100 Kč/m2. 
Odprodej pozemku pp.940 o výměře 143 m2 v k.ú. Lobeček společnosti Tesco Stores ČR,a.s., Praha 18, 
Veselská 663, IČ 45308314 za cenu 500 Kč/m2. 
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ZM schvaluje        
 
Prodloužení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č.160/01/700/SM, uzavřené mezi městem 
Kralupy n.Vlt. a p.Zdeňkem Čimickým na část pozemku pp.78/45 v k.ú. Lobeč pro výstavbu garáže, na dobu 
určitou do 1.7. 2008. 
Převod a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2005 dle uvedeného rozpisu: 
Městské muzeum – nerozdělený  zisk  z  let minulých  96 090 Kč  převést  do  rezervního  fondu.  Z tohoto fondu   
                                  uhradit ztrátu 20 690 Kč, 
KaSS – ztrátu  v hlavní činnosti 369 950 Kč uhradit: z vedlejší činnosti – 144 430 Kč a rezervního fondu 225.520   
              Kč 
Plavecký bazén – z kladného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 383.560 Kč uhradit ztrátu z let minulých   
                                ve výši 121 940 Kč, 261 620 Kč a 85 260 Kč z vedlejší činnosti převést do rezervního fondu, 
Mateřská škola U jeslí – z  hlavní  činnosti  uhradit   ztrátu   z  let  minulých  ve výši  14 060 Kč,  odvod  na  účet   
                                 zřizovatele 102 810 Kč, výsledek z vedlejší činnosti 51 310 Kč převést do rezervního fondu, 
Mateřská škola Gen.Klapálka – výsledek  z  hlavní činnosti  159 500 Kč  převést  na  účet  zřizovatele,  8 870 Kč   
                                                           z vedlejší činnosti převést do rezervního fondu, 
Základní škola Třebízského – z  vedlejší  činnosti  uhradit  ztrátu  36 420 Kč  a  zbývajících 11 980 Kč převést do   
                                                       rezervního fondu, 
Základní škola Komenského – 137 400 Kč  z  hlavní činnosti  odvést  na  účet  zřizovatele,  40 210 Kč  z vedlejší   
                                                        činnosti převést do rezervního fondu, 
Základní škola Gen.Klapálka – 464 920 Kč  z  hlavní činnosti  převést na účet zřizovatele, 121 860 Kč z vedlejší   
                                                          činnosti převést do rezervního fondu, 
Základní škola Revoluční – 353 660 Kč  z  hlavní  činnosti  převést  na  účet  zřizovatele,  144 180 Kč  z  vedlejší   
                                                   činnosti do rezervního fondu, 
Základní škola 28. října – 14 690 Kč z vedlejší činnosti převést do rezervního fondu, 
Základní škola praktická – 113 150 Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 3.730 Kč z vedlejší činnosti   
                                                   převést do rezervního fondu, 
ZUŠ – 3.320 Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 
Dům dětí a mládeže – 43 080 Kč  z  hlavní  činnosti  převést  na účet  zřizovatele,  58 450 Kč  z  vedlejší činnosti   
                                      převést do rezervního fondu 
Zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN na pozemcích města st. 
17, pp. 566, pp. 565/3 a pp. 565/5 v k.ú. Mikovice, jejichž vlastníkem je město Kralupy n.Vlt., ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425, za jednorázovou úhradu 80 Kč/m trasy uložení vedení do 
pozemků. 
Zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav komunikace a inž.sítí na pozemku pp.56/1 
v k.ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 8, ve 
prospěch města Kralupy n.Vlt., za jednorázovou úhradu 28.657 Kč. 
1) ZM  schvaluje  nepeněžitý vklad města Kralupy n.Vlt., jehož předmětem je vodovod ve městě Kralupy n.Vlt.,   
    části obce Zeměchy tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s.   
    a Ing. Vladimírem Horákem  č.posudku 2050-12-2006 s tím, že částka, kterou se nepeněžní vklad oceňuje činí   
    8 510 100 Kč. 
2) ZM  souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ 46356991,   
    se  sídlem   U Vodojemu  3085,  Kladno   s   tím,   že  tímto  nepeněžitým  vkladem  bude  upsáno  7.072  kusů   
    kmenových akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč   
    v zaknihované podobě, s omezenou převoditelnosti dle stanov a s emisním kursem 1.203,30 Kč. 
3) ZM    pověřuje   starostu města  Mgr. Pavla Rynta,  r.č. 430418/038,  bydliště  Kralupy n.Vlt. I,  U Cukrovaru   
     1075,   k   veškerým úkonům  s tím  souvisejícím,  zejména  k uzavření  smlouvy  o  upsání  akcií,  smlouvy o   
     vkladu,  případně  prohlášení  o vkladu  a  protokolu o předání a převzetí  nepeněžitého vkladu. 
4) ZM  schvaluje  prodej  vodohospodářského  majetku  města  Kralupy n.Vlt.,  který  je  popsán  ve  znaleckém   
    posudku  zpracovaném společností Česká znalecká, a.s.,  č. posudku  2063-12-2006  s tím,  že  kupní  cena  za    
    prodej vodohospodářského majektu činí 787 758 Kč. 
Prodej budovy čp. 352 v Přemyslově ulici s pozemkem parc. č. 161 o vým. 770 m2 v  k.ú. Lobeč  panu 
Dobrovodskému Petru, bytem Mládežníků 671, Kralupy n.Vlt. za cenu 3 500 555 Kč, dle předložené písemné 
nabídky nejvyššího podání (max. kupní cena). 
Změnu  kupujícího  pozemku  pp. 501/50  o  výměře 322 m2, odděleného z pozemku pp. 501/1 v k.ú. Zeměchy  
z  Marie Kožmínové na Davida Kožmína. 
Odprodej pozemku pp. 501/48 o výměře 247 m2 v k.ú. Zeměchy manželům Luďkovi a Zdeňce Šarbochovým za 
cenu 15 Kč/m2. 
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ZM schvaluje 
 
Výši odměn pro členy Kontrolního výboru ZM Kralupy n.Vlt. a členy Finančního výboru ZM Kralupy n.Vlt. za 
činnost v I. pololetí 2006 dle důvodové zprávy. 
Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 13/1 a 170/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. k zajištění 
přístupu ke garáži postavené na pozemku parc. 1418 v k.ú. Kralupy n.Vlt., pro p.Jana Felixe, nar. 29.10.1943, 
bytem Předmostí 712, Kralupy n.Vlt. 
Před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene bude předložen notářsky ověřený souhlas vlastníka druhé 
ideální poloviny pozemků, pí Jiřiny Langwielerové, bytem SRN, BAD ZWISCHENAHN BROKHAUSER 
WEG 30. 
1) ZM  schvaluje financovat vodovodní přivaděč a automatickou tlakovou stanici pro výstavbu rodinných domů   
    v lokalitě Minice z finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (SV, a.s. – Svazek   
    obcí   na  vodárenskou   infrastrukturu),   částka  potřebná   k realizaci   (včetně  PD)  dle  stavebního  rozpočtu   
    předloženým p.Kratochvílem (viz. příloha) je cca 4 605 293 Kč vč. DPH. 
2) ZM schvaluje realizaci výše uvedených staveb, včetně veřejnoprávních náležitostí firmou Makra, s.r.o. 
P.Matěje Beneše, Luční čp.538, Kralupy n.Vlt. jako budoucího kupujícího bytu č.15, o vel. 1+kk, 54,27 m2, 
Zeměchy čp. 34. 
ZM schvaluje pí Martinu Gurtlerovou, Na Hrádku 101, jako náhradnici na budoucího kupujícího bytu č.15, o 
vel. 1+kk 54,27 m2 Zeměchy čp. 34. 
 
 
ZM souhlasí 
 
S poskytnutím finančního příspěvku MO Českého rybářského svazu v Kralupech n.Vlt. ve výši 70 000 Kč na 
opravu krovů a výměny střešní krytiny na objektu střediska rybářské mládeže „Střelnice“ v Kralupech n.Vlt. 
Prostředky budou vyplaceny z kap.2 – školství, určených na podporu společenského, kulturního a sportovního 
života města. 
S použitím znaku města Kralupy n.Vlt. ve volební kampani ODS. 
Se zadáním souboru změn ÚPD č.2. 
Se změnou územního plánu města pouze v těchto bodech: č. 4  a   č. 10. 
                                                                              
 
Záměrem města je 
 
Odprodej části pozemků pp. 399/2 a pp. 399/3 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lobeč za účelem rozšíření zahrad 
žadatelů u rod.domků čp. 1178 a čp. 1179. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
Odprodej části pozemku 168/7 PK o výměře cca 150 m2 v k.ú. Mikovice za účelem zarovnání zahrady žadatele 
u rod.domku čp. 450. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
 
 
Záměrem města není 
 
Odprodej části pozemku pp. 173/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mikovice za účelem výstavby garáže.   
Odprodej části pozemku pp. 80/3 o výměře cca 16 m2  v k.ú. Lobeček.  ZM  doporučuje řešit formou pronájmu. 
     
 
1) ZM  mění   usnesení ZM ze dne 29.6.2005, č.usnesení 05/4/7/3 takto: 
    ZM  schvaluje  směnu  pozemků  v  k.ú. Zeměchy – pp. 274/1, pp. 274/2, pp. 175/4 a části pp.518/1 o celkové   
    výměře cca 1990 m2, které jsou ve vlastnictví města Kralupy n.Vlt. za pozemek pp. 518/3 a části pozemků pp.   
    275/1   a   pp.  457/6   o  celkové výměře  cca  10 980 m2,  které  jsou  ve  vlastnictví  pana Koláře  za  účelem   
     majetkoprávního  vypořádání pozemků,  bez  dalšího  finančního  vyrovnání  rozdílu  výměr  směňovaných   
     pozemků. 
2) ZM schvaluje převod nově zřízené místní komunikace do Nového Dvora, přilehlých účelových komunikací,   
    chodníků, veřejného osvětlení a autobusové zastávky s otočkou, vybudovaných v rámci výstavby 111 rod.   
    domků v k.ú. Zeměchy, do vlastnictví města.  Darovací  smlouva  mezi  městem Kralupy n.Vlt.  a  investorem   
    staveb  bude  uzavřena  po nabytí  právní moci  kolaudačního rozhodnutí  a  po  majetkoprávním vypořádání   
    pozemků pod stavbami s jejich vlastníky. 
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 ZM bere na vědomí 
 
1) ZM    bere  na  vědomí  vytipovaná místa vhodná pro vybudování nových a rozšíření stávajících parkovišť ve   
    městě a to: 
   - v ulici Gen.Klapálka,  mezi  sídlišti  Hůrka a Zátiší, rozšířit stávající parkoviště záborem části zeleného pruhu   
     tak, aby bylo možné kolmé parkování po obou stranách 
  - v ulicích Družstevní a Hakenova v Lobečku posunout chodník a vybudovat kolmé stání mezi stromy 
  - pod Hostibejkem u trati zřídit nové parkoviště na pozemku parc.č. 56/7 ve vlastnictví ČD, a.s. (k.ú. Lobeč) 
  - u hokejbalového hřiště a vedle a před přilehlou restaurací v Lobečku zřídit nová parkovací místa 
  - na sídlišti Zátiší odstranit stávající přístřešky mezi domy a kontejnery umístit blíž ke komunikaci. Na místě   
    přístřešků by tak vznikla další parkovací místa 
  - za sídlištěm Zátiší u trati na části pozemku parc.č.489/5 ve vlastnictví ČD zřídit nové parkoviště (k.ú.Kralupy) 
  - na Cukrovaru u plaveckého bazénu 
  - na Hůrce před domem čp. 1044 rozšíření stávajícího parkoviště směrem k ulici Podřipské na pozemku parc.č.   
    108/1 (k.ú. Kralupy) 
 - u nádraží 
 - Předmostí (zprava z města) 
 - ulice Chelčického (ulici zjednosměrnit a po jedné straně ulice povolit stání) 
2) ZM  ukládá  odboru SMI prověřit u ČD, a.s. podmínky pro případné odkoupení částí pozemků parc.č. 489/5   
    (k.ú.Kralupy) a parc.č. 56/7 (k.ú. Lobeč) za účelem vybudování nových parkovišť v blízkosti trati. 
3) ZM  ukládá   odboru  SMI   prověřit   uložení  sítí   v  dotčených  pozemcích   a   následně  zajistit  potřebnou   
     projektovou dokumentaci. 
Podání žádosti o návrh na zařazení města Kralupy n.Vlt. do programu prevence kriminality na místní úrovni – 
PARTNERSTVÍ v roce 2007.                                                                                                   
Informaci o plnění vybraných usnesení RM a ZM z r. 2004 a 2005 předloženou v návaznosti na zprávu KV o 
výsledku plnění usnesení RM a ZM z uvedeného období.                                                                                              
Informaci o grantech, uvedených pod číslem 1. a 2. (částky do 50 000 Kč), které schválila RM. 
ZM schvaluje navrhovanou výši příspěvku na podporu grantu oddílu, uvedenému pod číslem 3. (Tenis). Jedná 
se o příspěvek nad 50 000 Kč. 
Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly 2/3429/5229, určené na podporu sportu, kofinancování sport. Projektů a 
grantů.     
  
ZM stanovuje 
Počet členů Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou ve volebním období 2006 – 2010 na   21 členů ZM. 
 
 
 
 
 
a) ZM   v  souladu  se zákonem o obcích   deleguje  pravomoc  stanovit finanční ohodnocení práce  členů ZM  (i   
    nečlenů ZM)  v komisích RM  za I. pololetí 2006  na  radu města.  Konkrétní výše odměny musí být v souladu   
    s nařízením  vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev č. 697/2004 Sb. 
b) ZM   pověřuje  RM  tím,  aby  účast  členů  ZM  na  jednáních  a  všech  akcích  ZM  v  I. pololetí  2006  byla   
    vyhodnocena v rámci možností nařízení vlády č. 697/2004 Sb.  Ve zdůvodnitelných případech   ZM  souhlasí   
    s  tím,   aby   práce  členů  ZM  byla  ohodnocena  také  formou  refundací  (náhradou ušlého výdělku),  popř.   
    poskytnutím věcného daru. 
 
 
 
                      Ověřovatelé:                 paní  Holeková Jindřiška 
 
 
                                                           Ing. Materna Josef 
 
                                                            
 
                    Starosta města:               Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


