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Z á p i s  č. 9 
zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 

15. prosince 2010 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 

 
 

 
 
Přítomni:  
Petr Holeček 
Ing. Marek Czechmann 
Mgr. Jiří Bozděch, příchod 17:20 
Jan Špaček 
Mgr. Pavel Rynt, příchod 17:20 
Stanislav Slabyhoudek, příchod 17:05 
Jindřich Havlík, DiS 
Dana Zrůstová 
Antonín Seidel 
Mgr. Kateřina Viktorová 
Stanislav Hejduk 
Mgr. Miluše Volková  
Ing. Ladislav Berit 
MUDr. Dušan Randák 
Libor Lesák 
Ing. Ivan Lipovský, CSc.  
Ing. Petr Listík 
Marie Blažková 
MUDr. Jan Tomaier 
 
(STAV ZASTUPITELŮ SE V PRŮBĚHU JEDNÁNÍ MĚNIL) 
 
Omluveni:  Ing. Josef Matena, Ing. Arch. Pavel Skalička 
 
Jednání řídil: starosta Petr Holeček 
Majetkoprávní záležitosti řídil: místostarosta Ing. Marek Czechmann 
Finanční záležitosti vedl: místostarosta Libor Lesák 
Zapsala: Lenka Procházková 
Zahájeno: 17,00 hodin   
Ukončeno: 18,30hodin 
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PROGRAM 
I. Zahájení, organizační záležitosti 
II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů   
III. Majetkoprávní záležitosti města 

1. Záměr města – odprodej části pozemku pp.581/1 v k.ú. Kralupy n/Vlt. 
2. IV. vlna privatizace – změna kupujícího spoluvlastnického podílu bytového domu čp. 416, Tř. 
Legií, Přemyslova 639 
3. Záměr města – odprodej části pozemku pp.85/7 v k.ú. Minice 
4. Převod pozemků v k.ú. Lobeč od SŽDC 

IV. Finanční záležitosti města 
1. Rozpočtové opatření č. 15/2010 
2. Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011 
3. Návrh rozpočtového výhledu r.b2012-2014 

V. Odbor RI 
1.  

VI. Ostatní odbory (SPR, DOP, VY, ŽP…) 
1. Přijetí dotace z ROP Střední Čechy na projekt “Modernizace sportovního areálu u zimního 
stadionu“ 
2. Volba členů finančního a kontrolního výboru 

VII. SVŠK 
1. Přijetí dotace z ROP Střední Čechy pro KaSS na projekt „Modernizace Kulturního a 

společenského střediska v Kralupech nad Vltavou“ 
2. Úhrada dlouhodobé primární prevence rizikového chování na školách pro Semiramis, o. s. 

VIII. Dotazy a připomínky občanů města 
IX. Dotazy a připomínky členů ZM 
X. Závěr 

 
I. Zahájení, organizační záležitosti  

Starosta města zahájil 9. zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou. 
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.  
Podle prezenční listiny je přítomno 16 členů ZM, později 19 členů ZM, to znamená, že je přítomna nadpoloviční 
většina všech členů ZM a jednání je usnášeníschopné.  

 
Radou předložený návrh programu dnešního jednání byl zastupitelům zaslán elektronicky. 

 
ZM schvaluje předložený návrh programu 
Hlasovalo : 16                                         pro:16, zdr.: 0, proti 0 

 
Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování 
byla veřejná  
Hlasovalo : 17                                                                                                                                      pro:  17, zdr.: 0, proti 0

 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:  
Jan Špaček, Mgr. Kateřina Viktorová, Ing. Petr Listík                                                                   pro:  14, zdr.: 3, proti 0 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Libor Lesák, Ing. Ladislav Berit                                              pro:  17, zdr.: 0, proti 0

 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 byl ověřen ověřovateli:  
Ing. Markem Czechmannem, Stanislavem Hejdukem 

 
Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. 
Usnesení byla zveřejněna a vyvěšena na úředních deskách. 

 
K zápisu 8. nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 



3 
 

II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
Starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 24. listopadu 2010, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě a tvoří nedílnou součást materiálů ZM. 
Byla předložena tato plnění usnesení: 
Majetkoprávní záležitosti: usnesení č. 10/08/3/01 až usnesení č. 10/08/3/24 - splněno 
Finanční záležitosti: usnesení č. 10/08/4/01 sž usnesení č. 10/08/4/04 - splněno 
Ostatní: x 

 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
Usnesení č. 10/09/3/1 Záměr města - odprodej části pozemku pp. 581/1 v k.ú. Kralupy n/Vlt 
Záměrem města není odprodej části pozemku pp. 581/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za 
účelem zřízení předzahrádky u rod. domu čp. 138.  
   pro: 10, proti: 2, zdr. 5 

 
Usnesení č. 10/09/3/2 IV. vlna privatizace – změna kupujícího spoluvlastnického podílu bytového domu čp. 
416, Tř. Legií a bytového domu čp. 639, Přemyslova ul.  
 
1) ZM mění usnesení č.10/08/3/20 ze dne 24. 11. 2010 v bodě 1. takto: 

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

 Hana Císlerová, ideální podíl 14666/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
457.478,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 1) 

 Ideální podíl 14286/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 445.614,00 Kč zůstává 
ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou (dispoziční právo k bytu č. 2). 

 manželé Jana Veselá a Miroslav Veselý ideální podíl 15457/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem 
k celku za cenu 482.158,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 3) 

 Alexandra Krausová ideální podíl 15229/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
475.040,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 4) 

 Jaroslava Tomanová ideální podíl 14907/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
465.011,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 5) 

 JUDr. Eva Hedbábná ideální podíl 14442/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
450.479,00 Kč (dispoziční právo bytu č. 6) 

   pro: 17, proti: 0, zdr. 0 
2) ZM mění usnesení č.10/08/3/23 ze dne 24. 11. 2010 v bodě 1. takto: 
 
      1. ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 639, Přemyslova ul. s příslušenstvím a pozemku st. p. 127/11 o 
výměře 256 m2 k. ú. Lobeč v obci Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 Jolana Jakoušová, ideální podíl 11232/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
427.033,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 1) 

 Lenka Tomsová ideální podíl 11232/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
427.033,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 2). 

 Martina Pešková ideální podíl 11528/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
490.371,00 Kč (dispoziční právo k bytu č. 3) 

 Michaela Havlovicová  ideální podíl 11527/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
438.251,00 Kč (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 Renata Roubalová – Šilhavá a Oldřich Šilhavý ideální podíl 12110/89844 prodávaných 
nemovitostí vzhledem k celku za cenu 512.469,00 Kč (dispoziční právo bytu č. 6) 

 Václav Hajduch ideální podíl 20687/89844 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku za cenu 
185.208,00 Kč (dispoziční právo bytu č. 7) 

Hlasovalo: 17 
  pro: 17, proti: 0, zdr. 0
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Usnesení č. 10/09/3/3 Záměr města - odprodej části pozemku pp. 85/7 v k.ú. Minice 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 85/7 v k. ú. Minice za účelem majetkoprávního vypořádání 
nesouladů vzniklých posunutím hranice pozemků v ul. Nová. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
Hlasovalo: 17 
             pro: 17, proti: 0, zdr. 0

 
Usnesení č. 10/09/3/4 Převod pozemků v k.ú. Lobeč od SŽDC 
1) Záměrem města je koupě části pozemků pp.56/ 1 a pp. 56/7 v k. ú. Lobeč za účelem výstavby otevřeného 
parkoviště pro os. automobily, včetně zřízení věcných břemen vedení a přístupu ke kabel. el. vedení a 
dálkovému sdělovacímu kabelu v majetku SŽDC 

pro: 18, proti: 0, zdr. 0 
2) ZM bere na vědomí omezení budoucího využití pozemků pp.56/1 a pp. 56/7 v k. ú. Lobeč, odkoupených od 
SŽDC, související s ochranným pásmem dráhy.    
Hlasovalo: 18 
             pro: 18, proti: 0, zdr. 0

 
 

IV. Finanční záležitosti města 
Usnesení č. 10/09/4/1 Rozpočtové opatření č.  15/2010 
ZM schvaluje A.Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
 

1. Navýšení účelové neinvestiční dotace na základě Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 o 2,333 mil. Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 2,333 mil. Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – 
sociální věci, paragraf 4195, položka 5410 o 2,333 mil. Kč.  

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace, účelově určené pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou, na základě 
Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na akci „EU peníze školám“ v celkové výši 1,288.498,20 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1,288.498,20 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 1,288.498,20 Kč. 

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
 
3. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 4.860,- Kč, na 
základě Rozhodnutí o přidělení prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje 
na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Kralupy nad Vltavou - Minice na rok 2010. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 4.860 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy 
majetku, paragraf 5512 o 4.860 Kč. 

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
 
4. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 21.210 Kč, na 
základě Rozhodnutí o přidělení prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje 
na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Kralupy nad Vltavou na rok 2010. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 21.210 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy 
majetku, paragraf 5512 o 21.210 Kč. 

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
 
5. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 10.000 Kč, účelově určené pro ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, na projekt „Jsme jeden tým III – Děti, rodiče a škola“.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 10.000 Kč a navýšení  výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 10.000 Kč 

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
 
6. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 29.000 Kč účelově určené pro ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029, na projekt „Život bez bariér“. 
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Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 29.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 29.000 Kč 

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
Hlasovalo:  18 
 
7. 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 633.782,83 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 633.782,83 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 633.782,83 Kč. 
Hlasovalo:  19 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
 

Usnesení č. 10/09/4/2 Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011 
Diskuze:  

 J. Havlík se dotazuje, zda rozpočet města na rok 2011 zahrnuje i fin. prostředky na noclehárnu pro 
bezdomovce. Odpovídá L. Lesák, že ano. 

 Pan Pšenička se dotazuje, zda HK Kralupy může počítat s finančním příspěvkem na činnost oddílu. 
Odpovídá L. Lesák, že město chce pomoci všem ledovým sportům. Rozdělení fin. prostředků provede 
Sportovní komise na základě vyhodnocení předložených požadavků. 

 K návrhu rozpočtu města ještě krátce hovořili pan Josef Kašpar, Ing. Ivan Lipovský a Stanislav 
Slabyhoudek 

ZM schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011 takto: 
    Příjmy rozpočtu ve výši                                  274.156,00 tis. Kč 
    Financování ve výši                                           18.968,00 tis. Kč 
    Celkové příjmy ve výši                                  293.124,00 tis. Kč 
     
    Výdaje rozpočtu ve výši                                  287.926,00 tis. Kč 
    Financování ve výši                                             5.198,00 tis. Kč 
    Celkové výdaje ve výši                                  293.124,00 tis. Kč 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
2) ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 2 – Příjmová část rozpočtu tabulky č. 3 - Výdajová 
část rozpočtu – dle paragrafů 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
 
3) ZM schvaluje příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města dle tabulky č. 4 – Přehled příspěvků 
pro příspěvkové organizace města na rok 2011 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
Hlasovalo: 19 

Usnesení č. 10/09/4/3 Návrh rozpočtového výhledu Města Kralupy nad Vltavou na r. 2012-2014 
Diskuze:  

 Antonín Seidel připomínkuje rozpočtový výhled příjmů ve věci Bytového fondu. Odpovídá L. Lesák a 
vysvětluje faktické stavy domů. 

 Stanislav Hejduk se ptá, do jaké míry se v rozpočtovým výhledu zobrazuje PSER. Odpovídá Petr Holeček, 
že zobrazuje, ale v současné době již není aktuální 

 . 
ZM schvaluje rozpočtový výhled na r. 2012 -2014 
Hlasovalo: 19 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
 

 
V. Odbor RI 
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VI. Ostatní 
Usnesení č. 10/09/6/1 Přijetí dotace z ROP Střední Čechy na projekt “Modernizace sportovního areálu u 
zimního stadionu 
1) ZM schvaluje přijetí dotace na projekt „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu - Kralupy nad 
Vltavou“ z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 10.243.619,25 Kč a vyčlení finanční 
spoluúčasti ve výši 3.885.510,75 Kč v rozpočtu města na rok 2011. 

pro: 19, proti: 0, zdr. 0 
 
2) Zastupitelstvo Města Kralupy nad Vltavou v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve 
výši 10.243.619,25 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3.885.510,75 Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/49.01070. 

pro: 19, proti: 0, zdr. 0 
Hlasovalo: 19 

 
Usnesení č. 10/09/6/2 Volba členů finančního a kontrolního výboru 
Protinávrhy:  

 Antonín Seidel navrhuje navýšit obsazení Kontrolního výboru z 5 ti na 7 členů. 
Hlasováno o protinávrhu:            pro: 5, proti: 13, zdr. 1 
Protinávrh nebyl odsouhlasen 

 Antonín Seidel nominuje za ČSSD Mgr. Ondřeje Nauše. 
Hlasování o změně návrhu obsazení Kontrolního výboru                        pro: 5, proti: 7, zdr. 7 
Změna návrhu nebyla odsouhlasena 
 
1)ZM volí členy kontrolního výboru: 
Jana Merhouta             pro: 18, proti: 0, zdr. 1 
Ing. Vladimíra Hanzla           pro: 17, proti: 0, zdr. 2 
 Ing. Jiřího Horníka           pro: 17, proti: 0, zdr. 2 
Ing. Dalibor Šulce            pro: 18, proti: 0, zdr. 1 
 a zapisovatelku Lenku Moravcovou 
 
2) ZM volí členy finančního výboru Ing. Dimitra Damjanova, MBA,Stanislava Hejduka, Zdeňka Nováka, Michala 
Mazance a zapisovatelku Janu Apltovou 

pro: 18, proti: 0,zdr. 1 
Hlasovalo: 19 

 
 

VII. SV a ŠK 
Usnesení č. 10/09/7/1 Přijetí dotace z ROP Střední Čechy pro KaSS na projekt “Modernizace Kulturního a 
společenského střediska“ 
ZM schvaluje přijetí dotace pro Kulturní a společenské středisko na projekt „Modernizace Kulturního a 
společenského střediska Kass“ z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 7.710.545,95 Kč a 
vyčlení finanční spoluúčasti ve výši 2.924.689,85 Kč v rozpočtu Kulturní a společenského střediska na rok 2011. 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
 
2) Zastupitelstvo Města Kralupy nad Vltavou v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy mezi Kulturním a společenským střediskem a 
Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 7.710.545,95 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 
2.924.689,85 Kč v rozpočtu Kulturní a společenského střediska na rok 2011, odpovídající spolufinancování 
projektu registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/49.01069. 

pro: 19, proti: 0,zdr. 0 
Hlasovalo: 19 

 
Usnesení č. 10/09/7/2 Úhrada dlouhodobé primární prevence rizikového chování na školách pro Semiramis, 
o. s. 
ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 158.000,-Kč na Program dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování na školách realizovaný o. s. Semiramis. 
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Úhrada bude provedena z rozpočtu města na rok 2010 
Hlasovalo: 18 

pro: 18, proti: 0,zdr. 0 
 

 
VIII. Dotazy a připomínky občanů 

 
 

IX. Dotazy a připomínky zastupitelů 
Mgr. Miluše. Volková se dotazuje, zda si „volnočasové aktivity“ mohou zažádat o Městský grant. 
Odpovídá Libor. Lesák, že ano.  
 
Mgr. Pavel Rynt seznámil všechny přítomné s tím, že Ing. Stupka by v příštím roce chtěl vydat knihu „Kronika 
Kralup“ a žádá město o fin. přispěvek na vydání knihy. 
Odpovídá Libor Lesák,že o jeho záměru víme. 
Jindřich Havlík navrhuje podpořit záměr Ing. Stupky. 
 
Stanislav Hejduk se ptá, kdo zastupuje město na jednání VKM. 
Odpovídá Libor Lesák, že v dozorčí radě je Mgr. Šárka Drobná a na jednání je pověřen k zastupování města on 
sám. 
Stanislav Hejduk připomínkuje malou účast při akci předání připomínek EIA na MŽP. 
 
Mgr. Miluše Volková se dotazuje, proč byl zdražen Kralupský Zpravodaj, kolik kusů se z nákladu neprodá a 
připomínkuje obsah KZ. 
Odpovídá Petr Holeček: Na dotaz bude vypracovaná písemná odpověď. (zajistí: Lenka Moravcová) 
 
 

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

 
ZM schvaluje: 

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

 paní H. C., ideální podíl 14666/88987 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 1) 
 Ideální podíl 14286/88987 prodávaných nemovitostí vzhledem 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 (dispoziční právo k bytu č. 3) 
 paní A. K. ideální podíl 15229/88987 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 4) 
 paní J. T. ideální podíl 14907/88987 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 5) 
 paní JUDr. E. H. ideální podíl 14442/88987 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo bytu č. 6) 

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

 paní J. J., ideální podíl 11232/89844 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 1) 
 paní L. T. ideální podíl 11232/89844 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 2). 
 paní M. P. ideální podíl 11528/89844 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 3) 
 paní M. H. ideální podíl 11527/89844 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo k bytu č. 4) 
  ideální podíl 11528/89844 prodávaných nemovitostí (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 (dispoziční právo bytu č. 

6) 
 pan V. H. ideální podíl 20687/89844 prodávaných nemovitostí (dispoziční právo bytu č. 7) 

 
A.Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Navýšení účelové neinvestiční dotace na základě Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 o 2,333 mil. Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 2,333 mil. Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – 
sociální věci, paragraf 4195, položka 5410 o 2,333 mil. Kč.  

 
Přijetí neinvestiční dotace, účelově určené pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou, na základě 
Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na akci „EU peníze školám“ v celkové výši 1,288.498,20 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1,288.498,20 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 1,288.498,20 Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 4.860,- Kč, na základě 
Rozhodnutí o přidělení prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Kralupy nad Vltavou - Minice na rok 2010. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 4.860 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy 
majetku, paragraf 5512 o 4.860 Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 21.210 Kč, na základě 
Rozhodnutí o přidělení prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Kralupy nad Vltavou na rok 2010. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 21.210 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy 
majetku, paragraf 5512 o 21.210 Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 10.000 Kč, účelově určené pro ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, na projekt „Jsme jeden tým III – Děti, rodiče a škola“.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 10.000 Kč a navýšení  výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 10.000 Kč 
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Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 29.000 Kč účelově určené pro ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029, na projekt „Život bez bariér“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 29.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 29.000 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 633.782,83 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 633.782,83 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 633.782,83 Kč. 

 
rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011 takto: 
    Příjmy rozpočtu ve výši                                  274.156,00 tis. Kč 
    Financování ve výši                                           18.968,00 tis. Kč 
    Celkové příjmy ve výši                                  293.124,00 tis. Kč 
     
    Výdaje rozpočtu ve výši                                  287.926,00 tis. Kč 
    Financování ve výši                                             5.198,00 tis. Kč 
    Celkové výdaje ve výši                                  293.124,00 tis. Kč 

 
závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 2 – Příjmová část rozpočtu tabulky č. 3 - Výdajová část rozpočtu – dle 
paragrafů 

 
příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města dle tabulky č. 4 – Přehled příspěvků 
pro příspěvkové organizace města na rok 2011 

 
rozpočtový výhled na r. 2012 -2014 

 
přijetí dotace na projekt „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu - Kralupy nad Vltavou“ 
z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 10.243.619,25 Kč a vyčlení finanční spoluúčasti ve 
výši 3.885.510,75 Kč v rozpočtu města na rok 2011. 

 
Zastupitelstvo Města Kralupy nad Vltavou v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 
10.243.619,25 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3.885.510,75 Kč, odpovídající spolufinancování 
projektu registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/49.01070. 

 
přijetí dotace pro Kulturní a společenské středisko na projekt „Modernizace Kulturního a společenského 
střediska Kass“ z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 7.710.545,95 Kč a vyčlení finanční 
spoluúčasti ve výši 2.924.689,85 Kč v rozpočtu Kulturní a společenského střediska na rok 2011. 

 
Zastupitelstvo Města Kralupy nad Vltavou v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy mezi Kulturním a společenským střediskem a Regionální 
radou o poskytnutí dotace ve výši 7.710.545,95 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 2.924.689,85 Kč 
v rozpočtu Kulturní a společenského střediska na rok 2011, odpovídající spolufinancování projektu registrační 
číslo: CZ.1.15/3.2.00/49.01069. 

 
finanční příspěvek ve výši 158.000,-Kč na Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování na 
školách realizovaný o. s. Semiramis. 
Úhrada bude provedena z rozpočtu města na rok 2010 

 
 

Záměr města je: 
odprodej části pozemku pp. 85/7 v k. ú. Minice za účelem majetkoprávního vypořádání nesouladů vzniklých 
posunutím hranice pozemků v ul. Nová. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
Hlasovalo: 17 
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koupě části pozemků pp.56/ 1 a pp. 56/7 v k. ú. Lobeč za účelem výstavby otevřeného parkoviště pro os. 
automobily, včetně zřízení věcných břemen vedení a přístupu ke kabel. el. vedení a dálkovému sdělovacímu 
kabelu v majetku SŽDC 

 
 

Záměr města není: 
odprodej části pozemku pp. 581/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem zřízení 
předzahrádky u rod. domu čp. 138. 

 
 

ZM mění: 
usnesení č.10/08/3/20 ze dne 24. 11. 2010 v bodě 1 

 
usnesení č.10/08/3/23 ze dne 24. 11. 2010 v bodě 1 

 
 

ZM volí: 
členy kontrolního výboru: Jana Merhouta , Ing. Vladimíra Hanzla, Ing. Jiřího Horníka, Ing. Dalibor Šulce, a 
zapisovatelku Lenku Moravcovou 

 
členy finančního výboru Ing. Dimitra Damjanova, MBA,Stanislava Hejduka, Zdeňka Nováka, Michala Mazance a 
zapisovatelku Janu Apltovou 

 
 

ZM bere na vědomí 
omezení budoucího využití pozemků pp.56/1 a pp. 56/7 v k. ú. Lobeč, odkoupených od SŽDC, související 
s ochranným pásmem dráhy 

 
 
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    …………………………………………………. 
                          Libor Lesák 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin   …………………………………………………. 
                  .  Ing. Ladislav Berit 

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


