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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 

 
ZM schvaluje: 

odprodej části pozemku pp.152/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou Stavebnímu bytovému 
družstvu Kralupy nad Vltavou se sídlem, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou, IČO: 00036013 za cenu 150,-
Kč/m2.  

 
odprodej části pozemku pp. 179/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Minice do podílového spoluvlastnictví panu R. M. a 
panu F. T., každému podíl ½ celku. 

 
odprodeji pozemku pp.1/4 o výměře 170 m2 v k.ú. Minice panu R. P.  

 
odprodej pozemku pp. 388/1 o výměře 803 m2 v k.ú. Lobeč společnosti BONA Property, s.r.o., se sídlem 
Přemyslova 352/20, Kralupy nad Vltavou, IČO 27602702 za cenu 250Kč/m2. 

 
změnu usnesení ZM ze dne 16. 9. 2009, č. 09/06/3/05 

 
odprodej pozemku pp. 91/35 o výměře 141 m2 v k.ú. Mikovice panu V. K.  

 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.397/10/700/ RIaSM, kterým se doplňuje čl. II. odst. 2. této smlouvy o 
možnost provozování realitní činnosti v objektu bez čp. postaveném na pozemku st. 1367 v k.ú. Lobeček. 

 
odkoupení pozemku st. 753 o výměře 366 m2 s objektem bez čp. na pozemku postaveném v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou od společnosti Z&D s.r.o., se sídlem Vodárenská 385, Kralupy nad Vltavou, IČ 49551931 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.220.000,-Kč.  
Před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou zakotveny 
podmínky převodu nemovitostí v návaznosti na realizaci stavby protipovodňových opatření.  

 
odkoupení části pozemků pp. 52/5 a st. 588/11 o výměře cca 200 m2 v  k.ú. Kralupy  n/Vlt. od spoluvlastníků 
paní J. L. a pana K. V., každý podíl ½ celku. 
Před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou zakotveny 
podmínky převodu pozemků v návaznosti na realizaci stavby protipovodňových opatření a závazek města -  
změny územního plánu a odstranění stavební uzávěry. 

 
 

Záměr města je: 
odprodej pozemků st. 279 o výměře 21 m2, st. 280 o výměře 18 m2 a st. 281/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Minice za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami garáží. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej pozemku pp. 50/4 o výměře 121 m2 v k.ú. Minice za účelem propojení pozemků u rod. domů čp. 11 a 
čp. 58, ul. Pražská. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej pozemku pp. 81/163 o výměře 1497 m2 v k.ú. Lobeček za účelem rozšíření zahrad u rod. domů čp. 
726, čp. 727 a čp. 728, ul. I. Olbrachta. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej části pozemku pp. 489/34 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby garáže. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách 

 
směna části pozemku pp. 502/1 o výměře cca 24 m2 za část pozemku pp. 43/3 o výměře cca 5 m2 v k.ú. 
Zeměchy s finančním vyrovnáním rozdílu výměr pozemků. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
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odprodej části pozemku pp. 1/1 o výměře cca 2000 m2 a části pozemku pp. 508/6 o výměře  ca 280 m2 v k.ú. 
Zeměchy za účelem rozšíření přilehlých zahrad. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej pozemku pp. 279/3 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem rozšíření zahrady u 
rod. domu čp. 790, Bořivojova ul. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

koupě pozemků pp. 3/8, pp. 3/12, pp. 3/78, pp. 3/80, pp. 36/9, st. 887 a části pozemku pp. 492/11, v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření  
koupě pozemku pp. 3/72 v k.ú. Kralupy nad Vltavou dotčeného veřejně prospěšnou stavbou místní komunikace 
- propojení přeložky silnice II/101 do centra města na levém břehu Vltavy. 

 
koupě pozemků pp. 3/53, pp. 3/54 a pp. 3/55 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, určených k řešení místní komunikace 
obslužné přístupové. 

 
 

koupě pozemků pp. 367/66 o výměře 1336 m2 a st. 770 o výměře 5 m2 včetně objektu bez čp/če ( přístřešek 
pro popelnice) v k.ú. Mikovice od SŽDC, st.org. 

 
odprodej části pozemku pp. 200/43 o výměře 3 m2 v k.ú. Lobeč za účelem rozšíření zahrady u rod. domu čp. 
1157, Ježkova ul. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy k pozemku pp. 942 přes pozemek pp. 49/114 v k.ú. 
Lobeček tak, jak je uvedeno v geom. plánu č. 1191-2908/2010 za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH 20%.  
Hlasovalo: 20 

pro: 18, proti: 0,zdr. 2 
 

novým budoucím kupujícím bytu č. 10, Zeměchy pana M. K., za podmínky vrácení bytu č. 5, Zeměchy. 
 

náhradníkem na budoucího kupujícího bytu č.10, Zeměchy čp. 34 paní I. F. 
 

prodej bytového domu č.p. 795, J. Palacha s  pozemkem st.p. č. 462/2 o výměře 80m2, k.ú. Lobeč panu Pavlu 
Kroupovi, s bezúplatným zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy přes pozemek pp. 348/1, k.ú. Lobeč.  

prodej bytového domu čp. 416, Tř. Legií s příslušenstvím a pozemky st.p. č. 415 o výměře 263m2 a pp. 146/4 o 
výměře 159m2, k.ú. Lobeček v obci Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 pan M. C., ideální podíl 14666/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo 
k bytu č. 1) 

 Ideální podíl 14286/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku zůstává ve vlastnictví Města 
Kralupy nad Vltavou (dispoziční právo k bytu č. 2). 

 manželé J. V. a M. V. ideální podíl 15457/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční 
právo k bytu č. 3) 

 paní A. K. ideální podíl 15229/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo 
k bytu č. 4) 

 paní J. T. ideální podíl 14907/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo 
k bytu č. 5) 

 paní E. Ž. deální podíl 14442/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo bytu 
č. 6) 

o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.14286/99987 bytového domu čp. 416, a pozemků st.p. č. 415 a 
pp. 146/4 , k.ú. Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 891.228,00 Kč obálkovou metodou třetí 
osobě.  

Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
 

 
prodej bytového domu čp. 346, Přemyslova ulice ul. s příslušenstvím a pozemkem st.p. 368 o výměře 258m2 
k.ú. Mikovice v obci Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 
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 pan K. V. ideální podíl 8023/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 
1) 

 paní D. M. ideální podíl 3873/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 2) 
 pan D. M. ideální podíl 5088/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 

3) 
 paní L. R. ideální podíl 6879/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 

4) 
a to s bezúplatným zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy přes pozemek st.p. č. 368 pro vlastníka 
pozemku pp. 91/35  

 
prodej bytového domu čp. 619, Čechova ulice ul. s příslušenstvím a pozemkem st.p. 127 o výměře 483m2 k.ú. 
Lobeč v obci Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 pan K. P. ideální podíl 521/837 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytům č. 
1, č. 2 a č. 5)  

 pan K. A. ideální podíl 159/837 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 
4) 

 pan V. J. ideální podíl 157/837 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 
3) 

prodej bytového domu čp. 639, Přemyslova ul. s příslušenstvím a pozemku st.p. 127/11 o výměře 256m2 k.ú. 
Lobeč v obci Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 paní J. J., ideální podíl 11232/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem (dispoziční právo k bytu č. 1) 
 paní L. T. ideální podíl 11232/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo 

k bytu č. 2). 
 paní M. P. ideální podíl 11528/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo 

k bytu č. 3) 
 Manželé A. H a J. H. ideální podíl 11527/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem (dispoziční právo 

k bytu č. 4) 
  ideální podíl 11528/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 490.345,00 Kč                     

(dispoziční právo k bytu č. 5) zůstává v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 manželé R. R. – Š. a O. Š. ideální podíl 12110/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem (dispoziční 

právo bytu č. 6) 
 panu V. H. ideální podíl 20687/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo 

bytu č. 7) 

záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.11528/89844 bytového domu čp. 639, a pozemku st.p. 
127/11, k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 735.518,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě.  

 
Přijetí finančních darů za období od 1. 1. 2010 do 30. 10. 2010 ve výši 10.309,- Kč na účet Město Kralupy nad 
Vltavou – KAPLIČKA, číslo 43-789740267/0100. 

 
A.Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
 

1. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 300 tis. Kč. 
Navýšení příjmů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv, položka 2321 o 250 tis. Kč a položka 3121 o 50 tis. 
Kč navýšení výdajů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv a daného účelu o 300 tis. Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na úhradu výdajů v souvislosti s 
konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v celkové výši 130.861,50 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4111 o 130.861,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, paragraf 6114 o 130.861,50 Kč.  

 
3. 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 68.302,44 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 68.302,44 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 68.302,44 Kč. 
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4. Přijetí neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje ze státního rozpočtu ČR na rok 2010, účelově určenou 
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 180 tis. Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 180 tis. Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 4351 o 180 tis. Kč.  

 
5. Ponížení účelové neinvestiční dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu na rok 2010 o 1,5 mil. Kč. 
Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 1,5 mil. Kč a ponížení výdajů kap. č. 3 – sociální 
věci, paragraf 4182 až 4186 o 1,5 mil. Kč.  

 
6. Přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 450 tis. Kč, účelově určené na úhradu nezbytně nutných výdajů 
v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, ve dnech 15. a 16. října 
2010. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4111 o 450 tis. Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní 
odbor, paragraf 6115 o 450 tis. Kč.  

 
7. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 465.077 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 465.077 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický a kap. č. 2 – odbor soc. věcí, škol. a kultury, paragrafy a položky dle skutečného čerpání, celkem o 
465.077 Kč. 

 
8. Zapojení finančních prostředků ze zbytku dotace na výkon státní správy do rozpočtu města roku 2010 
v celkové výši 21.072 Kč. Jedná se o nákup 4 ks čtyřdílných kovových kartoték pro Živnostenský odbor.  
Navýšení příjmů kap. 8 – financování, položka 8127 o 21.072 Kč a navýšení výdajů kap. č. 15 – živnostenský 
odbor, paragraf 6171 o 21.072 Kč.  

 
9. Navýšení příspěvku na výkon státní správy, který je součástí neinvestiční dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu pro rok 2010 o 17.900 Kč, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, jímž 
bylo určeno, že příspěvek na výkon přenesené působnosti náležející obci Zlosyň se převádí s účinností od data 
16. 10. 2010 na město Kralupy nad Vltavou.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4112 o 17.900 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, paragraf 6409 o 17.900 Kč. 

 
10. Navýšení účelové neinvestiční dotace na základě Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 o 2,6 mil. Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 2,6 mil. Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – sociální 
věci, paragraf 4195 o 2,6 mil. Kč.  

 
11. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 750 Kč, účelově určené na 
podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 750 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor 
životného prostředí, paragraf 1036 o 750 Kč. 

 
12. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu kultury Středočeského kraje v celkové výši 45.000 Kč, účelově 
určené pro Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 45.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3315 o 45.000 Kč. 

 
13. Navýšení příspěvku na výkon státní správy, který je součástí neinvestiční dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu pro rok 2010 o 600 Kč, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, jímž bylo 
určeno, že Město Kralupy nad Vltavou bude jako příslušný pověřený úřad vykonávat část přenesené působnosti 
na úseku evidence obyvatel za obec Olovnice. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4112 o 600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, paragraf 6409 o 600 Kč. 

 



5 
 

14. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje v celkové výši 10.000 
Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 na sportovní soutěže. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3113 o 10.000 Kč. 

 
15. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje v celkové výši 96.000 
Kč, účelově určené pro DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 na akci „Středočeský taneční pohár “. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 96.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3421 o 96.000 Kč. 

 
16. Ponížení příjmů a výdajů rozpočtu města roku 2010 u kap. č. 10 - Útvar marketingu a rozvoje města 
v celkové výši 70.000 Kč. 
Ponížení příjmů kap. č. 10 – útvar MaRM, položka 1344 o 70.000 Kč a ponížení výdajů kap. č. 10 – útvar MaRM, 
paragraf 6223, položka 5173,org. 2333 o 70.000 Kč.    

 
17. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2010 v celkové výši 1.000 Kč. Jedná se o příjmy ze 
startovného při pořádání turnaje nohejbalu „O pohár ředitele Městské policie Kralupy n. Vlt.“, které byly 
použity na pohoštění účastníků turnaje. 
Navýšení příjmů kap. č. 6 městská policie, paragraf 5311 o 1.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 městská policie, 
paragraf 5311 o 1.000 Kč. 

 
18. Přijetí výplaty pojistného plnění od České pojišťovny a.s k pojistné události „zničení kamer. systému 
přepětím v důsledku úderu blesku“ v celkové výši 38.013 Kč. 
Finanční prostředky budou převedeny na kap. č. 6 – městská policie na úhradu faktury za opravu kamerového 
systému. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6320, položka 2322 o 38.013 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 6 – městská policie, paragraf 5311, položka 5171 o 38.013 Kč. 

 
19. Přijetí neinvestiční účelové dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 85.772 Kč, 
účelově určené pro DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 na akci „Mezinárodní dětský tábor“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 85.772 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3421 o 85.772 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z rezervy města-spoluúčast k dotacím z kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
paragraf 6409, položka 5901 ve výši 295.000 Kč, na kap. č. 2 – odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3419, 
položka 5229, na příspěvky sportovním oddílům, které obdržely granty: 
KČT – podpora činnosti outdoorového týmu MŠMT/KČT   40.000,- Kč 
KČT – TOM – turistická aktivita                    MŠMT/ATOM   10.000,- Kč 
TJ KRALUPY – dle materiálu TJ                   OTS Mělník 
JUDO                                            20.000,- Kč 
KČT                                         30.000,- Kč  
Tenis                                           20.000,- Kč   
BK JUNIOR – reprezentace Středočeského kraje                   50.000,- Kč  
FK JUNIOR – Údržba tělových. zařízení oddílu Stř. kraje                125.000,-Kč  

 
2. Převedení finančních prostředků z rezervy města z kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 
5901 ve výši 169.777 Kč, na kap. č. 5 – odbor realizace investic, paragraf 2223, položka 6122.  
Jedná se o kompletní dodávku dvou kusů informativních měřičů rychlosti instalovaných u ZŠ v ulici 28. října v 
Kralupech nad Vltavou, na základě usnesení RM č. 10/20/10/2.      

 
3. Převedení finančních prostředků z kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, paragraf 6223, položka 5173 ve výši 
20.581 Kč, na kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 3419, položka 5229. 
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly určeny na dopravu sportovních oddílů do Německa, 
Francie a Slovenska a budou vráceny zpět na ostatní tělovýchovnou činnost.  

 
4. Převedení finančních prostředků z rezervy města-spoluúčast k dotacím z kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
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paragraf 6409, položka 5901 v celkové výši 584.400 Kč,  na kap. č. 5 – odbor realizace investic, paragraf 2219, 
položka 6121 ve výši 164.400 Kč 

 na zpracování PD stavby „Bezbariérové chodníky v ul. Gen. Klapálka“ na kap. č. 5 – odbor realizace 
investic, paragraf 3612, položka 6121 ve výši 180.000 Kč 

  na proplacení přípravy žádostí o dotaci z programu „Zelená úsporám“ na zateplení bytových domů čp. 
131 ul. Komenského, čp. 495 ul. Husova, čp. 900 ul. Havlíčkova a čp. 687 ul. Chelčického na kap. č. 9 - 
odbor životní prostředí, paragraf 3745, pol. 5169, org.262 ve výši 240.000 Kč     

 na proplacení přípravy žádosti a jejích příloh o dotaci na projekt „Krajinářské úpravy Strachov“ 
 

Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Ponížení příjmů a výdajů rozpočtu města roku 2010 u jednotlivých kapitol rozpočtu v celkové výši 2.823.137 Kč. 
Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 1511 o 2.823.137 Kč a ponížení výdajů u jednotlivých 
kapitol rozpočtu v celkové výši o 2.823.137 Kč (viz. příloha) 
 
Příloha: 
     
Odbor Paragraf Položka Text Částka v Kč 
Příjmy:     
Ekonomický  1511 Daň z nemovitosti - 2 823 137     
     
Výdaje:     
Ekonomický 6171 5139 Nákup materiálu j.n. - 200 000 
Soc.věcí, školství a kult. 3314 5133 Léky a zdrav.materiál - 480 
Soc.věcí, školství a kult. 3314 5162 Služby telekomunikací - 8 000 
Soc.věcí, školství a kult. 3399 5169 Nákup služeb - 5 000 
Soc.věcí, školství a kult. 3399 5194 Věcné dary - 38 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4329 5169 Nákup služeb - 200 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4329 5175 Pohoštění - 3 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4341 5660 Půjčené prostř. obyvatelstvu - 50 000 
Soc.věcí, školstvá a kult. 4351 5132 Ochranné pomůcky - 7 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4351 5152 Teplo - 60 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4351 5163 Pojistné - 23 242 
Soc.věcí, školství a kult. 4351 5167 Školení - 5 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4351 5169 Nákup ostatních služeb - 10 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4359 5139 Nákup materiálu j.n. - 10 000 
Soc.věcí, školství a kult. 4359 5164 Nájemné - 3 875 
Soc.věcí, školství a kult. 4359 5192 Příspěvky a náhrady - 23 000 
Městská policie 5311 5136 Knihy, učební pomůcky - 2 000 
Městská policie 5311 5161 Služby pošt - 2 000 
Městská policie 5311 5167 Služby školení a vzděl. - 10 000 
Městská policie 5311 5171 Opravy a udržování - 15 000 
Městská policie 5311 5172 Programové vybavení - 2 000 
Městská policie 5311 5173 Cestovné - 15 000 
Městská policie 5311 5361 Nákup kolků - 2 000 
Správa majetku 3412 5137 Drobný majetek - 5 000 
Správa majetku 3412 5139 Nákup materiálu j.n. - 5 000 
Správa majetku 3412 5171 Opravy a udržování  - 30 000 
Správa majetku 3412 6121 Budovy, haly a stavby - 20 000 
Správa majetku 3639 5137 Drobný majetek -10 000 
Správa majetku 3639 5171 Opravy a udržování       - 50 000 
Správa majetku 3639 5225 Neinvestiční transfery - 20 000 
Správa majetku 5311 5151 Studená voda - 3 000 
Správa majetku 5311 5152 Teplo - 55 000 
Správa majetku 5311 5154 Elektrická energie - 40 000 
Správa majetku 5311 5169 Nákup služeb - 20 000 
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Správa majetku 5512 5151 Studená voda - 15 000 
Správa majetku 5512 5153 Plyn - 40 000 
Správa majetku 5512 5154 Elektrická energie - 100 000 
Správa majetku 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv - 100 000 
Správa majetku 6171 5166 Konzult. a porad.služby  - 30 000 
Správa majetku 6171 5169 Nákup služeb - 150 000 
Správa majetku 6171 5171 Opravy a udržování - 100 000 
Správa majetku 6171 5361 Nákup kolků - 20 000 
Správa majetku 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení - 50 000 
Správa majetku 6171 6130 Pozemky - 700 000 
SAOISV 6171 5161 Služby pošt -150 000 
Životní prostředí 2322 5169 Nákup služeb - 19 000 
Životní prostředí 3745 5169     243 Nákup služeb -  40 000 
Životní prostředí 3745 5169 Nákup služeb - 30 000 
Životní prostředí 3745 5169     229 Nákup služeb - 50 000 
Životní prostředí 3745 5169     248 Nákup služeb - 40 000 
Životní prostředí 3749 5139 Nákup materiálu j.n. - 5 540 
Marketing a rozv. města 3635 5137 Drobný majetek - 10 000 
Marketing a rozv. města 3635 5139 Nákup materiálu j.n. - 10 000 
Marketing a rozv. města 3635 5175 Pohoštění - 10 000 
Marketing a rozv. města 6223 5163   2444 Služby peněž.ústavů - 2 000 
Marketing a rozv. města 6223 5173   2444 Cestovné - 3 000 
Marketing a rozv. města 6223 5175   2333 Pohoštění  - 10 000 
Marketing a rozv. města 6223  5179   2444 Ostatní nákupy j.n. - 12 000 
Marketing a rozv. města 6171 5175 Pohoštění - 40 000 
Výstavba 3635 6119 Ostatní nákup dlouh.maj. - 100 000 
Výstavba 6171 5169 Nákup služeb - 4 000 
Doprava 2221 5166 Konzult. a porad.služby - 30 000 
Výdaje celkem    - 2 823 137 

 
Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 3/2010 o místních poplatcích. 

 
 

V. Odbor RI 
 

VI. Ostatní 
Název nové ulice v katastrálním území Minice v nově vznikající lokalitě pro výstavbu 16ti řadových rodinných 
domů v Minicích dle předloženého návrhu: Anglická 

 
Usnesení č. 10/08/6/2 Odměny neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. 
ZM schvaluje – neschvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům ZM, uvedený v důvodové 
zprávě, na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
s účinností pro členy ZM a RM od 10. 11. 2010 a pro členy a předsedy výborů ZM, komisí RM a zvláštních 
orgánů od 1. 1. 2011.  

 
 
 

ZM ruší: 
usnesení ZM č. usnesení 09/05/3/01 ze dne 24. 6. 2009 a č. usnesení 10/06/6/6 ze dne 15. 9. 2010 

 
 

ZM jmenuje: 
1) předsedou Kontrolního výboru ZM Kralupy nad Vltavou paní Mgr. Miluši Volkovou 
2) předsedou Finančního výboru ZM Kralupy nad Vltavou pana Ing. Ivana Lipovského 
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ZM bere na vědomí 

přehled rozdělení kompetencí starosty a místostarostů pro volební období 2010 – 2014. 
 

 
 
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    …………………………………………………. 
                   Ing. Marek Czechmann 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin   …………………………………………………. 
                  .  Stanislav Hejduk 

 
 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin   …………………………………………………. 
                 Petr Holeček, starosta města 


