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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 12. dubna 2010 

 
ZM schvaluje: 

směnu části pozemku pp. 508/10 o výměře cca 30 m2 za část pozemku pp. 3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Zeměchy 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou a P. M., bez dalšího finančního vyrovnání 

 
prodej bytového domu s pozemkem st. 336, k.ú. Lobeč, Přemyslova ulice paní B.  G. za celkovou cenu 
1.212.350,00 Kč s tím, že vůči prodávajícímu Městu Kralupy nad Vltavou nebude uplatňovat zřízení přístupu a 
napojení veškerých inženýrských sítí k domu čp. 654  

 
odprodej  části   pozemku  pp. 503/1  o výměře 34 m2 v k.ú. Zeměchy manželům M. a P. B. za cenu ve výši 250,-
Kč/m2. 

 
převzetí daru – části pozemku pp. 200/23 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Lobeč od paní P. Š.  

 
výsledky hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů, které jsou doloženy protokolem o hodnocení návrhů              
a protokolem z druhého jednání soutěžní poroty v rámci soutěže o návrh na akci: „Adaptace obchodního domu 
Máj na městský úřad Kralupy nad Vltavou“, podle ust. § 102 a násl. Zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
vítězný soutěžní návrh na akci: „Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad Kralupy nad Vltavou“, jehož 
zhotovitelem je: RH – ARCH s. r. o., Nekázanka 881/9, Praha 1. Uvedený návrh postupuje do tzv. Jednacího 
řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6 Zák. č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

na druhém místě soutěžní návrh, jehož zhotovitelem je: STOPRO spol. s. r. o., Radlická 37/901, Praha 5. 
Zhotoviteli bude poskytnuta finanční odměna ve výši 200 000 Kč 
 
na třetím místě soutěžní návrh, jehož zhotovitelem je: ABP a. s. Praha, Jemnická 355/3, Praha 4. Zhotoviteli 
bude poskytnuta finanční odměna ve výši 100 000 Kč. 

 
 

na čtvrtém místě soutěžní návrh, jehož zhotovitelem je: 4D projekt s. r. o. , U Zeměpisného ústavu 6/399, 
Praha 6. Zhotoviteli bude poskytnuta finanční odměna ve výši 50 000 Kč. 

 
vyplacení všech finančních odměn až po ukončení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6 Zák. 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Smlouvu o půjčce č. 1824751 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70 000,-Kč panu J. Z., 
bytem v Kralupech nad Vltavou na účel poř. č. 02) Zřízení ekologicky vhodného topení a přípravy TUV ( 
plyn,elektr., dřevoplyn, solární) ve stávajícím domě v Kralupech nad Vltavou  

 
Smlouvu o půjčce č. 1824954 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70 000,-Kč panu J. K., 
bytem v Kralupech nad Vltavou  na účel  poř.č.09) Výměna oken starších 10 let – rodinný dům  v Kralupech nad 
Vltavou  

 
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 1,235.175,-
Kč. 
Navýšení příjmů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv, položka 8115 financování o  672.175,- Kč, položka 
2321 o 563.000,- Kč a navýšení výdajů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv a daného účelu o 1,235.175,- 
Kč.         

2. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro ZŠ Gen. Klapálka na základě uzavřené 
smlouvy č. 3/OEI/2009 o projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v celkové výši 123.160,45 Kč. 
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Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 123.160,45 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 –  odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 123.160,45 Kč. 
 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, účelově určené poskytovatelům 
sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 240.000,- Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 240.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věcí, školství a kultury, paragraf 4351 o 240.000,- Kč.  
 
4. Zapojení přijatých finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 161.473,90 Kč. Jedná se 
o příjmy organizační složky Zimní stadion za poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmů a přijaté 
příspěvky za rok 2009, které byly obdrženy v r. 2010. 
Navýšení příjmů kap. č. 12 – Zimní stadion, paragraf 3412 o 161.473,90 Kč a navýšení výdajů kap. č. 12 – Zimní 
stadion, paragraf 3412 o 161.473,90 Kč.  
 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 za vyúčtování daně z příjmů právnických oso 
za obce za rok 2009 ve výši 8.169.807,- Kč.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 1122 o 8.169.807,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, paragraf 6399, pol. 5362 o 5.241.227,- Kč třída  8 - financování, položka 8115 o 2.928.580,- 
Kč. 
 
6. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 450.227 Kč, 
která je účelově určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4111 o 450.227 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 –  odbor 
ekonomický, paragraf 6171 o 450.227 Kč. 
 
7.  Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 z hospodářského výsledku PO Plavecký bazén v 
celkové výši 1,401.400 Kč na rekonstrukci městského koupaliště. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 3412, položka 2122 o 1,401.400,- Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 5 – realizace investic, paragraf 3429, položka 6121 o 1,401.400,- Kč. 
 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 z části výtěžku od provozovatelů VHP za rok 
2009 v celkové výši 2,214.610 Kč na rekonstrukci městského koupaliště.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 1351 o 2,214.610 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, paragraf 3429, položka 6121 o 2,214.610 Kč.  
 
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 17.920 Kč. 
Jedná se o příjmy ze vstupného při pořádání akce Sportovec Kralup 2009. Vybrané vstupné bude použito 
k úhradě nákladů spojených s touto akcí.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, položka 1344 o 17.920 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
marketing a rozvoj města, paragraf 3399 o 17.920 Kč.  
 
2. Zapojení finančních prostředků určených na centrum města do rozpočtu roku 2010 v celkové výši 
483.800Kč na organizaci architektonické soutěže „Adaptace OD Máj na městský úřad v Kralupech nad Vltavou“  
a na odměny vítězným návrhům. 
Navýšení příjmů - třída 8 financování – položka 8127 o 483.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 - Realizace 
investic, paragraf 6171 o 483.800 Kč. 
 
3. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 14.710,- Kč, účelově určené na 
náklady na činnost odborného lesního hospodáře.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 14.710,- Kč a navýšení výdajů kap. č.  9 –  odbor 
životného prostředí, paragraf 1036 o 14.710,- 

 
1. Převedení finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z kap. č. 1 ekonomický odbor – paragraf 6409, položka 
5901 - rezerva města, na kap. č. 5 odbor realizace investic – paragraf 3639, položka 5331 – neinvestiční  
příspěvek pro PO  TSM  na zajištění plánovaného rozsahu oprav komunikací a chodníků.  
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2. Převedení finančních prostředků ve výši 141.313 Kč z kap. č. 1 ekonomický odbor – paragraf 6409, položka 
5901 – rezerva města, na kap. č. 5 odbor realizace investic – paragraf 3639, položka 6351 – investiční příspěvek 
pro PO TSM na opravu živičného povrchu v křižovatce ulic Poděbradova –  Ke Hřbitovu v rámci akce 
„Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace v lokalitě Podháj, včetně zařízení veřejného osvětlení“.      

 
příspěvky na činnost sportovním mládežnickým oddílům viz tabulky.  

 
rozpočtovou změnu na částku ve výši 143.000,- Kč z kapitoly 2§ 3419 položka 5229 na kapitolu 10 § 6223 
položka 5173. Z této položky budou provedeny platby autobusů na sportovní akce do partnerských měst: 
BK JUNIOR – Banyuls sur mer (Francie) ………. 60.000,-Kč 
VOLEJBAL – Komárno (Slovensko) ………    ….. 41.000,- Kč 
VOLEJBAL – Hennigsdorf (Německo) ……… .   42.000,- Kč 

 
příspěvek na energie pro Záchrannou služby AS ČR v Kralupech nad Vltavou ve výši 150.000 Kč  
Hlasovalo: 17 pro: 17, zdr.: 0, proti 0 /příloha č. 7/1 

 
bezplatný převod movitého majetku, který dlouhodobě používá ZS AS ČR. 

 
způsob využití části výtěžku přijatého od provozovatelů VHP za rok 2009 v celkové částce 2,214.610,- Kč na tyto 
veřejně prospěšné účely: rekonstrukce veřejného koupaliště v Kralupech  nad Vltavou     

 
 

ZM neschvaluje: 
zařazení výše uvedených pozemků do změn č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 
Hlasovalo: 17 pro: 0, zdr.:, proti 17 /příloha č. 6/1 

 
zařazení výše uvedených pozemků do změn č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 

 
zařazení výše uvedených pozemků do změn č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 

 
zařazení výše uvedených pozemků do změn č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 

 
 

ZM revokuje: 
usnesení ZM č.10/02/3/5 ze dne 17. 3. 2010 

 
usnesení ZM č.10/01/3/9 ze dne 10. 2. 2010 

 
Záměrem města je: 

koupě pozemků - část  pp. 3/1, pp. 3/13, pp. 3/33, st. 913, st. 1256,  st. 1257 a st. 1258 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou, dotčených veřejně prospěšnou stavbou místní komunikace - propojení přeložky silnice II/101 do centra 
města na levém břehu Vltavy a výstavbou protipovodňových opatření města. 

 
 

Záměrem města není: 
odprodej části  pozemku  pp. 153/16 v k.ú. Lobeček o výměře cca 260 m2 za účelem rozšíření zahrady u rod. 
domu čp. 464, ul. U Transformátoru.   

 
odprodej  podílu 1/2 celku domu čp. 157 s pozemky st. 170 o výměře  650 m2 a pp. 13/1 o výměře 1283 m2 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou spoluvlastníkovi těchto nemovitostí.  

 
odprodej části pozemku pp. 196/4 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Lobeč za účelem rozšíření zahrady.  

 
 

ZM souhlasí 
s návrhem na vyhlášení přírodního parku Okolí Budče. 
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ZM ruší: 

usnesení č. 10/02/3/7 ze dne 17. 3. 2010 
 

 
ZM jmenuje: 

funkce člena Kontrolního výboru paní Danu Šnýdrovou s platností od 12. 5. 2010 
 

 
ZM stanovuje: 

počet členů Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou ve volebním období 2010 – 2014 na 21 členů ZM 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN: 

 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2010, v ………hodin               …………………………………………… 
                                                                                                                                                   Ing. Ivan Lipovský 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin              …………………………………………… 
                                 Ing. arch. Pavel Skalička 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin                ……………………………………………    
                                                                                                                                         Petr Holeček 

              starosta 
 
 
Upozorněni: 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vezněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 


