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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 15. září 2010 

 
ZM schvaluje: 

manžele D. a P. V budoucími kupujícími bytu č. 11, Zeměchy. 
 

novým budoucím kupujícím bytu č. 15, Zeměchy pana J. Š. Bc., TP Kralupy n.Vlt. 
 

odkoupení trafostanice na Palackého nám. s pozemkem st. 24/5 o výměře 126 m2 od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 400.000,-Kč. 

 
převzetí pozemku pp. 147/66 o výměře 3459 m2 včetně komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a zeleně do 
majetku Města Kralupy nad Vltavou od společnosti VALERIAN, s.r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ 
27940438.  

 
převzetí případných ekologických závazků spojených s koupí pozemků pp. 3/1, pp. 3/13, pp. 3/33, st. 913, st. 
1256, st. 1257 a st. 1258 v k.ú. Kralupy nad Vltavou od SŽDC a převzetí povinností plynoucích z jejich 
odstraňování bez požadavku náhrady spojené s odstraňováním těchto závazků od prodávajícího. 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 15 tis. Kč za nájem nebytových 
prostor na zimním stadionu v roce 2009.  
Navýšení příjmů kap. č. 12 zimní stadion, paragraf 3412 o 15 tis. Kč a navýšení výdajů kap. č. 12 zimní stadion, 
paragraf 3412 o 15 tis. Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 305 tis. Kč. 
Navýšení příjmů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv, položka 2321 o 155 tis. Kč a položka 3121 o 150 
tis. Kč. Navýšení výdajů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv a daného účelu o 305 tis. Kč. 

 
Přijetí výplaty pojistného plnění od České pojišťovny a.s, k pojistné události „ZŠ Třebízského – zatékání do 
budovy“ v celkové výši 180.774 Kč. 
Finanční prostředky budou převedeny na kap. č. 2 – odbor soc. věcí, školství a kultury jako příspěvek pro ZŠ 
Třebízského.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6320, položka 2322 o 180.744,- Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 2 – odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3113, položka 5331 o 180.744,- Kč. 

 
Přijetí neinvestičních účelových dotací z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 30.300,- Kč, účelově určených na 
náklady za činnost odborného lesního hospodáře za I. a II. čtvrtletí 2010.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 30.300,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor 
životního prostředí, paragraf 1036 o 30.300,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 481.600,- Kč. 
Jedná se o příjmy, které nebyly v rozpočtu 2010 plánovány a budou převedeny do rezervy města ve výši 
353.190,- Kč, na úřední pohřby ve výši 50.000,- Kč a na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů u OS ZS ve výši 78.410,- 
Kč. 

 
Navýšení příjmů: 
Kap. č. 5 Realizace investic paragraf 2212, sankční platby – zaplacené penále o 83.600,- Kč paragraf 2219, 
příjmy z poskytovaných služeb o 7.200,- Kč paragraf 36931, přijaté příspěvky a náhrady o  19.120,- Kč 
Kap. č. 7 Správa majetku, paragraf 3613, vyúčtování služeb o 71.680,- Kč 
Kap. č. 13 Odbor dopravy, položka 1353, příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 
oprávnění o 300.000,- Kč  
Navýšení výdajů: 
Kap. č. 1 Ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901 o 353.190,- Kč  
Kap. č. 4 Správní odbor, paragraf 3632, položka 5192 o 50.000,- Kč 
Kap. č. 12 OS Zimní stadion, paragraf 3412 o 78.410,- Kč 
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Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 465.078,- 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 4116 o 465.078 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, paragraf 6171 o 465.048 Kč kap. č. 2 – odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 4329 o 30,- Kč. 

 
Přijetí finančních prostředků – příjmů z finančního vypořádání roku 2009 od Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako doplatek dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v celkové výši 
223.359,- Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6402, položka 2222 o 223.359,- Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409 – rezerva města o 223.359,- Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 42.000,- Kč, z Krajského programu 
prevence kriminality na projekt „Paprsek - výchovně vzdělávací program pro problémové děti“.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 42.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 4329 o 42.000,- Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 46.000,- Kč, z Krajského programu 
prevence kriminality na projekt „Tísňové volání“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 46.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 4351 o 46.000,- Kč. 

 
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 669.330,65 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 669.330,65 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 669.330,65 Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 4.200,- Kč. 
Jedná se o příjmy ze startovného při pořádání střelecké soutěže „O pohár starosty města Kralupy n. Vlt.“, které 
byly použity na pohoštění účastníků střelecké soutěže. 
Navýšení příjmů kap. č. 6 městská policie, paragraf 5311 o 4.200,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 městská 
policie, paragraf 5311 o 4.200,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 2.388,- Kč. 
Jedná se o příjmy z reklamace kancelářské židle, která byla zakoupena v roce 2009. Finanční prostředky budou 
použity na nákup nové kancelářské židle.  
Navýšení příjmů kap. č. 2 odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 6171 o 2.388,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 
2 odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 6171 o 2.388,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků určených na centrum města do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 
5.239.616,- Kč. 
Jedná se o tyto částky:  
350.000 Kč, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 12. 5.2010 jako finanční odměna zhotovitelům 
umístěným na druhém, třetím a čtvrtém místě v soutěži „Adaptace OD Máj na městský úřad“  
750.000 Kč, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 11.8.2010 na uhrazení kupní ceny pozemků parc.          
č. 701/2 a parc. č. st. 929/2 v k.ú. Kralupy  
3.483.960 Kč na zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a pro výběr 
zhotovitele stavby na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“  
355.656,- Kč na konkrétní vícepráce na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy n. Vlt.“  
300.000,- Kč na případné vícepráce, které bude operativně schvalovat rada města. Navýšení příjmů třída              
8 financování, položka 8127 o 5.239.616,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 odbor realizace investic, paragraf 6171 
o 4.489.616,- Kč navýšení výdajů kap. č. 7 odbor správy majetku, paragraf 6171 o 750.000,- Kč. 

 
Přijetí výplaty pojistného plnění od České pojišťovny a.s, k pojistným událostem, jako refundaci pracovních 
úrazů v celkové výši 36.930 Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny poškozeným zaměstnancům, kterých                
se pojistná událost týkala.   
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Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6320, položka 2322 o 36.930,- Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6171, položka 5192 o 6.369,- Kč a kap. č. 2 – odbor soc. věcí, školství             
a kultury, paragraf 4351, položka 5192 o 30.561,- Kč.  

 
Navýšení účelové neinvestiční dotace na základě Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 o 1,5 mil. Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 1,5 mil. Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – sociální 
věci, paragraf 4195, položka 5410 o 1,5 mil. Kč.  

 
Změny rozpočtu - převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků z kap.č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901,rezerva města – 
spoluúčast k dotacím v celkové výši 2.501.280,- Kč (dle tabulky). 
 

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z OPŽP     
  Cena s DPH Rozpoč. změna 

Žádost na revitalizaci Hostibejku a 
STRACHOVA     
Aktualizace projektu, příprava žádosti 
Hostibejk                      100 000,00 Kč  9  3745  5169  org. 244 

Aktualizace PD STRACHOV                        29 400,00 Kč  9  3745  5169  org. 262 

      
  
FINANČNÍ SPOLUÚČAST MĚSTA NA DOTACI  
Z MINISTERSTVA KULTURY ČR 
        

Žadatel (Celková cena) Projekt Dotace od MK ČR Spoluúčast Rozp. změna 

          

Muzeum (68.000,-) 
"Nákup 

dataprojektorů"             20 000,00 Kč       48 000,00 Kč  2 3315  5331 
     
FINANČNÍ SPOLUÚČAST MĚSTA NA 
KRAJSKÝCH DOTACÍCH         

Žadatel (Celková cena) Projekt Dotace od Kraje Spoluúčast Rozpoč. změna 

          

Muzeum (207.000,-) 
"Historie, umění a 

řemesla"             45 000,00 Kč     125 000,00 Kč  2 3315  5331 
          
PREVENCE KRIMINALITY:         
Město Kralupy nad Vltavou (51.380,-) "Paprsek"             42 000,00 Kč         9 380,00 Kč  2  4329  5021 

Město Kralupy nad Vltavou (55.500,-) "Tísňové volání"             46 000,00 Kč         9 500,00 Kč  2  4351  5137 

 
ADMINISTRACE ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ 
O DOTACI*       

Projekt Cena administrace s 
DPH Rozp. změna   

1. Plavecký bazén                60 000,00 Kč  5  3429  6121  org. 96   
        
2. Zateplení MŠ a ZŠ - 1. část       

 - MŠ Mikovická               20 000,00 Kč  5  3111  6121  org. 310   
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 - MŠ U Jeslí               20 000,00 Kč  5  3111  6121  org. 155   

 - MŠ Generála Klapálka               20 000,00 Kč  5  3111  6121  org. 154   
        
3. Zateplení MŠ a ZŠ - 2. část       

 - ZŠ Třebízského               30 000,00 Kč  5  3113  6121  org. 157   

 - MŠ Dr. E. Beneše               30 000,00 Kč  5  3111  6121  org. 309   
     
* Náklady na administraci jsou již zahrnuty v žádosti o dotaci a budou z ní zpětně proplaceny.  

 
REZERVA NA REALIZACI PROJEKTU ZATEPLENÍ ZŠ TŘEBÍZSKÉHO 
Převod peněz na realizaci projektu zateplení objektu ZŠ Třebízského, která by se uskutečnila v roce 2010. 
- peníze by byly připraveny na pokrytí faktur, které by se v rámci dotace předložily fondu k proplacení. 
 

- ZŠ Třebízského             2 000 000,00 Kč    5  3113  6121   org. 157 
 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 115.747,- Kč. 

Jedná se o vybrané poplatky za úklid od klientů DPS čp. 1171, 1181 a Domu seniorů čp. 539 Dr. E. Beneše.  
Finanční prostředky budou použity na úhradu faktur za periodický úklid společných prostor domu čp. 539, Dr. E. 
Beneše ve výši 28.200,- Kč a částka ve výši 87.547,- Kč bude převedena do rezervy města.  
Navýšení příjmů kap. č. 7 odbor správy majetku, paragraf 4351 o 28.200,- Kč kap. č. 2 odbor soc. věcí, školství           
a kultury, paragraf 4351 o 87.547,- Kč navýšení výdajů kap. č. 7 odbor správy majetku, paragraf 4351                       
o 28.200,- Kč kap. č. 1 ekonomický odbor, paragraf 6409 rezerva města o 87.547,- Kč. 

 
návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn členům výborů za část II. pol. 2010 na základě návrhů předsedů 
výborů konzultované se starostou města. 

 
provést změnu dle výkresu tj. nahradit zemní val železobetonovou ochrannou zdí výšky cca 3,5 m s ochozem 
šířky 3 m navazujícím na cestu na koruně valu. Změnu projektové dokumentace v částce do 18.000,- Kč. 
Navýšení celkového rozpočtu ve výši 245 mil. Kč o 3 mil. Kč oproti stávajícímu stavu se zemním valem. 

 
názvy nových ulic v katastrálním území Mikovice, v nově vznikající lokalitě pro výstavbu rodinných domů 
Mikovicích dle předloženého návrhu :  

1. Pod Macalákem 
2. Na Minickém kopci 
3. K Žebrům 
4. Větrná 
5. K Nové silnici 

 
Zápis č. 6 z jednání FV konaného dne 18. srpna 2010. 

 
novou obecně závaznou vyhlášku města č. 4 /2010, v předloženém znění – viz příloha důvodové zprávy.  

 
podání žádosti o změnu navýšení kapacity v rejstříku škol a školských zařízení u Mateřské školy Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka v místě poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Mikovická 501, 278 
01 Kralupy nad Vltavou o 50 dětí tj. z původní kapacity MŠ 250 dětí na novou kapacitu 300 dětí v souladu s §146 
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řádném termínu od 1. 9. 2011.    

 
finanční příspěvek pro Hokejový klub Kralupy nad Vltavou ve výši 154.800,-Kč na činnost mládeže. Příspěvek 
bude uhrazen z kap. 2. §3419, pol. 5229.     
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ZM neschvaluje: 
uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi Městem Kralupy nad Vltavou a paní J.  
L. tak, že se zruší podílové spoluvlastnictví k domu čp. 157 a pozemkům st. 170/1 a pp. 13/1 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou. 

 
přistoupit na požadavek fy. Z&D s.r.o 

 
 

Záměr města je: 
odprodej pozemku pp. 388/1 o výměře 803 m2 v k.ú. Lobeč za účelem využití jako zahrada. Žadatel doloží 
zajištěný přístup k tomuto pozemku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej části pozemku pp. 152/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod stavbou vstupů do domů čp. 1018, 1019 a 1020, sídl. Zátiší.  Záměr bude zveřejněn na 
úředních deskách. 

 
odprodej části pozemku pp. 179/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Minice za účelem rozšíření pozemku u rod. domu 
čp. 125, Na Vršku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodeji pozemku pp. 1/4 o výměře 170 m2 v k.ú. Minice za účelem zahrady u rod. domu čp. 41, Pražská. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
 

Záměr města není: 
odprodej části pozemku pp. 78/6 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Lobeč za účelem rozšíření pozemku u rod. domu 
čp. 372, Purkyňovo nám.  

 
odprodej pozemku pp. 279/3 o výměře 500 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby rod. domku. 

 
odprodej pozemku pp. 490/4 o výměře 359 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby rod. domku. 

 
odprodej části pozemku pp. 152/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod stavbou kontejnerových stání k domům čp. 1018, 1019 a 1020, sídl. Zátiší.  

 
odprodej části pozemku pp. 83/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Lobeček za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod stavbou VTL regulační stanice plynu.  

 
 

ZM bere na vědomí: 
omezení budoucího využití pozemků pp. 3/1, pp. 3/13, pp. 3/33, st. 913, st. 1256, st. 1257 a st. 1258 v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou, odkoupených od SŽDC, související s ochranným pásmem dráhy 

 
Zprávu o činnosti KV ZM za I. pololetí 2010 

 
na vědomí Zprávu KV č. 02/10 

 
na vědomí Zprávu KV č. 03/10 

 
zápisy č. 53, 54 a 55 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Kralupy nad Vltavou 

 
 

ZM ukládá: 
tajemníkovi MěÚ, aby na základě obsahu Zprávy KV č. 02/10 k prověrce systému kontroly plnění usnesení ZM a 
RM navrhnul do 30. 11. 2010 aktualizaci Organizačního řádu Města Kralupy nad Vltavou a zároveň metodicky 
stanovil vhodným způsobem vlastní průběh kontroly plnění usnesení ZM a RM, zabezpečující odstranění 
uvedených nedostatků 
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ZM doporučuje: 

Radě města Kralupy nad Vltavou, aby uložila jednateli nového právního subjektu Kralupská sportovní, spol. 
s r.o., a Sportovní komisi rady města, seznámit se podrobně se Zprávou KV č. 03/10 a poznatky využít k další 
činnosti. 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, byly osobní údaje z výpisu usnesení vymazány 
 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2010, v ………hodin    …………………………………………………. 
          Marie Blažková 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin    …………………………………………………. 
          Ing. Evžen Listík 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin    …………………………………………………. 
                    Petr Holeček, starosta 


