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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z  veřejného zasedání, konaného dne 21. září 2015 

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. 

Úplný zápis k jednání je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ č. 322 
 

Usnesení, která byla přijata 
 

ZM schvaluje předložený programu jednání ZM  
 

ZM souhlasí, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování byla veřejná. 
 

ZM schvaluje složení návrhové a obálkové komise v tomto složení:  
 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 
 

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 78/6 v k.ú. Lobeč o výměře 162 m2 paní J. Š., bytem, Kralupy nad Vltavou 
 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 399/14 o výměře 237 m2 v k.ú. Lobeč  panu Ing. P. Č, bytem Kralupy nad Vltavou  
 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 258/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Lobeč manželům Ing. J. a Ing. J. Z. bytem, Kralupy nad Vltavou 
 

ZM schvaluje záměr města bezúplatně převést pozemek parc.č. st. 175/15 v  k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 2273 m2 – 
ostatní plocha, včetně hřiště a oplocení Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 70891095. 

 
ZM schvaluje bezúplatné nabytí bytové jednotky č.379/2 s podílem na společných částech domu v rozsahu id. 53/366 celku 
zapsaného v katastru nemovitostí na LV 3644 pro k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, v budově v části obce Mikovice čp. 379 - 
bytový dům, postavené na pozemku parc.č. st. 371, zapsaných na LV 3609 pro obec Kralupy nad Vltavou a katastrální území 
Mikovice u Kralup nad Vltavou a pozemku parc.č. st. 371 o výměře 491 m2 – zastavená plocha a nádvoří – dle podílu na 
společných částech domu v rozsahu id. 53/366 celku, zapsaného na LV 3609 pro k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou z vlastnictví 
Středočeského kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 70891095 do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou, se sídlem 
Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977. 

 
ZM schvaluje koupi pozemku parc.č. 347/13 o výměře 18 m2 v k.ú. Lobeč od pana V. Ž., bytem Kralupy nad Vltavou 

 
ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 14/07/3/3 ze dne 24. 9. 2014 takto: 
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 505/1 o výměře 637 m2 (dle g. plánu označeného jako pozemek parc.č. 505/6) v  k.ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou panu R. S., bytem Kralupy nad Vltavou a panu O. M, bytem Kralupy nad Vltavou, každému podíl ½ 
celku 

 
ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 15/01/3/3 ze dne 18. 2. 2015 takto: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 505/1 o výměře 365 m2 (dle g. plánu označeného jako pozemek parc.č. 505/7) v k.ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou panu Ing. J. L., bytem Kralupy nad Vltavou  

 
ZM schvaluje kupujícím části pozemku parc.č. 122/79 v k.ú. Lobeček o výměře 19m2 pana P. P. bytem Kralupy nad Vltavou  

 
ZM schvaluje kupujícím části pozemku parc.č. 122/80 v k.ú. Lobeček o výměře 19m2 pana P. P. bytem Kralupy nad Vltavou  

 
ZM schvaluje kupujícím části pozemku parc.č. 122/81 v k.ú. Lobeček o výměře 19m2 pana P. P. bytem Kralupy nad Vltavou  

 
ZM schvaluje kupujícím části pozemku parc.č. 122/82 v k.ú. Lobeček o výměře 19m2 pana M. V. bytem Kralupy nad Vltavou  

 
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 776 o výměře 26 m2 v k.ú. Lobeč za účelem výstavby garáže. 

 
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku parc.č. 3/12 o výměře cca 250 m2 v k.ú Kralupy nad Vltavou za účelem rozšíření 
zahrady a zajištění příjezdu k domu čp. 73, Libušina ul.  
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ZM schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 564/1 a parc.č. 564/2 v k.ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou, potřebných pro výstavbu chodníku v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou, do vlastnictví 
města Kralupy nad Vltavou. 

 
ZM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 40.004,50 Kč paní J. T. za pronájem pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou. 

 
ZM schvaluje A). změny rozpočtu roku 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
 
1. Přijetí investiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši 3.796.277,16 Kč účelově určené na 
projekt: „Předmostí – turistické centrum - Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4223 
o 3.796.277,16 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 3.796.277,16 Kč.  
 
2. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 806.840,46 Kč na projekt: „Zateplení 
sauny u ZS“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4216 o 806.840,46 K a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 806.840,46 Kč. 
 
3. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 47.460,78 Kč na 
projekt: „Zateplení sauny u ZS“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 47.460,78 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 47.460,78 Kč.  
 
4. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt: „Zvyšování kvality ve 
vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání“ v celkové výši 667.232,- Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. 
Klapálka 1029. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 667.232,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 
o 667.232,- Kč.  
 
5. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 1.954.106,87 Kč na projekt: „Zateplení 
ŠvP Mokrosuky“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4216 o 1.954.106,87 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.954.106,87 Kč  
 
6. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 114.947,41 Kč na 
projekt: „Zateplení ŠvP Mokrosuky“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 114.947,41 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 
114.947,41 Kč. 
 
7. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 2.786.076,85 Kč na projekt: „Zateplení 
čp. 6 Palackého nám.“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, pol. 4216 o 2.786.076,85 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.786.076,85 Kč.  
 
8. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 163.886,87 Kč na 
projekt: „Zateplení čp. 6 Palackého nám.“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 163.886,87 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
o 163.886,87 Kč.  
 
9. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 3.859.136,18 Kč na projekt: „Podzemní 
kontejnery“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4216 o 3.859.136,18 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 3.859.136,18 Kč.  
 
10. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 227.007,95 Kč na 
projekt: „Podzemní kontejnery“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 227.007,95 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 
227.007,95 Kč.  
 
11. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt: „Zvyšování kvality ve 
vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání“ v celkové výši 668.802,- Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 668.802,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 
3113 o 668.802,- Kč.  
 
12. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Ministerstva práce na rok 2015 v celkové výši 621.000,- Kč. 
Dotace je účelově určena na výkon sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 621.000,- Kč 
a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání dotace o 621.000,- Kč.  
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13. Přijetí investiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši 2.212.518,88 Kč účelově určené na 
projekt: „Předmostí – turistické centrum – Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4223 
o 2.212.518,88 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.212.518,88 Kč. 
  

 
ZM schvaluje B). Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.500.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 6121 org. 414 (modernizace plaveckého bazénu) na 
realizaci akce.  
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.920.941,06 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6125  org. 429 (modernizace IT systémů) na realizaci akce.  
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 135.058,94 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města 
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6125  org. 429 (modernizace IT systémů) na realizaci akce.  

 
ZM souhlasí s předložením studie (řešení prostoru a vizualizace) od VŠCHT na využití objektu bývalé mlýnské balírny, resp. 
prostoru, který by vznikl po  případné demolici budovy. 

 
ZM schvaluje název ulice v katastrálním území Mikovice dle předloženého návrhu K Cikánce – ulice směřuje ke krajinnému prvku 
(pahorek) pojmenovanému „Na Cikánce“ 

 
ZM schvaluje  - aktualizaci stávajícího PSER města Kralup nad Vltavou. 

 
ZM schvaluje zpracování výše uvedeného dokumentu rok 2016 zařadit příslušné finanční prostředky.  

 
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou,“ v předloženém znění,   
a právní zřízení organizace od 1. 10. 2015, a faktické zahájení činnosti organizace od. 1. 1. 2016.   

ZM schvaluje uhrazení náhrady škody spol. RHG s.r.o., způsobené povodní v r. 2013 na nemovitostech v areálu Nemocnice 
Kralupy nad Vltavou, následovně: 
- finanční náhradu za uhrazení faktury č. 21306025 od spol. ELMEP s.r.o., ve výši 2.287,- Kč + DPH – zpětná montáž výměníkové 
stanice 
- finanční náhradu za uhrazení faktury č. 129/2/13 od spol. D&K Gips s.r.o., ve výši 49.547,- Kč + DPH – dodání a montáž 
interiérových dveří. 

 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků z rezervy města, z kap. č. 1, § 6409, položka 5901 na kap. č. 11, 
§ 6171, položka 5192, ve výši 62.720,- Kč. 

 
ZM deklaruje připravenost, na základě budoucí předběžné dohody mezi vedením města a spol. RHG s r.o., schválit provedení 
opravy komunikací poškozených povodní v r. 2013 v areálu Nemocnice Kralupy nad Vltavou, nebo přímo finančně uhradit spol. 
RHG s r.o. příslušnou náhradu vzniklé škody, ve výši 100.944,30 Kč, vč. DPH.  

 
ZM deklaruje připravenost, na základě budoucí předběžné dohody mezi vedením města a spol. RHG s.r.o., schválit finanční 
uhrazení pořizovací ceny nového náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregát), ve výši cca 560.000,- Kč, jako náhradu za 
vzniklou škodu, za dosavadní zařízení zničené povodní v r. 2013.  

 
ZM deklaruje připravenost, na základě budoucího dodání řádných účetních dokladů (s náležitostmi požadovanými příslušnými 
právními předpisy) ze strany spol. RHG s.r.o., případně deklarovanými znaleckými posudky schválit finanční uhrazení dalších 
náhrad škod vzniklých povodní v r. 2013, na nemovitostech v areálu Nemocnice Kralupy nad Vltavou.  

 
 

Usnesení, která byla přijata 
ZM bere na vědomí: 

 
ZM bere na vědomí zastavení exekučního řízení, pod číslem jednacím 070 Ex 83/09-21, proti povinné paní J. T., bytem Praha. 

ZM bere na vědomí „Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 15/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 a 20/2015.“

ZM bere na vědomí prezentovaný záměr VŠCHT na využití objektu „balírny“ vč. pozemku 

ZM bere na vědomí zápis č. 6 a 7 z jednání FV konaného dne 15. června 2015 a 31. srpna 2015. 
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ZM bere na vědomí předloženou nabídku na vzájemné urovnání vztahů mezi spol. RHG s.r.o. a městem, předloženou spol. RHG 
s.r.o. dne 26. 8. 2015.   

 
 

Usnesení, která byla přijata 
ZM ukládá: 

 
ZM ukládá ekonomickému odboru zpřístupňovat elektronickou cestou členům zastupitelstva města pro informaci, čtvrtletní 
výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací s vyhodnocovací tabulkou čerpání rozpočtů. 

 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

prodej části pozemku parc.č. 78/6 v k.ú. Lobeč o výměře 162 m2 paní J. Š., bytem, Kralupy nad Vltavou

prodej části pozemku parc.č. 78/6 v k.ú. Lobeč o výměře 162 m2 paní J. Š., bytem, Kralupy nad Vltavou 

prodej pozemku parc.č. 399/14 o výměře 237 m2 v k.ú. Lobeč panu Ing. P. Č., bytem, Kralupy nad Vltavou 

prodej pozemku parc.č. 258/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Lobeč manželům Ing. J. a Ing. J. Z, bytem, Kralupy nad Vltavou za cenu 2000,-
Kč/m2.

název ulice v katastrálním území Mikovice dle předloženého návrhu Lomená – podle charakteru komunikace, ulice je vedena do 
zatáčky 

název ulice v katastrálním území Mikovice dle předloženého návrhu Travní.

název ulice v katastrálním území Mikovice dle předloženého návrhu Diviznová.

název ulice v katastrálním území Mikovice dle předloženého návrhu Bodláková – podle zde výrazné vegetace 
 

 
Návrhy usnesení, o kterých nebylo hlasováno 

 
Revokace usnesení ZM č. 15/03/3/03 z 13. 5. 2015 - prodej části pozemku parc.č. 153/16 v k.ú.  Lobeček –  
STAŽENO Z PROGRAMU JEDNÁNÍ 

 
ZM schvaluje uzavření dohody mezi spol. RHG s.r.o. a městem o vzájemném urovnání vztahů, založenou na podmínkách uvedených 
v předložené předmětné nabídce.  
 NEHLASOVÁNO 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 

 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2015, v ………hodin   ………………………………………... 

     Bc. Antonín Seidel 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2015, v ………hodin  ………………………………………… 
                Mgr. Michal Mára 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2015, v ………hodin  ……………………………………………    
         Petr Holeček, starosta města 
 


