
Z á p i s    č. 5 

o veřejném zasedání Zastupitelstva města  Kralup nad Vltavou, konaném dne  
18. června 2003  ve  velké  zasedací  místnosti  Městského úřadu v Kralupech nad 

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

Omluveni:   pí Blažková, MUDr.Felixová, Ing.Czechmann, RNDr.Plecháček 
Neomluveni: p.Kasalický 

 
Program: 

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

 III.   Materiály finančního odboru 
     1) Rozpočtové opatření č.5/2003-fin.prostředky od KÚ Střed.kraje účelově určené 
na úhradu přímých výdajů obecního školství 
     2) Rozpočtové opatření č.6/2003-fin.prostředky od KÚ Střed.kraje účelově určené 
na úhradu přímých výdajů obecního školství 
     3) Rozpočtové opatření č.7/2003-fin.prostředky od KÚ Střed.kraje účelově  určené 
pro  DDM  na  zabezpečení školních  soutěží a  přehlídek 
     4) Přijatá dotace  účelově určená  pro  fyzické osoby  nebo obce postižené 
povodněmi  v roce 2002 na  úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro 
bydlení      5) Přijatá  nenávratná  neinvestiční dotace  na opravy  bytového fondu 
poškozeného povodněmi v r.2002. Příspěvky žadatelům dle seznamu. 
     6) Uvolnění fin. prostř. z povodňového konta ve výši  125 000 Kč  na  příspěvek  
na  odstranění  povodňových  škod  týkající se  občanů  města,  kteří  měli  
prokazatelnou  škodu na bytových  prostorách a jejich vybavení 

     7) Informace o Zprávě o přezkoumání hospodaření města Kralupy n. Vlt. za rok 
2002 

     8) Rozpočtová změna  č. 8/2003 -  dotace  MV ČR na  přemístění a        
modernizaci kamerového dohlížecího systému 

     9) Uvolnění fin. prostředků z povodňového fondu k úhradě faktury 
        za přeočkování proti žloutence 

  IV.   Materiály odboru SLaŠK a odboru výstavby 

     1) Žádost  ČSAD Střední Čechy spol. s r.o. o  navýšení nákladové 
        položky za 1 ujetý km v MHD Kralupy n.Vlt. (odložený materiál 

        ze ZM dne 26.3.2003 č.03/2/5/3) 

     2) Novelizace obecně závazné  vyhlášky č.5/2001 - konec provozní 

        doby kulturních podniků a hostinských provozoven 



     3) Změna územního plánu města Kralupy n.Vlt. 

     4) Privatizace části zbylého bytového fondu města (k usnesení ZM 

        č.03/4/8/1  ze dne 7.5. 2003) 
   V.   Dotazy a připomínky občanů města - 1. část 

  VI.   Majetkoprávní záležitosti města: 
     1) Mimořádná valná hromada VKM a.s. 
     2) Odprodej části pp.544/7 v k.ú.Mikovice 

     3) Odprodej pozemku pp. 741 a části pozemku pp.742 v k.ú.Kralupy   n.Vlt. 
     4) Zřízení věcného břemene ve prospěch Kaučuku a.s. 

     5) Záměr města - odprodej části pp. 501/1 v k.ú. Zeměchy 
     6) Záměr města - odprodej části pp. 502/1 v k.ú. Zeměchy 

     7) Záměr města - koupě domu čp.120 s pozemky v k.ú.Zeměchy 
     8) Záměr města - odprodej části pozemku pp.49/2 v k.ú.Mikovice 

     9) Záměr města - odprodej části pozemku pp. 581/1 v k.ú. Kralupy  n.Vlt. 
    10) Záměr města - odprodej pozemků pp.429/3, pp.442/8 a pp. 535/4  v k.ú. 
Kralupy n.Vlt. 
    11) Záměr města - odprodej pozemku pp.281/117 v k.ú.Lobeč 

    12) Záměr města - odprodej  pozemku  st. 72/3 a  st. 72/36 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
    13) Záměr města - odprodej pozemku pp.1/1 v k.ú.Lobeček 

    14) Záměr města- odprodej části pozemků pp. 83/86, pp. 83/96, pp. 83/105 a 
pp.83/127 v k.ú.Lobeček 

    15) Převod fotbalového areálu  "V Olších" z vlastnictví TJ Kaučuk   Kralupy n.Vlt., 
do majetku města Kralupy n.Vlt. 

    16) Návrh  na bezúplatný převod  pozemků z majetku  Středočeských         
vodovodů a kanalizací Praha, státního podniku v likvidaci, na město Kralupy n.Vlt. 

    17) Revokace usnesení ZM č.03/4/7/3 z 7.5.2003 
VII.   Dotazy a připomínky občanů (2. část) 

        Dotazy a připomínky členů ZM, závěr. 
     1) Vyplacení další odměny za I.pol.r.2003 neuvolněným členům ZM, kterou je jim 
možno poskytnout dle nař.vlády č. 122/2002 Sb., kterým se mění nař.vlády 
č.358/2000 Sb.,ve znění nař.vlády č. 37 ze dne 22.1.2003. 

     2) Finanční ohodnocení neuvolněných členů ZM za I.pol.r.2003 
     3) Dohoda o  vzájemné spolupráci  mezi  městem Kralupy  a Českou         
rafinérskou a.s. 
 

Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 



Zahájeno: 15,oo hod. 
Ukončeno: 18,45 hod. 

Zapsala: H.Dobešová 

I. Zahájení, organizační záležitosti 

   Starosta města  zahájil páté   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 předložila ZM návrh programu jednání. Proběhlo hlasování o stažení  
bodu  IV/3  (Změna  územního  plánu  města Kralupy n.Vlt.) z důvodu projednání 
ekologickou  komisí - pro 14, zdržel  2. (Tento bod bude zařazen do programu 
veřejného zasedání v měsíci září.) Dále bylo hlasováno o stažení  bodu IV/4 - pro 1, 
proti  11, zdržel 4. Upravený návrh programu byl schválen 16 hlasy. 

Členové  ZM   odsouhlasili,  aby  diskuse   tvořila  součást  každého projednávaného  
bodu  programu  a   aby  všechna  hlasování  proběhla veřejnou formou - pro 16. 

Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního jednání byla zvolena návrhová komise v 
tomto složení: pan Hejduk, pan Vachtl,  pan Kyllar - pro 16. Za ověřovatele zápisu  
byli zvoleni pan Holeček a  paní Brixová - pro 15, zdržel 1. 
Zápis z předcházejícího veřejného  zasedání byl ověřen paní Holekovou a Ing. 

Czechmannem,  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  seznámil  členy   ZM  s  návrhem  plánu  činnosti samosprávy na II. 
pololetí roku  2003, připomněl exkurzi do německého města Vohburg  (tankoviště 
ropy) a  pozval přítomné na  připravovanou víkendovou akci Sboru dobrovolných 
hasičů. 
--------------------------------------------------------------------- 

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

   Místostarosta  pan Holeček seznámil členy ZM  se zprávou o průběhu plnění 

usnesení a vyřízení připomínek a dotazů. 

 III. Materiály finančního odboru 

č.usnesení: 03/5/3/01 

Rozpočtové opatření č.5/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje 

účelově určené na úhradu přímých výdajů obecního škoství 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/1) 

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



č.usnesení: 03/5/3/02 
Rozpočtové opatření č.6/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje 

účelově určené na úhradu přímých výdajů obecního škoství 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/2) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/3/03 
Rozpočtové opatření č.7/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje  

účelově  určené  pro  DDM  na  zabezpečení  školních soutěží a přehlídek 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/3) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/3/04 

Přijatá dotace  účelově určená pro fyzické  osoby nebo obce postižené povodněmi  

v  roce  2002  na  úhradu  nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/4) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/3/05 

Přijatá  nenávratná  neinvestiční  dotace  na  opravy  bytového fondu 

poškozeného povodněmi v roce 2002. Příspěvky žadatelům dle seznamu. 

ZM schvaluje 

 I. Přijetí nenávratné neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní 

    rozvoj, prostřednictvím  Krajského úřadu  Středočeského kraje, na 
    opravy bytového  fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, ve výši     4 605 400 
Kč - pro 16 
II. Poskytnutí  příspěvků  71  žadatelům  o  nenávratnou neinvestiční     dotaci  dle  
přiloženého seznamu, ve  výši  4 605 400 Kč,  což je     29,73 %  z celkové  
požadované  dotace, která činí  15 488 200 Kč     (příloha č.2) - pro 16 

(příloha č.3/5) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/3/06 

Uvolnění fin. prostř. z povodň. konta ve výši 125 000 Kč na příspěvek na 

odstranění  povodňových škod týkající se  občanů města, kteří měli 

prokazatelnou škodu na bytových prostorách a jejich vybavení. 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/6) 
--------------------------------------------------------------------- 



č.usnesení: 03/5/3/07 

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Kralupy n.Vlt. za rok 2002 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 14, zdržel 2 (příloha č.3/7) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/5/3/08 

Rozpočtová změna č. 8/2003 - dotace MV ČR na přemístění a modernizaci 

kamerového dohlížecího systému 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/8) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/3/09 

Uvolnění finančních  prostředků z povodňového fondu  k úhradě faktury za 

přeočkování proti žloutence 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 (příloha č.3/9) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/4/1 

Žádost ČSAD Střední Čechy spol.s r.o. o navýšení nákladové položky za 1 ujetý 

km  v MHD Kralupy n.Vlt.  (odložený materiál ze ZM  dne 26.3. 2003 č.03/2/5/3) 

ZM souhlasí se zvýšením ekonomicky  oprávněných nákladů v MHD Kralupy 
n.Vlt. pro r.2003 na 27,83 Kč/jeden ujetý km-proti 16 (příloha č.4/1) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení: 03/5/4/2 

Novelizace  obecně závazné vyhlášky č. 5/2001  - konec  provozní doby 

kulturních podniků a hostinských provozoven 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2003 "k zajištění veřejného 

pořádku  při  pořádání,  průběhu  a  ukončení  veřejnosti přístupných kulturních 
podniků, vč. tanečních zábav a diskoték" s tím, že: 

- veřejně přístupné podniky lze pořádat: 
  - v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního     klidu od 
8,oo hod. do 03,oo hod. následujícího dne 
  - v ostatní dny od 6,oo hod. do 24,oo hod. 

  - u příležitosti vítání nového roku i po 22,oo hod. 
- konec veřejné produkce hudby,  není-li součástí veřejně přístupného   podniku, se 
stanovuje na: 



  - v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního     klidu na 
02,oo hod. následujícího dne 
  - v ostatní dny na 22,oo hod. 
- konec provozní doby host.provozoven nebude vyhláškou řešen 

- pro 14, zdržel 1 (příloha č.4/2) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení: 03/5/4/4 
Privatizace  části  zbylého  bytového  fondu  města  (k  usnesení  ZM č.03/4/8/1 ze 

dne 7.5. 2003) 

ZM souhlasí se záměrem odprodat následující obytné domy: 
   - 28. října čp.12 na stp.17 k.ú. Mikovice 

   - Gen.Klapálka 863 na stp.527 k.ú. Kralupy n.Vlt. 
   - U Cukrovaru čp.924-931 na stp.589-596 k.ú. Kralupy n.Vlt. 

   - Čechova 559 na stp.278 k.ú. Lobeč 
   - Vrchlického 611 na stp.323 k.ú. Lobeč 

   - Nábřeží J.Holuba 283 na stp.305 k.ú. Lobeček 
   - Tř.Legií 165 na stp.171 k.ú. Lobeček 

   - Na Poláčku 331 na stp.331 k.ú. Mikovice 
   - Přemyslova 390 na stp.174 k.ú. Lobeč 

a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 

- pro 14, zdržel 1 (příloha č.4/4) 
--------------------------------------------------------------------- 

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

p.Gerhard - poděkoval ZM, za odsouhlasení probíhajících oprav na domě 

   čp.390, ale upozornil na přetrvávající vlhkost v bytě a doporučuje    odstranění  

(upravení) 20ti  tunové  zdi  v domě  (nahražení jiným    materiálem). 

paní Živná - doporučuje ZM  naplánovat  umístění 2 veřejných záchodků 

             ve městě (Mikovice, Lobeček) 

p.Vachalec - doporučuje  co nejdříve  novelizovat  vyhlášku  o volném 
   pobíhání  psů (Obecně  závazná  vyhláška  města  Kralupy n.Vlt. č.    2/2001). 

Směrem od mostu až ke kanálu (Kaučuk) podél řeky je velká    migrace osob  a hrozí 

nebezpečí  napadení psem (zvláště  dětí). Za    velice nebezpečné považuje pobíhání  

velkých psů. Dochází k ústním    konfliktům, psi se perou navzájem. Jsou ohroženy 



nejenom děti, ale    i  příroda  (opuštěná  hnízda  vinou  psů).  Je  samozřejmostí, že    

majitelé  po  svých  psech   neodklízejí  jejich  výkaly  (členové    rybářského svazu 

sesbírali dva obrovské pytle těchto výkalů). 

místostarosta p.Holeček - novelizace  vyhlášky   bude  předložena  na 
                          nejbližším jednání RM. 

p.Novák - doprava ve městě -  upozorňuje na zvýšení počtu motorkářů - 

   ulicemi  (Přemyslova  ul.,  Jana  Palacha  atd.)  běžně projíždějí    stokilometrovou 
rychlostí. 

   Překračování  povolené rychlosti  se dopouštějí  i řidiči nákladní 
   automobilové dopravy. Ačkoli je to dosti častý jev, občané nevidí,    že  by  hlídky  
státní  policie  tyto  přestupky  řešily. Navrhuje    zpomalení průjezdnosti městem  
(umístění retardérů, různá omezení,    parkové úpravy). 

p.Vlach  -  doporučuje  upozornit  státní  policii,  že je nutné tyto  přestupky 

postihovat 

p.Vachalec - upozorňuje na plné kanály ve městě 

místostarosta Ing.Veselý  - informoval, že  v nejbližší době  (12.7.)    bude  zakoupen 
do  technických služeb  nový zametací  a sací stroj (vysokotlaká  myčka). Tímto  
strojem bude  možno provádět odsávání  kanálů. 
--------------------------------------------------------------------- 

  VI.   Majetkoprávní záležitosti města 

č.usnesení 03/5/6/1 

Mimořádná valná hromada VKM a.s. 

1) 
ZM deleguje v souladu s ustanovením  84  odst. 2  písm. g) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích: pana Kyllara Františka, rodné číslo 470925/005, trvale bytem  

Kralupy n.Vlt., Na Poláčku 474 jako zástupce města Kralupy n.Vlt. 

a 

pana Ing.Listíka Evžena, rodné číslo 380218/021, trvale bytem Kralupy 

n.Vlt., Za Humny 117 jako náhradníka 

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno- Mělník a.s., 

IČO 46356991, která se bude konat dne 20.června 2003 na Kladně. Zástupce  je  

oprávněn  na  této  valné  hromadě činit veškeré právní úkony,  k nimž  je oprávněna   

obec jako  akcionář VKM  a.s., zejména účastnit  se valné  hromady, hlasovat  na ni  v 



souladu se schváleným jednacím a hlasovacím  řádem valné hromady, požadovat a  

dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,které jsou předmětem 

jednání valné hromady, podávat  návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

2) 
ZM  pověřuje delegáta  města Kralupy  n.Vlt. tím,  aby na  této valné hromadě 

hlasoval proti změnám stanov společnosti VKM. 

- pro 15 (příloha č.6/1) 
--------------------------------------------------------------------- 

č.usnesení 03/5/6/2 

Odprodej části pp.544/7 v k.ú.Mikovice 

ZM souhlasí  s odprodejem části  pp. 544/7 o výměře  cca 10 m2 v k.ú. 

Mikovice  panu Pavlovi Novákovi  z důvodu  majetkoprávního vypořádání pozemku 
pod stavbou garáže za cenu 210 Kč/m2 - pro 16 (příloha č.6/2) 

--------------------------------------------------------------------- 
č.usnesení 03/5/6/3 

Odprodej pozemku pp.741 a části pozemku pp.742 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 

ZM souhlasí s  odprodejem části pozemku pp.741 o výměře  cca 40 m2 za 
účelem přístavby  obchodního centra -  skladu a kanceláře  CLT import s.r.o. se 

sídlem v Kralupech n.Vlt.,  Žižkova 913 za cenu 300 Kč/m2 - pro 15, proti 1 

(Následovalo hlasování o tom, že ZM souhlasí s odprodejem zbývajícího 
pozemku za cenu 300 Kč/m2 - pro 9, zdržel 6, proti 1) 

ZM  doporučuje  RM  řešit  žádost  firmy  CLT import s.r.o. (odprodej 
pozemku pp. 741 a části pozemku pp.742 - za účelem zřízení parkoviště 

a  dětského  hřiště na  náklady pronajímatele)  pronájmem pozemku  na dobu 10 let - 

pro 14, zdržel 1, proti 1 

(příloha č.6/3) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/4 

Zřízení věcného břemene ve prospěch Kaučuku a.s. 

ZM souhlasí s bezúplatným zřízením  věcného břemene 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 13 (příloha č.6/4) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č. 03/5/6/5 

Záměr města - odprodej části pp. 501/1 v k.ú. Zeměchy 

Záměrem města je  odprodej části pp. 501/1 o výměře  cca 30 m2 v k.ú. Zeměchy a 
ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru - pro 14 

(příloha č.6/5) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č. 03/5/6/6 

Záměr města - odprodej části pp.502/1 v k.ú. Zeměchy 

Záměrem města není odprodej části pozemku pp.502/1 o výměře cca 60 m2 

v k.ú. Zeměchy - pro 14 (příloha č.6/6) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/6/7 Záměr města - koupě domu čp.120 s pozemky v k.ú. Zeměchy 

Záměrem města není koupě domu čp.120 s pozemky stp.145 o výměře 38 m2 

a zahradou pp.488/3 o výměře 1534 m2  v k.ú.Zeměchy - pro 15 (příloha č.6/7) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č. 03/5/6/8 

Záměr města - odprodej části pozemku pp. 49/2 v k.ú. Mikovice 

Záměrem města je  odprodej části pozemku pp. 49/2  v k.ú. Mikovice za 

účelem zřízení  zahrady. ZM souhlasí  se zveřejněním tohoto  záměru - pro 15, proti 
1 (příloha č.6/8) --------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/6/9 

Záměr města - odprodej části pozemku pp. 581/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 

Záměrem města  není odprodej části pozemku  pp.581/1 v k.ú.Kralupy n. Vlt. - pro 
16 (příloha č.6/9) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/10 

Záměr města - odprodej pozemků pp.429/3, pp. 442/8 a pp. 535/4 v k.ú. Kralupy 

n.Vlt. 

Záměrem města není odprodej pozemků pp. 429/3, pp. 442/8 a pp.535/4 o 

celkové výměře 1150 m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. - pro 16 (příloha č.6/10) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/6/11 



Záměr města - odprodej pozemku pp.281/117 v k.ú.Lobeč 

ZM revokuje usnesení č.03/2/8/9 ze dne 26.3. 2003 - pro 13, zdržel 1, 

proti 1 

Záměrem města je odprodej pozemku  pp. 281/117 o výměře 600 m2 v k.ú. 
Lobeč  pro výstavbu rod. domku, obálkovou  metodou za  minimální cenu 1 000  
Kč/m2 a  ZM souhlasí  se zveřejněním  tohoto záměru  - pro 12, zdržel 3 (příloha 
č.6/11) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/12 

Záměr města- odprodej pozemku st.72/3 a st.72/36 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 

Záměrem města je  odprodej pozemku st.72/3 o výměře  4634m2 a pozemku 

st.72/36 o výměře 1663 m2 s průmyslovým objektem v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
- proti 14, zdržel 2 (příloha č.6/12) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/13 

Záměr města - odprodej pozemku pp.1/1 v k.ú.Lobeček 

Záměrem města  je odprodej pozemku  pp. 1/1 o  výměře 1021 m2  v k.ú. 
Lobeček dosavadnímu nájemci - pro 16 (příloha č.6/13) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/14 

Záměr města - odprodej části pozemků pp.83/86, pp.83/96, pp. 83/105 a 

pp.83/127 v k.ú.Lobeček 

Záměrem města je odprodej části pozemků pp.83/86,pp.83/96,pp.83/105 a 

pp.  83/127 o  výměře cca  700 m2  v k.ú.  Lobeček za účelem výstavby odbočovacího 
pruhu do areálu MERO ČR, a.s. - pro 15, proti 1 (příloha č.6/14) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/15 

Převod fotbalového areálu "V Olších"  z vlastnictví TJ Kaučuk Kralupy n.Vlt., 

do majetku města Kralupy n.Vlt. 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 13, zdržel 3 (příloha č.6/15) 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/6/16 

Návrh na bezúplatný převod pozemků z majetku Středočeských vodovodů a 

kanalizací  Praha, státního  podniku  v  likvidaci, na  město Kralupy n.Vlt. 



ZM souhlasí s návrhem usnesení - pro 16 (příloha č.6/16) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/6/17 

Revokace usnesení ZM č.03/4/7/3 z 7.5.2003 

ZM revokuje  usnesení  ZM č.03/4/7/3  ze dne 7.5.2003  a  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 95,- Kč/m2 -  pro 16 (příloha č.6/17) 
--------------------------------------------------------------------- 

VII. 

p.Gerhard - znovu připomněl provedení nutných oprav na domě čp.390 
Ing.Materna - informoval členy ZM  o průběhu jednání ohledně domu čp.     390. 

Praskliny  ve zdivu - dle  statického posudku nemá zbudování     půdní vestavby  vliv 

na vznik prasklin.  Praskliny jsou způsobeny     stářím  domu (100  let) a  umístěním 

domu  v Přemyslově ul. (tato     ulice je  neustále zatěžována silnou  dopravou). 

Závada již  byla     odstraněna - stavba byla konstrukčně zabezpečena. 

  - zeď z dlaždic - pan  Gerhard kritizuje stavbu zdi  (součást půdní 
    vestavby) - domnívá se, že zeď  byla postavena z těžkých dlaždic.     Dle 

znaleckého posudku nemají dlaždice vliv na statiku budovy. 

  - pronikání vlhkosti do zdi v místě bytu p.Gerharda - tato stížnost 
    je oprávněná a je nutné ji vyřešit izolaci zdí. 

p.Točík, vedoucí odboru výstavby -  stavební úřad zahájí stav. řízení 

                                    a nařídí opatření 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/7/1 
Vyplacení další odměny za I.pololetí roku 2003 neuvolněným členům ZM, kterou 

je jim možno poskytnout dle nař.vlády č.122/2002 Sb.,kterým se mění  nař. vlády  č. 

358/2000 Sb., ve znění  nař. vlády č. 37  ze dne 22.1.2003 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 14,zdržel 1 (příloha č.7/1) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/7/2 

Finanční ohodnocení neuvolněných členů ZM za I.pololetí roku 2003 

1) ZM  v  souladu  se  zákonem  o  obcích  deleguje pravomoc stanovit 



   finanční  ohodnocení práce  neuvolněných členů  ZM (i  nečlenů ZM)    v komisích 
RM za I.pololetí roku 2003 na radu města. 

   Konkrétní  výše odměny  musí být   v souladu  s nařízením  vlády o    odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev č.37/2003 Sb. 

2) ZM pověřuje RM tím, aby účast členů ZM na jednáních a všech akcích 

   ZM v I. pololetí 2003 byla  vyhodnocena v rámci  možností nařízení    vlády 
č.37/2003 Sb. 

   Ve  zdůvodnitelných  případech  ZM   souhlasí  s  tím,  aby  práce    neuvolněných  

členů  ZM  byla  ohodnocena  také  formou  refundací    (náhradou ušlého výdělku), 

popř. poskytnutím věcného daru. 

- pro 16 (příloha č.7/2) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/7/2b 

Odměny za práci členů finančního a kontrolního výboru 

ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16 

--------------------------------------------------------------------- 
usnesení č.03/5/7/3 

Dohoda  o  vzájemné spolupráci  mezi městem  Kralupy n.Vlt. a  Českou 
rafinérskou a.s. 

ZM bere na vědomí dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem Kralupy n. 
Vlt. a  Českou rafinérskou a.s.  a dodatek k této dohodě pro rok 2003 

(příloha č.7/3) 
--------------------------------------------------------------------- 

usnesení č.03/5/7/4 

1) ZM  Kralupy nad Vltavou  souhlasí s peticí  obyvatel města Kralupy 
   nad Vltavou a okolních obcí, podporuje ji a  žádá příslušné státní 

   úřady,  Středočeské  krajské  zastupitelstvo   a  Parlament  ČR  o    urychlené  řešení 
krizové  dopravní situace  ve městě  Kralupy nad    Vltavou. 

   Přednostně  požadujeme  omezení  průjezdu  těžké  nákladní dopravy    městem a 

opravu havarií na průjezdních komunikacích. 

2) ZM  ukládá MěÚ zahájit  jednání o omezení  průjezdu těžké nákladní 

   dopravy  městem.  Podklady  pro   jednání  předá  dopravní  komisi    tajemník 

MěÚ. 



- pro 16 (příloha č.7/4) 
--------------------------------------------------------------------- 

Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 

p.Hejduk - cyklistická stezka směrem na Chvatěruby- neposečená tráva, 
           stezka je zúžena na 1 m 

Ing.Trávníčková - tráva podél stezky se postupně seče 

Mgr.Klepáčová- cyklistická stezka- v okolí Hennigsdorfské ul. (Hůrka) 

         -upozorňuje na nutnost zametení stezky - odklizení nepořádku 

p.Vachtl  - dotazuje  se (za  požární komisi),  kam zmizela  technika 
         (čerpadla, vysoušeče) - zapůjčená při loňské povodni 

Ing.Veselý - Pomoc z USA (čerpadla) - nebylo určeno našemu městu, ale 
                Středočeskému krajskému záchrannému hasičskému sboru. 

starosta- vysoušeče - část je jich umístěna v TS, část je stále ještě         zapůjčena 
občanům (ztracené vysoušeče - musí být protokolárně 

        zaneseno u státní policie) 

p.Kyllar- dotazuje se, proč se  musejí všechny topoly na kaučukářském 

          hřišti pokácet 

tajemník- kácení  stromů probíhá na  základě posudku (pokud  má někdo 
          námitky k  pokácení stromů, lze obnovit  řízení- na základě           oponentního 
posudku může být kácení stromů zastaveno). 
ZM ukládá  MěÚ a radě  města urychleně přezkoumat  oprávněnost kácení topolů na 
hřišti TJ Kaučuk - pro 16 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  Usnesení Zastupitelstva města Kralup n.Vlt. z veřejného zasedání 
                         dne 18.června 2003 

ZM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2003  - 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 
duben 2003 v celkové výši 6 135 800 Kč 
účet     odd.par.   pol.   odbor      UZ              částka 231 10              4122     1      
33149       6 135 800 Kč 232 10   3111       5331     2      33149         850 200 Kč 232 
10   3113       5331     2      33149       4 191 900 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. 6/2003  - 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 

květen a červen 2003 v celkové výši 11 169 000 Kč 

účet     odd.par.   pol.   odbor      UZ              částka 

231 10              4122     1      33149      11 169 000 Kč 232 10   3111       5331     2      
33149       1 810 900 Kč 

232 10   3113       5331     2      33149       7 786 100 Kč 
232 10   3231       5331     2      33149         847 400 Kč 

232 10   3114       5331     2      33149         349 500 Kč 
232 10   3421       5331     2      33149         375 100 Kč 

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

rozpočtové opatření  č. 7/2003 - poskytnutí  finančních prostředků od Krajského 

úřadu Středočeského kraje-odboru školství, mládeže a sportu na  zabezpečení 

školních  soutěží  a  přehlídek pro  organizátora DDM Kralupy n.Vlt. v celkové výši 

13 200 Kč. 



účet     odd.par.   pol.   odbor      UZ              částka 
231 10              4122     1      33166          13 200 Kč 232 10   3421       5331     2      

33166          13 200 Kč 

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

přijetí nenávratné neinvestiční dotace od Krajského úřadu Střed.kraje ze státního  
rozpočtu ČR, účelově určené  na úhradu nákladů spojených s odstraněním  stavby  pro  
bydlení   pro  fyzické  osoby  nebo  obce postižené povodněmi v roce 2002 v celkové 
výši 607 950 Kč. 

--------------------------------------------------------------------- 
I.  Přijetí nenávratné neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní     rozvoj, 
prostřednictvím  Krajského úřadu  Středočeského kraje, na     opravy bytového fondu 
poškozeného povodněmi v  roce 2002, ve výši     4 605 400 Kč. II. Poskytnutí  
příspěvků  71  žadatelům  o nenávratnou  neinvestiční     dotaci  dle přiloženého  
seznamu, ve  výši  4 605 400 Kč,  což je     29,73 %  z celkové  požadované  dotace, 
která činí  15 488 200 Kč     (příloha č.2) 
--------------------------------------------------------------------- 

převod majetku, fotbalového areálu "V Olších" - tj. stp.521/1 - zast. ploch a nádvoří, o 
vým. 986 m2, stp. 678/2 - zast.plocha a nádvoří, o vým. 9 m2, stp.885 - zast.plocha a 
nádvoří, o vým. 158 m2,pp.187/81 - ostat.plocha-sportoviště, o vým. 9896 m2, 
pp.187/83 ostat.plocha,ost. komunikace, o vým. 8 m2, budovu s čp.498-
obč.vybavenost,postaveném na části stp.521/1 a stp. 521/2 (LV 10001), dále budova 
bez čp. občanská vybavenost, postaveném na části pozemku  stp. 678/2 a  stp. 678/1 
(LV 10001) a jiná stavba (tribuna) bez  čp. postavená na pozemku stp. 885 vše v 
k.ú.Kralupy n.Vlt., z  TJ Kaučuk Kralupy n.Vlt., do vlastnictví města Kralupy n.Vlt., 
formou darovací smlouvy. 
--------------------------------------------------------------------- 

návrh  starosty na  vyplacení další  odměny za  I. pololetí roku 2003 neuvolněným  
členům  ZM  ve  výši   poloviny  odměny,  která  je  jim poskytována měsíčně na 
základě nařízení vlády č.37/2003 Sb.,kterým se mění nař.vlády č.358/2000 Sb. ve 
znění nař.vlády č.173/2001 Sb. 

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

ZM schvaluje 
1. 
uvolnění částky  125 000 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 ZM dne  4. prosince 2002  z  
účtu  Město-Kralupy  nad Vltavou-POVODEŇ č. 516488910297/0100 v celkové výši 
125 000 Kč těmto občanům: 

   Černíčková Jitka, Přemyslova 347              15 000 Kč 
   Bauer Jan, Lidická 783                        15 000 Kč 

   Bláha Vladimír, Vltavská 17 (hotel Sport)     15 000 Kč 
   Čech Antonín, Ke Koupališti (ubytovna SOUCH)  15 000 Kč 

   Gottlieb Petr, Přemyslova 223                 15 000 Kč 
   Šikulová Michaela, Lidická 22                 15 000 Kč 

   Břicháčová Libuše, Husova 551                  7 000 Kč 
   Zdrubecká Marie, J.Palacha 597                 7 000 Kč 

   Szewczyk Michal, Dvořákova 466                 7 000 Kč 
   Ekhard Miroslav, Chelčického 687               7 000 Kč 

   Šulová Růžena, Havlíčkova 908/2                7 000 Kč 
--------------------------------------------------------------------- 

zprávu o přezkoumání hospodaření města Kralupy n.Vlt. za rok 2002 

Závěr přezkoumání: 
Hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný účet obce odpovídá ve  
významných hodnotách  požadavkům platných  právních předpisů. Při provádění 
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory  se závaznými  
právními předpisy,  a proto  vyslovuji závěr o přezkoumání hospodaření obce BEZ 
VÝHRAD. 
--------------------------------------------------------------------- 

převod částky 540 000 Kč  z rozpočtu MěP (č.6-městská policie,, odd. 5311 - 
bezpečnost a veřejný pořádek, položka 6122- stroje, přístroje, 

zařízení) do rezervy města (odbor č. 1 - finanční,, odd.6409-ostatní činnost  j.n.,  
položka  5901  -  rezerva  města).  Tento převod bude uskutečněn  až po  převodu 
finančních  prostředků dotace  ze státního rozpočtu do rozpočtu města. 
--------------------------------------------------------------------- 

uvolnění  finančních prostředků  z účtu  Město  Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ  č. 
51-6488910207/0100  k   úhradě  faktury   za  přeočkování dobrovolníků proti 
žloutence, kteří  pomáhali při úklidu po srpnových povodních v roce 2002 ve výši 29 
700 Kč. 

--------------------------------------------------------------------- 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 "k zajištění veřejného pořádku při 

pořádání,  průběhu  a   ukončení  veřejnosti  přístupných  kulturních podniků, vč. 
tanečních zábav a diskoték" s tím, že: 

- veřejně přístupné podniky lze pořádat: 



  - v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního     klidu od 
8,oo hod. do 03,oo hod. následujícího dne 
  - v ostatní dny od 6,oo hod. do 24,oo hod.   - u příležitosti vítání nového roku i po 
22,oo hod. 

- konec veřejné produkce hudby,  není-li součástí veřejně přístupného   podniku, se 
stanovuje na: 

  - v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního     klidu na 
02,oo hod. následujícího dne 

  - v ostatní dny na 22,oo hod. 
- konec provozní doby host.provozoven nebude vyhláškou řešen 

--------------------------------------------------------------------- 
návrh  starosty  a  předsedů  finančního  a  kontrolního výboru ZM na finanční 
odměnu členů těchto výborů, za práci v I.pol. roku 2003 (viz příloha k  materiálu VII 
2b),  který je v  souladu s nařízením  vlády č. 37/2003 Sb. 

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

ZM souhlasí 
1) s peticí obyvatel  města   Kralupy nad Vltavou  a  okolních  obcí,    podporuje ji a  
žádá  příslušné  státní úřady, Středočeské krajské    zastupitelsvo a Parlament ČR  o 
urychlené řešení  krizové dopravní    situace ve městě Kralupy nad Vltavou. 
   Přednostně  požadujeme  omezení  průjezdu  těžké  nákladní dopravy    městem a 

opravu havarií na průjezdních komunikacích. 

2) ZM  ukládá MěÚ zahájit  jednání o omezení  průjezdu těžké nákladní 
   dopravy  městem.  Podklady  pro   jednání  předá  dopravní  komisi    tajemník 
MěÚ. 

ZM souhlasí 
se záměrem odprodat následující obytné domy: 
   - 28.října čp.12 na stp.17 k.ú. Mikovice 

   - Gen.Klapálka 863 na stp.527 k.ú.Kralupy n.Vlt. 
   - U Cukrovaru čp.924-931 na stp.589-596 k.ú.Kralupy n.Vlt. 

   - Čechova 559 na stp.278 k.ú. Lobeč 
   - Vrchlického 611 na stp.323 k.ú. Lobeč 

   - Nábřeží J.Holuba 283 na stp.305 k.ú. Lobeček 
   - Tř.Legií 165 na stp.171 k.ú. Lobeček 

   - Na Poláčku 331 na stp.331 k.ú. Mikovice 
   - Přemyslova 390 na stp.174 k.ú. Lobeč 

a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
--------------------------------------------------------------------- 



s odprodejem části  pp. 544/7 o výměře  cca 10 m2 v  k.ú. Mikovice p. Pavlovi  
Novákovi  z  důvodu  majetkoprávního  vypořádání pozemku pod stavbou garáže za 
cenu 210 Kč/m2. 
--------------------------------------------------------------------- 

s odprodejem  části pozemku  pp. 741  o  výměře  cca  40 m2 za účelem přístavby 

obchodního centra - skladu a kanceláře CLT import s.r.o. se sídlem v Kralupech 

n.Vlt.,Žižkova 913 za cenu 300 Kč/m2. 

ZM  doporučuje  RM  řešit  žádost  firmy  CLT import s.r.o. (odprodej 
pozemku pp.741 a části pozemku pp. 742 - za účelem zřízení parkoviště a dětského 
hřiště na náklady pronajímatele) pronájmem pozemku na dobu 10 let. 
--------------------------------------------------------------------- 

s bezúplatným zřízením věcného břemene  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. 
--------------------------------------------------------------------- 

se záměrem převodu pozemků pp.478 o vým. 132 m2, pp.479 o vým.455 m2, 
pp.482/1 o vým. 237 m2, pp.482/2 o vým. 211 m2, pp.483 o vým. 732 m2, 

pp. 486 o vým. 470 m2, 487 o vým. 182 m2,  pp. 490 o vým. 134 m2, pp. 
491  o  vým.  227  m2  vedených  ve  zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí u 
KÚ Mělník, na Středočeské vodovody  a kanalizace Praha, státní  podnik   v  
likvidaci,  na   město  Kralupy  n.Vlt.,   formou bezúplatného převodu  a ZM souhlasí  
se zveřejněním tohoto  záměru na úředních deskách. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Záměrem města je 

 
odprodej části pp.501/1 o výměře cca 30m2 v k.ú.Zeměchy a ZM souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru. 
--------------------------------------------------------------------- 

odprodej  části pozemku  pp. 49/2  v k.ú.  Mikovice za účelem zřízení zahrady. 
ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 

--------------------------------------------------------------------- 
ZM revokuje usnesení č.03/2/8/9 ze dne 26.3. 2003. 

Záměrem města je  odprodej pozemku pp. 281/117 o výměře 600 m2 v k.ú. 

Lobeč pro  výstavbu rod. domku,  obálkovou metodou za  minimální cenu 1 000 
Kč/m2 a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 

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



odprodej pozemku pp. 1/1 o výměře  1021 m2 v k.ú. Lobeček dosavadnímu nájemci. 
--------------------------------------------------------------------- 

odprodej části pozemků pp. 83/86, pp. 83/96, pp. 83/105 a pp.83/127 o výměře cca 
700 m2 v k.ú.Lobeček za účelem výstavby odbočovacího pruhu do areálu MERO ČR, 
a.s. 
--------------------------------------------------------------------- 

 
ZM nesouhlasí  se zvýšením  ekonomicky oprávněných nákladů v  MHD Kralupy 
n.Vlt. pro rok 2003 na 27,83 Kč/jeden ujetý km. 
--------------------------------------------------------------------- 

  

Záměrem města není 
odprodej části pozemku pp. 502/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Zeměchy 
--------------------------------------------------------------------- 

koupě domu čp.120 s pozemky stp.145 o výměře 38m2 a zahradou pp.488/3 o výměře 
1534 m2 v k.ú.Zeměchy 

--------------------------------------------------------------------- 
odprodej části pozemku pp.581/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 

--------------------------------------------------------------------- 
odprodej pozemků pp.429/3, pp.442/8 a  pp.535/4 o celkové výměře 1150 m2 v 
k.ú.Kralupy n.Vlt. 
--------------------------------------------------------------------- 

odprodej pozemku st.72/3 o výměře 4634 m2 a pozemku st.72/36 o výměře 1663 m2 
s průmyslovým objektem v k.ú.Kralupy n.Vlt. 

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

ZM deleguje  
v souladu s ustanovením  84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb. o obcích: 

pana Kyllara Františka, rodné číslo  470925/005, trvale bytem Kralupy n.Vlt., Na 

Poláčku 474 jako zástupce města Kralupy n.Vlt. a 

pana Ing.Listíka Evžena, rodné číslo 380218/021, trvale bytem Kralupy n.Vlt., Za 

Humny 117 jako náhradníka 

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno- Mělník a.s., 

IČO 46356991, která se bude konat dne 20.června 2003 n Kladně. 

Zástupce  je  oprávněn  na  této  valné  hromadě činit veškeré právní 
úkony,  k nimž  je oprávněna   obec jako  akcionář VKM  a.s., zejména účastnit  se 
valné  hromady, hlasovat  na ni  v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím  



řádem valné hromady, požadovat a  dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se 
společnosti,které jsou předmětem 

jednání valné hromady, podávat  návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

ZM  pověřuje delegáta  města Kralupy  n.Vlt. tím,  aby na  této valné 

hromadě hlasoval proti změnám stanov společnosti VKM. 
--------------------------------------------------------------------- 

1) ZM  v  souladu  se  zákonem  o  obcích  deleguje pravomoc stanovit    finanční  

ohodnocení práce  neuvolněných členů  ZM  (i nečlenů ZM)    v komisích RM za I. 

pololetí r. 2003 na radu města. Konkrétní výše    odměny musí  být v souladu s  

nařízením vlády o odměnách  za výkon    funkce členů zastupitelstev č.37/2003 Sb. 

2) ZM pověřuje RM tím, aby účast členů ZM na jednáních a všech akcích 
   ZM v I. pololetí 2003 byla  vyhodnocena v rámci  možností nařízení    vlády 
č.37/2003 Sb. 
   Ve  zdůvodnitelných  případech  ZM   souhlasí  s  tím,  aby  práce    neuvolněných  
členů  ZM  byla  ohodnocena  také  formou  refundací    (náhradou ušlého výdělku), 
popř. poskytnutím věcného daru. 

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

ZM revokuje 
usnesení ZM č. 03/4/7/3  ze dne 7.5. 2003 a  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 95 Kč/m2. 
--------------------------------------------------------------------- 

ZM bere na vědomí 
dohodu  o vzájemné  spolupráci mezi  městem  Kralupy n.Vlt. a  Českou rafinérskou 
a.s. a dodatek k této dohodě pro rok 2003. 
--------------------------------------------------------------------- 

ZM ukládá 
městskému úřadu a  radě města urychleně přezkoumat oprávněnost kácení topolů na 
hřišti TJ Kaučuk 
--------------------------------------------------------------------- 

                 Ověřovatelé:        pan Holeček Petr 

                                     paní Brixová Vlasta 
 

                 Starosta města:     Mgr. Pavel Rynt 


