
 

Z á p i s č. 4 

o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 7. května 2003 ve velké 
zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech n. Vlt. 

--------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: 16 členů zastupitelstva města 
 (stav členů ZM se během jednání měnil) 

Omluveni: MUDr.Felixová Věra, p.Holeček Petr, RNDr.Plecháček Andrej 
 Ing.Síla Stanislav, p.Kasalický 

Program: 
 I. Zahájení, organizační záležitosti  II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů 

 III. Materiály finančního odboru 
 1) Rozpočtové opatření č.1/2003- fin. prostř. od KÚ Střed.kraje  účelově určené na úhradu přímých výdajů 
obecního školství 
 2) Rozpočtové opatření č.2/2003- fin. prostř. od KÚ Střed.kraje  účelově určené na úhradu přímých výdajů 
obecního školství 
 3) Rozpočtové opatření č.3/2003- fin.prostře. od KÚ Střed.kraje  účelově určené na úhradu přímých výdajů 
obecního školství 
 4) Rozpočt.opatření č.4/2003-přijatá účelová dotace ze SR od KÚ  Střed.kraje na úhradu nákladů spojených 
se zabezpečením  přípravy pro výkon státní správy 
 5) Přijatá nenávratná neinvestiční dotace od KÚ Střed. kraje  účelově určená na úhradu ubytovacích služeb 
při zajišťování  dočasného náhradního ubytování. 
 6) Žádost o poskytnutí účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení  s dobou splácení na 8 let. 

 7) Uvolnění fin. prostředků z povodňové sbírky města pro účely  rozšíření a zkvalitnění vyrozumívacího 
systému města Kralupy  n.Vlt. 

 8) Žádost o uvolnění fin. prostř. pro městskou knihovnu Kralupy  n.Vlt. na odstranění škod způsobených 
povodní v srpnu 2002. 

 9) Uvolnění fin. prostředků z povodňového fondu na příspěvek na  odstranění povodň. škod týkající se 
občanů města, kteří měli  prokazatelnou škodu na bytových prostorech a jejich vybavení 

 10) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů. 

 IV. 1) Veřejnoprávní smlouva ve smyslu ust. 63 zák.č.128/2000 Sb. 

 - obecní řízení 
 2) Dodatek č.1 k OZV č.3/01 o místních poplatcích 
 V. Dotazy a připomínky občanů města - 1. část 

 VI. Materiály odboru SLaŠK 
 1) Bytový dům Lobeč - schválení nájemců bytů 

 2) Schválení příspěvků pro činnost sportovních oddílů a  organizací na úseku práce s dětmi a mládeží v 
r.2003 



 VII. Majetkoprávní záležitosti města: 
 1) Odprodej pozemku st. 1450 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 

 2) Odprodej části pozemku st. 6/5 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
 3) Odprodej části pozemků pp. 110/1 a pp. 181 v k.ú. Lobeček 

 4) Převod pozemku pp. 777/2 a st. 615/18 v k.ú. Kralupy n.Vlt.  a záměr města - zřízení věcného břemena 
 5) Záměr města - odprodej části pp. 544/7 v k.ú. Mikovice 

 6) Záměr města - odprodej části pp. 118/4 v k.ú. Mikovice 
 7) Záměr města - odprodej pozemku pp.741 a části pp. 742 v k.ú.  Kralupy n.Vlt. 

 8) Záměr města - odprodej části pp. 139/52 v k.ú. Lobeček 
 9) Záměr města - odprodej části pp. 48/11 v k.ú. Lobeč 

VIII. Dotazy a připomínky občanů (2. část) 

 IX. Dotazy a připomínky členů ZM, závěr. 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 

Zahájeno: 15,oo hod. 

Ukončeno: 17,oo hod. 
Zapsala: H.Dobešová 

I. Zahájení, organizační záležitosti 

 Starosta města zahájil čtvrté veřejné zasedání ZM konané v tomto roce. Přivítal přítomné a prohlásil, že 
jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, takže toto jednání 
je usnášení schopné. 
Rada města předkládá ZM návrh programu jednání - pro 14. 

Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu programu- pro 14 a aby 
všechna hlasování proběhla 

veřejnou formou, včetně volby nového člena kontrolního výboru ZM - pro 14. 
 Za ověřovatele zápisu byli zvoleni paní Holeková a Ing. Czechmann - pro 14. 

Zápis z předcházejících veřejných zasedáních byl ověřen p.Hejdukem, Ing.Lipovským, p.Holečkem a 

PhDr.Pencovou, byl k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě, usnesení bylo zveřejněno na úředních 

deskách. Žádné námitky k němu nebyly podány. 

 I. Organizační záležitosti 
 Starosta města připomněl konání řádných akcí samosprávy, pozval přítomné členy zastupitelstva města na 
Akademii, pořádanou Domem dětí a mládeže Kralupy n.Vlt. (konanou dne 28.5. v 16,oo hod. v Kulturním a 
společenském středisku Vltava) a požádal členy zastupitelstva města o účast na společenském večírku v 
pondělí 12.5. (návštěva Francouzů z francouzského města Banyuls sur Mer. 

II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů 
 (příloha č. 2/1) 



 O průběhu plnění usnesení a vyřízení připomínek a dotazů informoval starosta města. 

 III. Materiály finančního odboru 

č.usnesení: 03/4/3/01 

Rozpočtové opatření č.1/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na úhradu 

přímých výdajů obecního škoství 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 14 (příloha č.3/1) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/02 

Rozpočtové opatření č.2/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na úhradu 

přímých výdajů obecního školství 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13 (příloha č.3/2) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/03 

Rozpočtové opatření č.3/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na úhradu 

přímých výdajů obecního školství 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13 (příloha č.3/3) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/04 

Rozpočtové opatření č.4/2003 - přijatá účelová dotace ze SR od KÚ Středočeského kraje na úhradu nákladů 

spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13 (příloha č.3/4) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/05 

Přijatá nenávratná neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje účelově určená na úhradu ubytovacích 

služeb při zajišťování dočasného náhradního ubytování. 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13 (příloha č.3/5) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/06 

Žádost o poskytnutí účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení s dobou splácení na 8 let 

ZM schvaluje poskytnutí účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 000 Kč a poskytnutí výjimky s 
dobou splácení účelové půjčky na 8 let - tj.měsíční splátka ve výši  1 173 Kč pro p.Jaroslava Šebka, 
bytem Vltavská 117, Kralupy n.Vlt. - pro 13 (příloha č.3/6) 



--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/07 

Uvolnění fin. prostředků z povodňové sbírky města pro účely rozšíření a zkvalitnění vyrozumívacího 

systému města Kralupy n.Vlt. 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13 (příloha č.3/7) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/3/08 

Žádost o uvolnění fin.prostř. pro městskou knihovnu Kralupy n.Vlt. na odstranění škod způsobených 
povodní v srpnu 2002 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13 (příloha č.3/8) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/4/3/09 
Uvolnění fin. prostř. z povodňového fondu na příspěvek na odstranění povodňových škod týkající se občanů 

města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech a jejich vybavení. 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 14 (příloha č.3/9) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/4/3/10 Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 

ZM schvaluje využití částky výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích přístrojů dle 
zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za r. 2002 z následující přijaté částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši 871 286,80 Kč na jinak veřejně prospěšný účel - povodeň. 
ZM souhlasí, že příspěvek bude použit na nákup uklízecího stroje pro Technické služby Kralupy n.Vlt. - pro 
14 (příloha č.3/10) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/4/4/1 

Veřejnoprávní smlouva ve smyslu ust. 63 zák.č. 128/2000 Sb.- obecní řízení 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kralupy n.Vlt. a obcí Olovnice podle níž komise k 
projednávání přestupků města Kralupy nad Vlt. bude vykonávat ve správním obvodu obce Olovnice namísto 
orgánů obce Olovnice přenesenou pravomoc podle ust. 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. - o přestupcích, v 
platném znění za podmínek stanovených touto smlouvou - pro 14 (příloha č.4/1) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/4/1b 

Veřejnoprávní smlouva ve smyslu ust. 63 zák.č. 128/2000 Sb.- obecní řízení 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kralupy n.Vlt. a městem Veltrusy podle níž komise k 
projednávání přestupků města Kralupy n.Vlt. bude vykonávat ve správním obvodu města Veltrusy namísto 
orgánů města Veltrusy přenesenou pravomoc podle ust. 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb. - o přestupcích, v 
platném znění za podmínek stanovených touto smlouvou - pro 14 (příloha č.4/1b) 



--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/4/4/2 

Dodatek č. 1 k OZV č. 3/01 o místních poplatcích 

ZM schvaluje znění Dodatku č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Kralupy n.Vlt. č.3/01 o místních 
poplatcích. 
Oddíl V. Poplatek za užívání veřejného prostranství, čl.26, bod h: 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla (vyjma pěší zóny a oblastí s placeným stáním na 
místních komunikacích t.j. Palackého náměstí a ulic Palackého - kolem kostela a u zdi pivovaru, Jiráskova a 
Žižkova) v těchto lokalitách: 

 sídliště Cukrovar - mimo ulice V Luhu a park.míst u plav.bazénu 
 sídliště Hůrka - včetně Nerudovy ulice, mimo parkoviště u pošty 

 sídliště Zátiší - včetně ulice V Zátiší 

 za 1. parkovací místo - 6 000 Kč/rok 

 za 2. a další parkovací místo - 9 000 Kč/rok 
 zbytek města: 

 za 1. parkovací místo - 2 500 Kč/rok 
 za 2. a další parkovací místo - 4 000 Kč/rok 

- pro 14 (příloha č.4/2) 
--------------------------------------------------------------------- 

 V. Dotazy a připomínky občanů města (1. část) 

p.Tesař- dotazuje se, kdy se začnou malovat přechody pro chodce - odpověděl Ing.Veselý- s malováním 
přechodů se začne v nejbližších  dnech, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele materiálu (barva) - 
upozorňuje na otočený semafor (křižovatka Na Františku) 
 - Jungmannova ul. - auta překážejí chodcům v pohybu 

 - odpověděl starosta města - nutná důslednější kontrola Jungmannovy  ul. městskou policií 
 - Ing.Veselý - bude provedena úprava dopravního značení (řeší  dopravní inspektorát), aby se zamezilo 
parkování aut v této ulici  a byla zde skutečně pěší zóna 
p.Gerhard - projevil nesouhlas s vyjádřením statika ohledně domu  čp.390 v Přemyslově ul. a opětně upozornil 
na špatný stav domu (13. 5. byly pouze provedeny opravy u nejvíce postižených bytů). V domě  je enormní 
vlhkost, na stížnosti nájemníků nikdo nereaguje. 

- odpověděl Ing.Materna, předseda kontrolního výboru a požádal o schválení usnesení: 
ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit závěry zprávy kontrolního výboru minulého ZM ze dne 25.ledna 
2002 a další průběh jednání ohledně domu čp.390 a následně informovat ZM - pro 16 
--------------------------------------------------------------------- 

VI. Materiály odboru SLaŠK 

č.usnesení 03/4/6/1 



Bytový dům Lobeč - schválení nájemců bytů 

ZM schvaluje Martina Dobrovodského, bytem Mládežníků 671, Kralupy nad Vlt., budoucím kupujícím bytu 
č.56 o vel. 2+1 (mezonet) v bytovém domě Lobeč čp.1174. Dále ZM schvaluje náhradníkem p.Vladislava 
Srbu, bytem Cukrovar 1068, Kralupy n.Vlt. - pro 16 

ZM schvaluje Roberta Revťáka, bytem Mládežníků 671, Kralupy n.Vlt. budoucím kupujícím bytu č.1 o vel. 
1+1 v bytovém domě Lobeč čp. 1174. Dále ZM schvaluje náhradníkem p.Jana Horáčka, bytem Okrajová 
1150, Kralupy n.Vlt. - pro 16 
(příloha č.6/1) 

--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení 03/4/6/2 

Schválení příspěvků pro činnost sportovních oddílů a organizací na úseku práce s dětmi a mládeží v 

r.2003 

ZM schvaluje výši příspěvků na činnost družstev dětí a mládeže jednotlivým sportovním oddílům dle 
předloženého návrhu sportovní komise s tím, že tyto příspěvky budou použity na vlastní činnost 
mládežnických družstev - např. na dopravu na zápasy, na sportovní vybavení, na odměny trenérům, startovné 
na závody, na soustředění a úhradu energií ve sportovních zařízeních, které jsou ve vlastnictví jednotlivých 
sportovních oddílů (týká se oddílů uvedených v důvodové zprávě jako č.11 až 17) - pro 16 (příloha č.6/2) 
--------------------------------------------------------------------- 

 VII. Majetkoprávní záležitosti města: 

usnesení č.03/4/7/1 

Odprodej pozemku st.1450 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 

ZM souhlasí s odprodejem pozemku pod garáží st. 1450 o výměře 27 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. p.Radku 
Šťástkovi za cenu 210 Kč/m2 - pro 16 

(příloha č.7/1) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/4/7/2 

Odprodej části pozemku st.6/5 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 

ZM souhlasí s odprodejem části pozemku st. 6/5 v k.ú. Kralupy n.Vlt. k zajištění vjezdu k domu čp.11 
p.Vojtěchu Čiperovi za cenu 350 Kč/m2 - pro 12, proti 2 (příloha č.7/2) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/4/7/3 

Odprodej části pozemků pp.110/1 a pp.181 v k.ú.Lobeček 

ZM souhlasí s odprodejem části pozemků pp.110/1 a pp.181 o výměře cca 390 m2 v k.ú.Lobeček 
UNIPETROLU a.s., za cenu 150 Kč/m2 - pro 15 

(příloha č.7/3) 

--------------------------------------------------------------------- 



usnesení č.03/4/7/4 

Převod pozemku pp. 777/2 a st. 615/18 v k.ú. Kralupy n.Vlt. a záměr města - zřízení věcného břemena 

ZM souhlasí s převodem pozemků pp.777/2 a stp.615/18 o celkové výměře 806 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. pod 
stavbou víceúčelové stezky do vlastnictví města od Kaučuku a.s., formou darovací smlouvy 

Záměrem města je bezúplatné zřízení věcného břemena s právem vedení a provozování potrubí říční vody na 

pozemcích města pp. 777/2 a st. 615/18 v k.ú.Kralupy n.Vlt. ve prospěch Kaučuku a.s. 

- pro 15 (příloha č.7/4) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č. 03/4/7/5 

Záměr města - odprodej části pp. 544/7 v k.ú. Mikovice 

Záměrem města je odprodej části pp. 544/7 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Mikovice z důvodu majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod stavbou garáže a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru - pro 15 

(příloha č.7/5) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č. 03/4/7/6 

Záměr města - odprodej části pp.118/4 v k.ú. Mikovice 

Záměrem města není odprodej části pozemku pp.118/4 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mikovice - pro 15 
(příloha č.7/6) 

--------------------------------------------------------------------- 

 usnesení č.03/4/7/7 Záměr města - odprodej pozemku pp. 741 a části pp. 742 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou 
Záměrem města je odprodej pozemku pp. 741 a části pozemku pp. 742 o výměře cca 500m2 za účelem 
přístavby obchodního centra Real - skladu, kanceláře a rekonstrukce parkoviště a ZM souhlasí se zveřejněním 
tohoto záměru - pro 14, proti 2 (příloha č.7/7) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č. 03/4/7/8 

Záměr města - odprodej části pp.139/52 v k.ú. Lobeček 

Záměrem města je odprodej části pozemku pp.139/52 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lobeček za účelem 
výstavby provozovny a prodejny počítačové techniky - pro 0, proti 16 (příloha č.7/8) 

 --------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/4/7/9 

Záměr města - odprodej části pp.48/11 v k.ú.Lobeč 

Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 48/11 o výměře cca 160 m2 v k.ú.Lobeč a ZM souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru - pro 0, proti 16 (příloha č.7/9) 

--------------------------------------------------------------------- 



VIII. 

usnesení č.03/4/8/1 

Privatizace části zbývajícího bytového fondu města 

ZM schvaluje záměr města privatizovat část zbývajícího bytového fondu města - pro 15, zdržel 1 
ZM ukládá RM, aby ve spolupráci s MěBP, odborem SLaŠK MěÚ a příslušnými komisemi RM (bytovou, 
majetkoprávní, rozpočtovou a finančním výborem) připravila další kolo privatizace městského bytového 
fondu (návrhy konkrétních domů, ceny a varianty způsobů prodeje, možnosti splátek apod.). 

Termín: nejpozději do zářijového zasedání zastupitelstva města - pro 15, zdržel 1 (příloha č.8/1) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/4/8/2 

Dovolba člena kontrolního výboru ZM 

ZM volí za člena kontrolního výboru pana Libora Lesáka - pro 15,zdržel 1 (příloha č.8/2) 
--------------------------------------------------------------------- 

 IX. Dotazy a připomínky občanů města (2. část) 

- pí Krumpholcová - dotazuje se na termín prodeje pozemku 49/2  v Mikovicích (nájem ukončen k 31.3.03, na 
černou stavbu byl vydán  demoliční výměr a následně byla stavba odstraněna) 

- odpověděla pí Břicháčová - prodej pozemku bude předložen k  projednání na příštím zasedání zastupitelstva 
města 

p.Gerhard - opět se vrací ke své stížnosti na špatný stav domu čp.390  a požaduje pozastavení oprav konaných 
v tomto domě (požaduje  prošetřit skutečnosti, aby nedošlo ke zbytečně vynaloženým  financím). 

 - odpověděl p.Točík (za stav.úřad) - na podnět nájemníka nelze  zastavit zadané práce 

- dále se p.Gerhard dotazuje, zda bylo zveřejněno povodňové konto 
p.Dvořák - před koloniálem ANNA je suchý strom, dotazuje se, zda ho  může porazit 

 - odpověděl starosta - pokácení stromů povoluje odbor životního  prostředí (p.Martínek) 
pí Holeková - požaduje namalovat přechody (parkoviště proti lékárně,  vedle pošty) 

pí Blažková - připomíná nutnost vyčištění pískovišť a navezení nového  písku 
- odpověděl Ing.Bartoš - čištění pískovišť je rozděleno do tří etap,  s čištěním první etapy se začíná již v těchto 
dnech; sídliště  Zátiší je zahrnuto ve třetí etapě. 
MUDr.Řenč - informoval o obdržení 7,5 mil.Kč na opravu nemovitosti od  švýcarského dárce a 8 mil.Kč na 
obnovu movitého vybavení (toto  movité vybavení je vedení nemocnice připraveno darovat městu) 
PhDr.Pencová - vysvětlila systém přidělení pomoci z povodňového konta 

 
 

 
 



Usnesení Zastupitelstva města Kralup n.Vlt. z veřejného zasedání 
 dne 7.5. 2003 

ZM schvaluje 
Rozpočtové opatření č.1/2003 - poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje- 
odboru školství,mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů obecního školství pro příspěvkové organizace 
města: MŠ E.Beneše, MŠ Gen.Klapálka, ZŠ 28.Října, ZŠ Gen.Klapálka, ZŠ 

Komenského, ZŠ Revoluční, ZŠ Třebízského, ZUŠ, Zvláštní škola, DDM, na měsíc leden 2003 v celkové výši 

6 086 800 Kč 

účet odd.par. pol. odbor UZ částka 231 10 4122 1 33149 6 086 800 Kč 232 10 3111 5331 2 33149 843 300 Kč 
232 10 3113 5331 2 33149 4 149 800 Kč 232 10 3231 5331 2 33149 487 700 Kč 
232 10 3114 5331 2 33149 384 200 Kč 

232 10 3421 5331 2 33149 221 800 Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003 

--------------------------------------------------------------------- 
Rozpočtové opatření č. 2/2003 - poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje-
odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů obecního školství pro příspěvkové organizace 
města: MŠ E.Beneše, MŠ Gen.Klapálka, ZŠ 28.Října, ZŠ Gen.Klapálka, ZŠ Komenského, ZŠ Revoluční, ZŠ 

Třebízského, ZUŠ, Zvláštní škola, DDM, na měsíc únor 2003 v celkové výši 6 178 200 Kč 

účet odd.par. pol. odbor UZ částka 
231 10 4122 1 33149 6 178 200 Kč 232 10 3111 5331 2 33149 843 300 Kč 

232 10 3113 5331 2 33149 4 241 200 Kč 
232 10 3231 5331 2 33149 487 700 Kč 

232 10 3114 5331 2 33149 384 200 Kč 
232 10 3421 5331 2 33149 221 800 Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003 

--------------------------------------------------------------------- 
Rozpočtové opatření č. 3/2003 - poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje-

odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů obecního školství pro příspěvkové organizace 

města: MŠ E.Beneše, MŠ Gen.Klapálka, ZŠ 28.Října, ZŠ Gen.Klapálka, ZŠ Komenského, ZŠ Revoluční, ZŠ 

Třebízského, ZUŠ, Zvláštní škola, DDM, na měsíc březen 2003 v celkové výši 6 174 300 Kč 

účet odd.par. pol. odbor UZ částka 

231 10 4122 1 33149 6 174 300 Kč 232 10 3111 5331 2 33149 863 900 Kč 
232 10 3113 5331 2 33149 4 216 700 Kč 

232 10 3231 5331 2 33149 487 700 Kč 



232 10 3114 5331 2 33149 384 200 Kč 
232 10 3421 5331 2 33149 221 800 Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003 
--------------------------------------------------------------------- 

Rozpočtové opatření č.4/2003 - poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově 

určených na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy v celkové výši 8 

805 000 Kč 

Rozpis: účet odd.par. pol. orj. UZ částka 

231 10 4111 1 98250 8 805 000 Kč 
232 10 6171 5137 1 98250 4 403 000 Kč 

232 10 6171 6122 1 98250 4 402 000 Kč 

- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003 

--------------------------------------------------------------------- 
Přijetí nenávratné neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, podle Programu finanční 
podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování pro 
domácnosti, které v důsledku povodní přišly o bydlení, účelově určenou na úhradu ubytovacích služeb v 
celkové výši 1 056 557 Kč. 
--------------------------------------------------------------------- 

Poskytnutí účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 000 Kč a poskytnutí výjimky s dobou 
splácení účelové půjčky na 8 let - tj. měsíční splátka ve výši 1 173 Kč pro pana Jaroslava Šebka, bytem 
Vltavská 117, Kralupy n.Vlt. 
--------------------------------------------------------------------- 

ZM schvaluje 
uvolnění finančních prostředků z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 na 
rozšíření a zkvalitnění vyrozumívacího a varovacícho systému města Kralupy n.Vlt. ve výši 950 000 Kč. 
--------------------------------------------------------------------- 

uvolnění finančních prostředků určených výhradně pro městskou knihovnu v Kralupech n.Vlt. od organizací: 
Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši 8 210 Kč, Klub důchodců - zdravotníků Hradec Králové ve výši 1 
000 Kč, Městská knihovna Český Těšín ve výši 4 000 Kč a Městská knihovna Mohelnice ve výši 3 000 Kč, 
celkem 16 210 Kč z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ č. 51-648910207/0100 na odstranění škod 
způsobených povodní v srpnu 2002. 
--------------------------------------------------------------------- 

1. uvolnění částky 84 500 Kč z účtu Město-Kralupy nad Vltavou-POVODEŇ 
 č. 516488910297/0100 na poskytnutí příspěvku na odstranění  povodňových škod občanům města, kteří měli 
prokazatelnou škodu na  bytových prostorech a jejich vybavení 
2. příspěvek občanům, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových  prostorech a jejich vybavení, který byl 
stanoven komisí jmenovanou  zastupitelstvem města dne 4.prosince 2002 z účtu Město-Kralupy nad  Vltavou-
POVODEŇ č.516488910297/0100 v celkové výši 84 500 Kč těmto  občanům: 



 Čížková Věra, Havlíčkova 71 15 000 Kč 
 Pekarovičová Hana, Ve Starém Lobečku 15 15 000 Kč 

 Maiková Eva, Sokolská 132 15 000 Kč 
 Korčeková Marie, Vrchlického 821 15 000 Kč 

 Chudomelová Marie, Smetanova 216 7 000 Kč 
 Kalná Božena, Hůrka 1040 7 000 Kč 

 Horvát Vojtěch, Vrchlického 552 7 000 Kč 
 Plná Jana, Havlíčkova 901 3 500 Kč 

--------------------------------------------------------------------- 
využití částky výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích přístrojů dle zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za rok 2002 z následující přijaté částky nadrozpočtových 
příjmů ve výši 871 286,80 Kč na jinak veřejně prospěšný účel - povodeň. 

ZM souhlasí, že příspěvek bude použit na nákup uklízecího stroje pro Technické služby Kralupy n.Vlt. 
--------------------------------------------------------------------- 

veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kralupy n.Vlt. a obcí Olovnice podle níž komise k projednávání 
přestupků města Kralupy n.Vlt. bude vykonávat ve správním obvodu obce Olovnice namísto orgánů obce 
Olovnice přenesenou pravomoc podle ust. 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb. - o přestupcích, v platném znění 
za podmínek stanovených touto smlouvou. 

--------------------------------------------------------------------- 
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kralupy n.Vlt. a městem Veltrusy podle níž komise k projednávání 
přestupků města Kalupy n.Vlt. bude vykonávat ve správním obvodu města Veltrusy namísto orgánů města 
Veltrusy přenesenou pravomoc podle ust. 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. - o přestupcích, v platném znění 
za podmínek stanovených touto smlouvou. 
--------------------------------------------------------------------- 

znění Dodatku č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Kralupy n.Vlt. č. 3/01 o místních poplatcích. 
Oddíl V. Poplatek za užívání veřejného prostranství, čl.26, bod h: 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla (vyjma pěší zóny a oblastí s placeným stáním na 

místních komunikacích t.j. Palackého náměstí a ulic Palackého - kolem kostela a u zdi pivovaru, Jiráskova a 

Žižkova) v těchto lokalitách: 

 sídliště Cukrovar - mimo ulice V Luhu a park.míst u plav.bazénu 

 sídliště Hůrka - včetně Nerudovy ulice, mimo parkoviště u pošty 
 sídliště Zátiší - včetně ulice V Zátiší 

 za 1. parkovací místo - 6 000 Kč/rok 

 za 2. a další parkovací místo - 9 000 Kč/ rok 
 zbytek města: 

 za 1. parkovací místo - 2 500 Kč/rok 



 za 2. a další parkovací místo - 4 000 Kč/rok 
--------------------------------------------------------------------- 

ZM schvaluje 
Martina Dobrovodského, bytem Mládežníků 671, Kralupy n.Vlt., budoucím kupujícím bytu č.56 o vel.2+1 
(mezonet) v bytovém domě Lobeč čp.1174. 
Dle ZM schvaluje náhradníkem p. Vladislava Srbu, bytem Cukrovar 1068, Kralupy n.Vlt. 

ZM schvaluje Roberta Revťáka, bytem Mládežníků 671, Kralupy n.Vlt.budoucím kupujícím bytu č.1 o vel. 
1+1 v bytovém domě Lobeč čp. 1174. 

Dále ZM schvaluje náhradníkem p. Jana Horáčka, bytem Okrajová 1150, Kralupy n.Vlt. 
--------------------------------------------------------------------- 

výši příspěvků na činnost družstev dětí a mládeže jednotlivým sportovním oddílům dle předloženého návrhu 
sportovní komise s tím, že tyto příspěvky budou použity na vlastní činnost mládežnických družstev- např.na 
dopravu na zápasy, na sportovní vybavení, na odměny trenérům, startovné na závody, na soustředění a úhradu 
energií ve sportovních zařízeních, které jsou ve vlastnictví jednotlivých sportovních oddílů (týká se oddílů 
uvedených v důvodové zprávě jako č.11 až 17). 
--------------------------------------------------------------------- 

záměr města privatizovat část zbývajícího bytového fondu města. 

ZM ukládá RM, aby ve spolupráci s MěBP, odborem SLaŠK MěÚ a příslušnými komisemi RM (bytovou, 
majetkoprávní, rozpočtovou a finančním výborem) připravila další kolo privatizace městského bytového 
fondu (návrhy konkrétních domů, ceny a varianty způsobů prodeje, možnosti splátek apod.). 
Termín: nejpozději do zářijového zasedání zastupitelstva města. 

--------------------------------------------------------------------- 

ZM souhlasí 
s odprodejem pozemku pod garáží st.1450 o výměře 27 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. p.Radku Šťástkovi za cenu 
210 Kč/m2. 

--------------------------------------------------------------------- 
s odprodejem části pozemku st. 6/5 v k.ú. Kralupy n.Vlt. k zajištění vjezdu k domu čp.11 p.Vojtěchu Čiperovi 
za cenu 350 Kč/m2 
--------------------------------------------------------------------- 

s odprodejem části pozemků pp. 110/1 a pp. 181 o výměře cca 390 m2 v k.ú. Lobeček UNIPETROLU a.s., za 
cenu 150 Kč/m2. 

--------------------------------------------------------------------- 
s převodem pozemků pp. 777/2 a stp. 615/18 o celkové výměře 806 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. pod stavbou 

víceúčelové stezky do vlastnictví města od Kaučuku a.s., formou darovací smlouvy. 

Záměrem města je bezúplatné zřízení věcného břemena s právem vedení a provozování potrubí říční vody na 
pozemcích města pp. 777/2 a st. 615/18 v k.ú. Kralupy n.Vlt. ve prospěch Kaučuku a.s. 

--------------------------------------------------------------------- 
 



Záměrem města je odprodej části pp. 544/7 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Mikovice z důvodu 
majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 

--------------------------------------------------------------------- 
odprodej pozemku pp.741 a části pozemku pp.742 o výměře cca 500 m2 za účelem přístavby obchodního 
centra Real - skladu, kanceláře a rekonstrukce parkovišť a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
--------------------------------------------------------------------- 

Záměrem města není 
odprodej části pozemku pp.118/4 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mikovice za účelem zřízení zahrádky. 

--------------------------------------------------------------------- 
odprodej části pozemku pp.139/52 o výměře cca 150 m2 v k.ú.Lobeček za účelem výstavby provozovny a 
prodejny počítačové techniky. 
--------------------------------------------------------------------- 

odprodej části pozemku pp.48/11 o výměře cca 160 m2 v k.ú.Lobeč. 
--------------------------------------------------------------------- 

ZM volí 
za člena kontrolního výboru pana Libora Lesáka. 

--------------------------------------------------------------------- 

ZM ukládá 
kontrolnímu výboru prověřit závěry zprávy kontrolního výboru minulého ZM ze dne 25.ledna 2002 a další 
průběh jednání ohledně domu čp. 390 a následně informovat ZM. 

 
 Ověřovatelé: paní Holeková 

 Ing. Czechmann 
 

 Starosta města: Mgr. Pavel Rynt 
 

 


