
Z á p i s    č.  6 
 

o   veřejném  zasedání  Zastupitelstva města  Kralup nad Vltavou,  konaném  dne  24.  září 2003  ve  velké 
zasedací místnosti Městské úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:           20 členů zastupitelstva města 
                            (stav členů ZM se během jednání měnil) 
Omluveni:          MUDr. Felixová Věra 
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů 
   III. Finanční záležitosti města - materiály finančního odboru  a odboru realizace investic 
          1) Rozpočtová změna  č.  9/2003  - finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově  určené  na  

    úhradu přímých výdajů obecního školství 
          2) Rozpočtová změna  č. 10/2003 – finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově  určené na            
               úhradu přímých výdajů obecního školství 
          3) Rozpočtová změna č. 11/2003 - fin. prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na realizaci 
               Státní informační politiky ve vzdělávání 
           4) Rozpočtová změna  č. 12/2003 - poskytnuté  finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje účelově     
               určené na realizaci 1.etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni 
           5) Rozpočtová změna  č. 13/2003 - poskytnuté  finanční prostředky  od KÚ Středočeského kraje, účelově 
                určené pro Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
           6) Rozpočtová změna  č. 14/2003 - poskytnuté  finanční prostředky  od KÚ Středočeského kraje  účelově 
                určené na úhradu nákladů za výkon činnosti odborného lesního hospodáře 
           7) Rozpočtová změna č.15/2003-změna dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2003  
           8) Rozpočtová změna č.16/2003-přijatá dotace ze SR na úhradu výdajů spojených s prováděním referenda 
                o přistoupení ČR k EU 
           9) Rozpočtová změna  č. 17/2003 - fin.prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na realizaci  
                Státní informační politiky ve vzdělávání 
          10) Rozpočtová změna  č. 18/2003 - fin.prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na úhradu  
                přímých výdajů obecního školství 
          11) Rozpočtová změna  č. 19/2003-převod finančních prostředků z kapitoly 8 – Odbor sociálních služeb a  
                zdravotnictví na kapitolu 2 – Odbor služeb, školství a kultury 
          12) Přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie 
          13) Přijatá  nenávratná  neinvestiční dotace  na  opravy  bytového  fondu  poškozeného  povodněmi v roce     
                2002. Příspěvky žadatelům dle seznamu. 
          14) Přijatá  dotace  účelově  určená  pro fyzické osoby  nebo  obce  postižené  povodněmi  v roce 2002 na  
                úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení. 
          15) Přijetí  finančních darů  na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEN číslo 51-6488910207/0100  
                 (za období od 1.1.2003 – do 31.8.2003) 
          16) Uvolnění fin.prostředků  z účtu   Město Kralupy nad Vltavou-POVODEN č.51-6488910207/0100 pro 
                 účely instalace vodočtů v k.ú. města Kralupy n.Vlt. 

17) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 
18) Přijetí daru od firmy RASMUSSEN GmbH  účelově určen na zakoupení zametacího vozu 

          19) Využití odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů 
          20) Přijatá  nenávratná  neinvestiční dotace  na opravy  bytového fondu  poškozeného  povodněmi  v roce             
                2002. Příspěvky žadatelům dle seznamu. 
          21) Přijetí daru od p.Pavla Lulka účelově určen na zakoupení zametacího vozu 
   IV.  Materiály odboru SLaŠK a odboru ŽP 
            1) Použití znaku města v katalogu EUROBEDS 2004 
            2) Bytové záležitosti – schválení budoucích kupujících 2 bytů v Lobči čp. 1174 
            3) Obnova mariánského sloupu v Kralupech- Mikovicích 
            4) Schválení kandidátů  na funkci předsedy představenstva  „Bytového družstva Na Hrádku“, a zástupce      
                města Kralupy nad Vltavou do valné hromady družstva 
            5) Havarijní stav topolů v areálu fotbalového hřiště TJ Kaučuk 
            6) Změna zřizovací listiny ZUŠ Kralupy n.Vlt. 
            7) Darování  movitých  věcí  (inventáře)   z  majetku  města   školám  –  nově  vzniklým  příspěvkovým       
                organizacím 
            8) Schválení příspěvků sportovním oddílům a organizacím na činnost družstev dětí a mládeže na r.2003  
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     V.  Dotazy a připomínky občanů města a členů ZM – 1. část 
    VI.  Změna územního plánu města Kralupy n.Vlt. 
   VII.  Majetkoprávní záležitosti města 
               1) Odprodej pozemku pp.281/117 v k.ú. Lobeč 
               2) Zřízení věcného břemene v k.ú.Lobeč ve prospěch VKM a.s. 
               3) Zřízení věcného břemene v k.ú.Lobeč ve prospěch STE, a.s. 
               4) Odprodej části pozemku pp.49/2 v k.ú. Mikovice 
               5) Odprodej části pozemku pp.501/1 v k.ú. Zeměchy 
               6) Odprodej pozemku pp.1/1 v k.ú. Lobeček 
               7) Odprodej části pozemků pp.83/86,pp.83/96,pp.83/105 a pp.83/127 v k.ú.Lobeček 
               8) Záměr města – odprodej pozemků pp.385/6 a pp.385/7 v k.ú.Minice 
               9) Záměr města – odprodej části pozemku pp.18 v k.ú. Minice 
             10) Záměr města – odprodej části pozemku pp.362/2 v k.ú. Mikovice 
             11) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku 41/1 (PK) v k.ú. Mikovice 
             12) Záměr města – odprodej části pozemku pp.153/16 v k.ú.Lobeček 
             13) Záměr města – odprodej části pozemku pp.153/43 v k.ú.Lobeček 
             14) Záměr města – odprodej pozemku pp.36/13 v k.ú.Lobeč 
             15) Žádost o uzavření kupní smlouvy na pozemek před kolaudací rodinného domu 
             16) Revokace usnesení ZM č.03/2/8/6 ze dne 26.3.2003  
             17) Zásady privatizace obytných domů a bytů 
  VIII.  Dotazy a připomínky občanů města a členů ZM – 2. část, závěr 
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
 
Zahájeno:    15,oo hod. 
Ukončeno:   19,2o hod. 
Zapsala: H.Dobešová 
 
     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil  6. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  Přivítal přítomné a 
prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno  a  je  přítomna  nadpoloviční  většina  všech členů ZM a 
jednání je usnášení schopné.  Z jednání se řádně omluvila MUDr. Felixová Věra.  Návrh  programu  schválilo 19 
členů ZM.  Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu programu – pro 
19 a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – pro 19. 
Za ověřovatele  zápisu  byly  zvoleny  paní Holeková Jindřiška a  paní Blažková Marie – pro 19. Návrhová ko-
mise byla zvolena v tomto složení: p.Vachtl Jindřich, Mgr. Klepáčová Milena a p.Kyllar František – pro 19.  
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném dne 18.6. 2003, byl ověřen p.Holečkem a paní Brixovou, byl 
k dispozici  k nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  bylo  zveřejněno  na úředních deskách. Žádné námitky 
k němu nebyly podány. 
   II.  Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů (příloha č.2/1) 
   Se zprávou o plnění usnesení a vyřízení připomínek a dotazů seznámil přítomné místostarosta p.Holeček 
 
III. Finanční záležitosti města  
 
č.usnesení: 03/6//3/01 
Rozpočtová změna č.9/2003-finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na úhradu přímých 
výdajů obecního školství 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19 (příloha č.3/1) 
č.usnesení: 03/6/3/02 
Rozpočtová změna č. 10/2003 - fin. prostředky  od KÚ Středočeského kraje  účelově určené na úhradu přímých 
výdajů obecního školství 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/2) 
č.usnesení: 03/6/3/03 
Rozpočtová změna č. 11/2003 – finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově  určené  na  realizaci 
Státní informační politiky ve vzdělávání 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/3) 
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č.usnesení: 03/6/3/04 
Rozpočtová změna č. 12/2003 - poskytnuté finanční prostředky  od KÚ Středočeského kraje  účelově  určené na 
realizaci 1.etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/4) 
č.usnesení: 03/6/3/05 
Rozpočtová změna č. 13/2003 - poskytnuté finanční prostředky  od KÚ Středočeského kraje účelově určené pro 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/5) 
č.usnesení: 03/6/3/06 
Rozpočtová změna č. 14/2003 - poskytnuté finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově určené na 
úhradu nákladů za výkon činnosti odborného lesního hospodáře 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/6) 
č.usnesení: 03/6/3/07 
Rozpočtová změna č.15/2003-změna dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2003  
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/7) 
č.usnesení: 03/6/3/08 
Rozpočtová změna č. 16/2003 - přijatá dotace  ze  SR  na úhradu  výdajů  spojených  s prováděním  referenda  o 
přistoupení ČR k EU 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/8) 
č.usnesení: 03/6/3/09 
Rozpočtová změna č.17/2003-finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na realizaci Státní 
informační politiky ve vzdělávání 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/9) 
č.usnesení:03/6/3/10 
Rozpočtová změna č. 18/2003 -  finanční  prostředky   od  KÚ Středočeského kraje  účelově  určené  na  úhradu 
přímých výdajů obecního školství 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/10) 
č.usnesení: 03/6/3/11 
Rozpočtová změna č. 19/2003 -  převod    finančních  prostředků    z  kapitoly   8  -  Odbor  sociálních  služeb  a 
zdravotnictví na kapitolu 2 – Odbor služeb, školství a kultury 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/11) 
č.usnesení: 03/6/3/12 
Přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/12) 
č.usnesení: 03/6/3/13 
Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
Příspěvky žadatelům dle seznamu. 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/13) 
č.usnesení: 03/6/3/14 
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 20 (příloha č.3/14) 
č.usnesení: 03/6/3/15 
Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ   číslo  51-6488910207/0100   (za 
období od 1.1.2003 – do 31.8.2003) 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/15) 
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č.usnesení: 03/6/3/16 
Uvolnění finančních prostředků z účtu Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ   č.  51-6488910207/0100 
pro účely instalace vodočtů v k.ú. města Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/16) 
č.usnesení: 03/6/3/17 
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  rok  2002  z následující  přijaté  částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši 13 521 Kč na jinak veřejně prospěšný účel – povodeň – pro 20  (příloha č.3/17) 
č.usnesení: 03/6/3/18 
Přijetí daru od firmy RASMUSSEN GmbH účelově určen na zakoupení zametacího vozu 
ZM bere na vědomí  návrh usnesení (příloha č.3/18) 
č.usnesení: 03/6/3/19 
Využití odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/19) 
č.usnesení: 03/6/3/20 
Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
Příspěvky žadatelům dle seznamu. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.3/20) 
č.usnesení: 03/6/3/21 
Přijetí daru od p.Pavla Lulka účelově určen na zakoupení zametacího vozu 
 
ZM bere na vědomí návrh usnesení (příloha č.3/21) 
 
  IV.  Materiály odboru SLaŠK a odboru ŽP 
 
č.usnesení: 03/6/4/1 
Použití znaku města v katalogu EUROBEDS 2004 
 
ZM souhlasí  s použitím  znaku města  v Obrazovém atlasu neobvyklých turistických cílů EUROBEDS 2004 –  
- pro 20 (příloha č.4/1) 
č.usnesení: 03/6/4/1b 
Souhlas s použitím městského znaku 
 
ZM  souhlasí s použitím znaku města v programu při konání dostihu „Cena města Kralup nad Vltavou“, pořáda-
ném Českou rafinérskou – pro 20 (příloha č.4/1b) 
č.usnesení: 03/6/4/2 
Bytové záležitosti – schválení budoucích kupujících 2 bytů v Lobči čp.1174 
 
ZM schvaluje  Jana Horáčka,  bytem Okrajová 1150, Kralupy n.Vlt.,  budoucím kupujícím bytu č. 49 o vel. 1+1  
v bytovém domě Lobeč čp. 1174.  Dále  ZM schvaluje  jako náhradníka Radku Poláčkovou, bytem Vrchlického 
876, Kralupy n.Vlt. – pro 20 
ZM  schvaluje Petra Kvasničku, bytem Seifertova 309, Kralupy n.Vlt. budoucím kupujícím bytu č.2 o vel.1+kk 
v bytovém domě Lobeč čp. 1174.  Dále  ZM schvaluje jako náhradníka Janu Barešovou, bytem Revoluční 667, 
Kralupy n.Vlt. – pro 20 
(příloha č.4/2) 
č.usnesení: 03/6/4/3 
Obnova mariánského sloupu v Kralupech-Mikovicích 
 
1. ZM souhlasí se záměrem obnovy a znovupostavení sloupu Panny Marie Bolestné – pro 20      
2. ZM souhlasí  s návrhem  postavit sloup  P.Marie Bolestné v Kralupech n.Vlt.-Mikovicích s využitím parcel č.     
    565/5, 565/11, 15/1 a 15/2  v k.ú. Mikovice  a nutnou koordinací jednotlivých záměrů – komunikace, bydlení,    
    obnova mariánského sloupu – v daném prostoru – pro 19, zdržel 1 
3.ZM schvaluje  záměr  koupě  ev. výměny  části pozemku města (z parcel 15/1 a 565/5 v k.ú.Mikovice) za část    
   z pozemku soukromého (z parcel 15/2  a  565/11  v k.ú. Mikovice) k získání pozemku potřebného pro umístění    
   sloupu Panny Marie Bolestné – pro 20 
(příloha č.4/3) 
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č.usnesení: 03/6/4/4 
Schválení  kandidátů  na  funkci  předsedy  představenstva  „Bytového družstva Na Hrádku“,  a  zástupce 
města Kralupy nad Vltavou do valné hromady družstva 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.4/4) 
č.usnesení: 03/6/4/5 
Havarijní stav topolů v areálu fotbalového hřiště TJ Kaučuk 
 
ZM bere na vědomí znalecké posudky a akceptuje vykonatelné pravomocné rozhodnutí správního orgánu a tím 
přijímá stanovisko doporučené RM. 
č.usnesení: 03/6/4/6 
Změna zřizovací listiny ZUŠ Kralupy n.Vlt. 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20 (příloha č.4/6) 
č.usnesení: 03/6/4/7 
Darování movitých věcí (inventáře) z majetku města školám – nově vzniklým příspěvkovým organizacím 
 
ZM souhlasí  s návrhem usnesení – pro 20 (příloha č.4/7) 
č.usnesení: 03/6/4/8 
Schválení příspěvků sportovním oddílům a organizacím na činnost družstev dětí a mládeže na rok 2003  
 
ZM schvaluje výši příspěvků  pro BK Kralupy ve výši 53 000 Kč a HK Kralupy ve výši 60 000 Kč 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 – pro 19 (příloha č.4/8) 
 
Předtím,  než  pan starosta  dal slovo občanům města, požádala o pozornost Ing.Trávníčková. Přítomným členům 
zastupitelstva města a občanům  města představila nového ředitele Technických služeb města Kralup n.Vlt. - Ing. 
Petra Šáru. 
 
  V. Dotazy a připomínky občanů města a členů ZM – 1. část 
 
- pí Procházková Božena – obrátila se na přítomné zastupitele města se stížností na chování a podnikání p. Langa    
        (majitel  restaurace –  pivnice  „U JÍŠU“  v ulici  Jana Palacha).  Provoz  této  pivnice  neúměrným  hlukem 
         obtěžuje  obyvatele  okolních domů.  Přestože se  majitel  restaurace  dopouští porušování vyhlášky města,   
         nikdo jejich stížnosti neřeší.  
         Porušování obecně závazných vyhlášek města (č.3/97, 6/2001) trvá již desátým rokem. Nesčetně konfliktů  
         s majiteli  okolních  nemovitostí,  mnoho  stížností  na  rušení  nočního  klidu  městské policii,  písemných    
        stížností voleným zástupcům města, osobních stížností na městském úřadě nepomohly k zlepšení pořádku a    
        odpovídající úrovni v okolí restaurace. Žádají zastupitele města o urychlené přijetí nápravných opatření. 
 
(Poslední stížnost, adresovaná MěÚ je z 20.7.2003 – příloha č.5a.) 
- p.Novotný – velitel MěP – stížnost je  v šetření  a  bude svoláno jednání.  O uvedené problematice bylo rovněž     
                       informováno Obvodní oddělení  PČR Kralupy. 
 
- p.Karel, Lobeč,– dotazuje se, kdy bude vybudována ulice Na Baště (projekt hotový již před 6 lety). Zdá se mu   
       nespravedlivé,  že  byla  dána  přednost Hostibejku.  Ulice Na Baště je v dezolátním stavu, hrozí nebezpečí   
       úrazu. 
- odpověděli místostarosta Ing.Veselý a Ing.Trávníčková 
 
- p.Karel – upozorňuje na zničenou plakátovací tabuli v Lobči 
              - svoz odpadu – chybí kontejnery 
 
- p.Novák – stížnost  na  dopravní situaci  (nehodovost  v  úseku  ulic Jana Palacha, Horymírova, V Zahradách -   
       příloha č.5b)– p.Novák rozdal přítomným členům zastupitelstva města plánky ulice Jana Palacha, Horymí- 
       rova  a  V Zahradách, kde znázornil četnost dopravních nehod v této části města, v převážné míře zaviněné  
       i  vinou alkoholu. Žádá zastupitele města o řešení nebezpečné dopravní situace v dané lokalitě. 
- restaurace „U JÍŠU“ –  požaduje  urychleně  sjednat  nápravu.  (Majitel  restaurace  je  dopředu informován o  
       příjezdu městské policie – únik informací.)  Požaduje zvýšení kontrol majitelů dopr. prostředků – řidiči po    
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       požití alkoholu odjíždějí svými dopr. prostředky. 
        - požaduje kontroly dodržování živnostenského zákona 
 
- odpověděli: - p.Hejduk –  dopravní  situace  v této  části  města   byla projednávána dopravní komisí na jejích  
                         zasedáních, bylo vyžádáno stanovisko dopravní policie (řešení dopravní situace je v jednání). 
   - pí Svobodová,vedoucí živnostenského odboru- 6.8.2003 byla provedena kontrola dodržování živnostenské- 
          ho  zákona:  -ukládání odpadu - majitel  restaurace  doložil  účty,  že  odpad  odváží na skládku v Úhách 
          - upozornění na stížnosti občanů – p.Lang byl upozorněn na četnost stížností ohledně konzumace nápojů    
                                                                  venku před jeho restaurací 
          - udělena pokuta za porušení živnostenského zákona – nesprávné označení provozovny 
 
- občan města – životní prostředí – městská policie neuděluje pokuty za ničení zeleně, nejsou postihováni neu- 
                          káznění majitelé psů 
 
V. Dotazy a připomínky členů ZM 
   Starosta města  zahájil  V. bod programu veřejného zasedání zastupitelstva města – připomínky členů ZM.  Ve 
svém projevu   zhodnotil  práci  rady města  a  funkčnost  vedení města (příloha č.5c)  a  následně  předložil svůj 
návrh na řešení situace - podal návrh na zařazení bodu  č. Va)- „Odvolání  rady města  jako celku –  tedy stá-
vajícího starosty,  místostarostů a ostatních členů RM  z jejich funkcí a volba nové rady města ve veřejné 
volbě“ na program zasedání ZM. 
 
Proběhlo hlasování o zařazení bodu č. Va) - „Odvolání  rady města  jako celku –  tedy stávajícího starosty, 
místostarostů a ostatních členů RM z jejich funkcí a volba nové rady města ve veřejné volbě“ na program 
zasedání ZM - pro 16, zdržel 3 
 
Va) Odvolání  rady města  jako celku –  tedy stávajícího starosty, místostarostů a ostatních členů RM 
z jejich funkcí a volba nové rady města ve veřejné volbě 
Starosta města předložil návrh na složení volební komise:  MUDr. Řenč,  Ing. Czechmann,  pí Brixová – pro 19 
Volební komise si zvolila svého předsedu VK – MUDr. Řenče 
 
Proběhlo hlasování o odvolání rady města jako celku, tedy stávajícího starosty, místostarostů a ostatních 
členů RM z jejich funkcí – pro 16, zdržel 3 
 
V následující diskusi,  kdy část  členů  zastupitelstva města  požadovala  nehlasovat o volbě nové rady města na 
dnešním zasedání ZM, vystoupil Ing. Czechmann se svým návrhem – volbu nové rady města zařadit na program 
mimořádného zasedání zastupitelstva města – pro 5 
 
Proběhla veřejná „Volba nové rady města“: 
- hlasováno o schválení volebního řádu ZM – pro 14, proti 1, zdržel 4 
- hlasováno o stanovení počtu členů nově zvolené rady města - návrh starosty na 7 člennou RM – pro 16,      
  zdržel 3 
- stanovení  počtu  místostarostů.  Starosta města  se dotázal,  zda  je návrh  na jiný  počet místostarostů.  Protože  
  nebyl  podán  žádný  návrh,  zůstává  platné usnesení  z ustavujícího  zasedání  Zastupitelstva města Kralup nad    
  Vltavou. 
- volba starosty města – starostou města byl zvolen Mgr. Pavel Rynt (KAN) – pro 12 
- volba místostarostů města – do funkcí místostarostů byli zvoleni: - Ing. Evžen Listík (ODS) – pro 13 
                                                                                                                 Ing. Josef Materna (KSČM) – pro 13 
- volba členů RM – zbývajícími členy RM byli zvoleni: - p. Libor Lesák (ODS) – pro 16 
                                                                                              p. Stanislav Hejduk (KSČM) – pro 14 
                                                                                              p. František Kyllar (ČSSD) – pro 18 
 Sedmý člen rady města nebyl zvolen. 
 
ZM souhlasí s uvolněním místostarostů pro výkon své funkce – pro 15, zdržel 4 
     
 VI.  
č.usnesení: 03/6/6 
Změna územního plánu města Kralupy n.Vlt. 
 
 



                                                                                   - 7 - 
 
ZM souhlasí   s pořízením  změny  územního  plánu  města  pod body A, C, D, E, F, H, I. Se změnou pod body 
B a G nesouhlasí. 
ZM ukládá MěÚ Kralupy n.Vlt. zabezpečit zpracování a projednání změny územního plánu v rozsahu bodů  A, 
C, D, E, F, H, I. 
ZM stanovuje, že návrhy na změny územního plánu budou uzavírány, posuzovány a schvalovány nadále v časo- 
vých cyklech 1 roku, vždy k 31.10. 
 – pro 17, zdržel 2   (příloha č.6) 
 
K  projednání  dalších bodů  bylo třeba zvolit „Komisi pro otevření obálek“. Navržení kandidáti: p.Kyllar Franti- 
šek, p.Hejduk Stanislav, Ing.Materna Josef – pro 19 
                                                                                    
 VII.  Majetkoprávní záležitosti města: 
 
č.usnesení: 03/6/7/01 
Odprodej pozemku pp.281/117 v k.ú.Lobeč 
 
Proběhlo  otevření  obálek:  manž. Zámečníkovi  749 400 Kč,  manž .Kratochvílovi  750 000 Kč,  Ing. M. Faltus 
615 000 Kč, p.Vychodil 750 000 Kč, Ing.Jurek 663 000 Kč. 
Vzhledem  ke  dvěma  stejným nabídkám, budou manž.Kratochvílovi a p.Vychodil vyzváni pro 2. kolo obálkové 
metody – pro 17, zdržel 2 
č.usnesení: 03/6/7/02 
Zřízení věcného břemene v k.ú.Lobeč ve prospěch VKM a.s. 
 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 19  (příloha č.7/2) 
č.usnesení: 03/6/7/03 
Zřízení věcného břemene v k.ú.Lobeč ve prospěch STE, a.s. 
 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 19   (příloha č.7/3) 
č.usnesení: 03/6/7/04 
Odprodej části pozemku pp.49/2 v k.ú.Mikovice 
 
ZM souhlasí    s  odprodejem   části  pozemku  pp. 49/2    v  k.ú.  Mikovice   o  výměře  cca  850 m2   manželům 
Krumphanzlovým za cenu dle znaleckého posudku – pro 13, zdržel 6 
č.usnesení: 03/6/7/05 
Odprodej části pozemku pp.501/1 v k.ú.Zeměchy 
 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 19  (příloha č.7/5) 
č.usnesení: 03/6/7/06 
Odprodej pozemku pp.1/1 v k.ú.Lobeček 
 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17, proti 1, zdržel 1  (příloha č.7/6) 
č.usnesení: 03/6/7/07 
Odprodej části pozemků pp.83/86,pp.83/96,pp.83/105 a pp.83/127 v k.ú.Lobeček 
 
ZM souhlasí  s návrhem usnesení – pro 18, zdržel 1  (příloha č.7/7) 
č.usnesení: 03/6/7/08 
Záměr města – odprodej pozemků pp.385/6 a pp.385/7 v k.ú.Minice 
 
Záměrem města je  odprodej  části  pozemků  pp. 385/6  o výměře 359 m2  a pp. 385/7 o výměře 355 m2  v k.ú. 
Minice za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 13, 
proti 5, zdržel 1 (příloha č.7/8) 
č.usnesení: 03/6/7/09 
Záměr města – odprodej části pozemku pp.18 v k.ú.Minice 
 
Před  samotným hlasováním  o návrhu usnesení navrhl Ing.Veselý prodej obálkovou metodou (více žadatelům) – 
pro 15, zdržel 4 
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Záměrem města je  odprodej  části pozemku  pp. 18 o výměře cca 130 m2  za účelem  výstavby  4 garáží a  ZM 
souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. Minimální cena je stanovena na 300 Kč/m2. – pro 19  (příloha č.7/9) 
č.usnesení: 03/6/7/10 
Záměr města – odprodej části pozemku pp.362/2 v k.ú.Mikovice 
 
ZM hlasovalo  o  odložení materiálu (žádost bude projednána až po vyřešení vztahů – žadatel – město) – pro 17, 
zdržel 2   (příloha č.7/10) 
č.usnesení: 03/6/7/11 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku 41/1 (PK) v k.ú.Mikovice 
 
Záměrem města je  koupě  pozemku 41/1 (PK)  o výměře 808 m2  v k.ú. Mikovice  za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod komunikací a ZM souhlasí s vyvěšením tohoto záměru – pro 18  (příloha č.7/11) 
č.usnesení: 03/6/7/12 
Záměr města – odprodej části pozemku pp.153/16 v k.ú.Lobeček 
 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 153/16 v k..ú. Lobeček o výměře cca 22 m2 za účelem přístavby 
garáže a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 16  (příloha č.7/12) 
č.usnesení: 03/6/7/13 
Záměr města – odprodej části pozemku pp.153/43 v k.ú.Lobeček 
 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 153/43 o výměře cca 240 m2  v k.ú. Lobeček  a ZM souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou za minimální cenu 300 Kč/m2– pro 11,     
proti 4, zdržel 4  (příloha č.7/13) 
č.usnesení: 03/6/7/14 
Záměr města – odprodej pozemku pp.36/13 v k.ú.Lobeč 
 
Záměrem města je odprodej pozemku pp. 36/13 v k.ú. Lobeč o výměře 726 m2 a  ZM  souhlasí se zveřejněním 
tohoto záměru. Na uvedeném pozemku nebudou postaveny žádné stavby.  – pro 17, zdržel 2  (příloha č.7/14) 
č.usnesení: 03/6/7/15 
Žádost o uzavření kupní smlouvy na pozemek před kolaudací rodinného domu 
 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 18  (příloha č.7/15) 
č.usnesení: 03/6/7/16 
Revokace usnesení ZM č.03/2/8/6 ze dne 26.3.2003  
Návrh Ing.Veselého – souhlas s revokací a schválit prodej 1/2 domu za cenu 2 mil. 100 tis.Kč – pro 19 
 
ZM souhlasí  s revokací usnesení č.03/2/8/6 ze dne 26.3.2003. 
ZM schvaluje odprodej jedné ideální poloviny domu čp. 157  s pozemkem stp. 170/1 o vým. 649 m2 a pozemku 
pp.13/1 o vým. 1284 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. z majetku města Kralupy n.Vlt., paní Jiřině Langwielerové, bytem 
Brokhausen Weg 30, Ofen, Bad Zwischenahn, SRN a p.Janu Felixovi, bytem Žižkova 51, Kralupy n.Vlt. za cenu 
2 mil. 100 tis.Kč, s možností splátek do konce roku 2004 – pro 17, zdržel 2  (příloha č.7/16) 
č.usnesení: 03/6/7/17 
Zásady privatizace obytných domů a bytů 
 
V následující  diskusi  přednesli  jednotliví  zastupitelé města  své  připomínky  k zásadám  privatizace obytných 
domů: 
- p.Hejduk – postup prodeje: 1. nájemce bytu 
                                              2. ostatní nájemníci v uvedeném domě 
                                              3. občan Kralup n.Vlt. 
                                              4. ostatní občané (mimo město Kralupy n.Vlt.) 
                 - cena bytu : vychází ze znaleckého posudku, ale konečnou cenu bytu určí ZM 
 
- Ing.Listík – dotázal se, zda kupující může již vlastnit jiný byt, eventuelně kolik bytů může koupit? 
- Mgr.Klepáčová – navrhuje doplnit bod  2.3  –  rozšířit  výčet osob,  na které může nájemce bytu  převést  právo    
                               koupě bytu (sourozenec, bratranec, neteř) 
                                
ZM bere na vědomí návrh  „Zásad  privatizace  obytných domů a bytů z majetku města Kralupy n.Vlt. ve znění 
dle přílohy k důvodové zprávě. 
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ZM požaduje  vyjádření  detašovaného pracoviště  Ministerstva vnitra,  který  provádí  dohled  nad  zákonností 
veřejné správy, a zapracování připomínek. 
- pro 17, zdržel 2  (příloha č.7/17) 
 
VIII.  Dotazy a připomínky členů ZM a občanů města – 2. část 
č.usnesení: 03/6/8 
Vstup města Kralupy n.Vlt. do Svazku měst a obcí VKM. 
Na návrh starosty města Mgr.Rynta proběhla diskuse o vstupu města Kralup n.Vlt. do Svazku měst a obcí VKM. 
V diskusi  někteří  zastupitelé města  požadovali  neschvalovat  „Vstup města  Kralupy n.Vlt.  do  Svazku měst a 
obcí VKM  na dnešním jednání.  Požadovali  zásady nejdříve prozkoumat, prostudovat a zjistit, zda je pro město 
vhodné vstupovat do Svazku měst a obcí VKM. 
Poté dal starosta města návrh na ukončení diskuse – pro 17 
                                                                                           
ZM schvaluje  vstup  města  Kralupy n.Vlt.  do  „Svazku měst a obcí VKM“ včetně smlouvy o vytvoření dobro-
volného svazku obcí a stanov tohoto svazku. 
ZM pověřuje p.Františka Kyllara, člena zastupitelstva města, trvale bytem Na Poláčku 474, Mikovice, Kralupy 
n.Vlt., r.č. 470925/005 k zastupování města Kralupy n.Vlt. ve sdružení Svazek měst a obcí VKM. 
- pro 12, proti 1, zdržel 4  (příloha č.8) 
 
Připomínky občanů města 
 
- p.Schweizer, Nám.J.Seiferta 696 (šachovnice) – člen  Sdružení vlastníků bytů.  Psali  písemnou žádost ZM, kde    
            uvedli své připomínky ke konání trhů na Seifertově nám.  Stěžují si na nepořádek a hlavně na skutečnost,   
            že prostor před jejich domem (parčík) zaměňují trhovci za toaletu. Městským úřadem byla sice provedena    
            kontrola,  ale nikdo ze Sdružení vlastníků bytů nebyl na ní pozván. 
            Znovu upozorňují na skutečnost, že i když mají trhovci zaplaceno používání záchodů ve Vltavě –  nevyu-    
            žívají toho.  Žádají  o vyjádření, jak se bude jejich stížnost řešit, neboť situace je stále špatná. Žádají, aby    
            město donutilo prodejce zachovávat čistotu a pořádek. 
 
- p.Hemala Karel, Dvořákova ul. – požádal starostu města a jeho dva místostarosty, aby mu odpověděli na jeho     
            pár otázek: 1) Zda může město účtovat nájem na cizím pozemku? (obecně) 
                               2) Zda může město zakázat na cizím pozemku prodej zboží? 
                               3) Když má někdo pronajatý pozemek (zábor místa), může město tento pozemek pronajmout    
                                   2. osobě? 
                               4) Když úředník způsobí občanovi škodu, kdo to bude hradit – město? 
                              
- starosta -  vzhledem  ke skutečnosti,  že nelze  takto  objektivně  na otázky  odpovědět, bylo doporučeno  panu    
                  Hemalovi, aby své připomínky (konkrétní požadavky) adresoval (předal) MěÚ písemně. 
 
- občanka města – dětská hřiště –  dotazuje se,  kdy  se  budou  opravovat (slíbený termín duben nebyl dodržen),    
                  urgence oprav – na Kochmance, dopravák (netočí se kolotoč), u zahrádek (petice rodičů, nejsou koše) 
 
   . oprava chodníku – dotázala se,  proč byl přednostně opraven chodník na Hůrce – pod Hostibejkem (zámková    
                  dlažba),  když  je zde  malý pohyb lidí. Naopak chodník před domy 1038 – 41 opraven nebyl a navíc,   
                  když se na městském úřadě ptala, kdy bude tento chodník opraven, bylo jí odpovězeno, že chodník je   
                  majetkem občanů (majitelů bytů) a že si chodník musí opravit na vlastní náklady. 
                  Dotazuje se,  proč  nebyl  chodník  opraven  z dotací  městu  – povodeň?  A proč  byla dána přednost  
                  chodníku pod Hostibejkem? 
 
- odpověděli – Ing.Trávníčková, vedoucí odboru realizace investic a Ing.Veselý, člen ZM 
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          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne 24. září 2003  
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 9/2003 –  poskytnutí  finančních  prostředků   od  Krajského úřadu  Středočeského kraje 
– odboru školství, mládeže a sportu  na  úhradu  přímých výdajů  v rámci druhé úpravy rozpočtu roku 2003 pro 
příspěvkové organizace města, u kterých došlo ke zvýšení rozpočtu  tj.   MŠ E. Beneše,  ZŠ Gen. Klapálka,  ZŠ 
Komenského, ZŠ Revoluční, ZŠ Třebízského, ZUŠ, Zvláštní škola v celkové výši 744 700 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.               odbor            UZ                           částka 
231 10                                       4122                   1           33149                  744 700,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                    22 000,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   393 500,00 
232 10          3231                     5331                   2           33149                   256 300,00 
232 10          3114                     5331                   2           33149                     72 900,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 10/2003 –  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  platy   na  řádnou  dovolenou  měsíce července  v celkové výši  
5 889 200 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.               odbor             UZ                          částka 
231 10                                       4122                   1            33149              5 889 200,00 
232 10          3111                     5331                   2            33149                 868 600,00 
232 10          3113                     5331                   2            33149              4 095 200,00 
232 10          3231                     5331                   2            33149                 466 400,00 
232 10          3114                     5331                   2            33149                 314 400,00 
232 10          3421                     5331                   2            33149                 144 600,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 11 –   poskytnutí   finančních   prostředků    od   KÚ  Středočeského  kraje  určených  pro 
příspěvkové organizace města,  tj.   ZŠ 28.října,   ZŠ Gen. Klapálka,   ZŠ Komenského nám.,   ZŠ Revoluční, ZŠ 
Třebízského  a  Zvláštní škola,  na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P II v celkové výši 
101 000 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                  UZ             orj.                           částka 
231 10                                       4122             33245               1                    101 000,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                        5 000,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                      29 700,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                      22 900,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                      21 700,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                      16 700,00 
232 10          3114                     5331             33245               2                        5 000,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 12 – poskytnutí  finančních prostředků  od  KÚ Středočeského kraje účelově určených na 
realizaci 1.etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v celkové výši 206 000 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                           částka 
231 10                                       4111             98064               1                    206 000,00 
232 10          3639                     5171             98064               2                    206 000,00 
 
- finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 13 – poskytnutí  finančních prostředků  od KÚ Středočeského kraje z Fondu kultury 2003 
pro Městské muzeum v Kralupech n.Vlt. ve celkové výši 300 000 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ           odbor                        částka 
231 10                                       4122                0601              1                    300 000,00 
232 10          3315                     5331                0601              2                    300 000,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č.14/2003 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje účelově určených 
na úhradu nákladů za výkon činnosti odborného lesního hospodáře v celkové výši 10 500 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                           částka 
231 10                                       4116             29008               1                      10 500,00 
232 10          1036                     5213             29008               9                        2 004,00 
232 10          1036                     5213             29008               9                        8 496,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 15 – zvýšení  dotace  na  školství,  která  je  součástí   dotace  ze SR  v  rámci souhrnného 
dotačního vztahu pro rok 2003,  na základě  předložených  oficiálních údajů  o počtech žáků v MŠ a ZŠ za školní 
rok 2002/2003, o částku 17 900 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ           odbor                        částka 
231 10                                       4112                                      1                      17 900,00 
232 10          3111                     5152                                      2                      17 900,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 16 – přijetí  dotace  ze  SR,  prostřednictvím   Krajského  úřadu  Středočeského  kraje,  na 
úhradu výdajů  spojených s prováděním referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii, v celkové výši 
338 500 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                           částka 
231 10                                       4111             98290               1                     338 500,00 
232 10          6114                     5019             98290               4                         7 700,00 
232 10          6114                     5021             98290               4                     147 600,00 
232 10          6114                     5039             98290               4                       42 200,00 
232 10          6114                     5162             98290               4                         1 000,00 
232 10          6114                     5164             98290               4                         7 000,00 
232 10          6114                     5169             98290               4                       42 700,00 
232 10          6114                     5173             98290               4                            900,00 
232 10          6114                     5175             98290               4                       89 400,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003   
Rozpočtovou  změnu č. 17  –  poskytnutí   finančních  prostředků   od   KÚ  Středočeského  kraje   určených  pro 
příspěvkové organizace města,   tj.   ZŠ 28. října,  ZŠ Gen. Klapálka,  ZŠ Komenského nám.,  ZŠ Revoluční,  ZŠ 
Třebízského,  Zvláštní škola,  ZUŠ  a  DDM   na realizaci  Státní informační politiky  ve  vzdělávání Projektu P I 
v celkové výši 252 800 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                           částka 
231 10                                       4122             33245               1                     252 800,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                       12 100,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                       61 500,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                       48 800,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                       44 800,00 
232 10          3113                     5331             33245               2                       35 100,00 
232 10          3231                     5331             33245               2                       29 000,00 
232 10          3114                     5331             33245               2                       15 000,00 
232 10          3421                     5331             33245               2                         6 500,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu  č. 18/2003 –  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,  v celkové výši 5 889 200 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.             odbor                 UZ                         částka 
231 10                                       4122                1                 33149             5 889 200,00 
232 10          3111                     5331                2                 33149                868 600,00 
232 10          3113                     5331                2                 33149             4 095 200,00 
232 10          3231                     5331                2                 33149                466 400,00 
232 10          3114                     5331                2                 33149                314 400,00 
232 10          3421                     5331                2                 33149                144 600,00 
-účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č.19/2003– převedení finančních prostředků z kapitoly 8 – Odbor soc.služeb a zdravotnictví 
na  kapitolu  2   – Odbor služeb, školství a kultury   ve  výši   285 500 Kč   v důsledku  zařazení  Dětského centra    
v Kralupech nad Vltavou, U jeslí 520  do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení  s účinností od 1.9. 
2003 pod názvem Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, U jeslí 520. 
účet              odd.par.                  pol.               UZ           orj.                   částka 
232 10          3539                     5331                                 8          - 285 500,00 
232 10          3539                     5331                                 2            285 500,00 
Přijetí dotace  pro  Město Kralupy n.Vlt.  z  prostředků   Fondu  solidarity  Evropské unie, které  Česká republika 
obdržela k financování nouzových opatření po povodních ze srpna 2002, v celkové výši 11 300 211,76 Kč. 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
1. 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 6 383 000 Kč. 
2. Poskytnutí  příspěvků  77  žadatelům  o  nenávratnou  neinvestiční dotaci  dle  přiloženého  seznamu,  ve  výši           
    6 383 000 Kč, což je 40% z celkové požadované dotace (příloha č.1). 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Přijetí  nenávratné neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 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 577 656 Kč. 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Přijetí  finančních darů  za období od 1.1.2003 do 31.8.2003 ve výši 14 900 Kč od fyzických a právnických osob, 
na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ, číslo účtu 51-6488910207/0100. 
Uvolnění  finančních  prostředků  z účtu  Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100  pro 
instalaci vodočtů na území města Kralupy nad Vltavou, ve výši 41 000 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 13 521 Kč na jinak veřejně prospěšný účel – povodeň. 
Využití  odměny  za zajištění  zpětného odběru a recyklaci odpadů  z obalů  ve výši  729 104,70 Kč následujícím 
způsobem: 
                     a) likvidace černých skládek      -  29 104,70 Kč 
                     b) nákup kontejnerů a popelnic  - 100 000,00 Kč 
                     c) provoz sběrného dvora           - 400 000,00 Kč 
                     d) skládkování                            - 200 000,00 Kč 
1) 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 5 577 300 Kč. 
2) Poskytnutí   příspěvků    82   žadatelům    o  nenávratnou  neinvestiční  dotaci,   jedná  se  o  doplatek  ve  výši  
    4 970 200 Kč   pro  žádosti  do  registrační  karty   č. 106   a  zálohu  ve výši  607 100 Kč tj. 64,58% z celkové    
    požadované dotace pro registrační karty č.107 – 111, dle přiloženého seznamu (příloha č.1) 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Jana Horáčka,  bytem Okrajová 1150, Kralupy n.Vlt. budoucím kupujícím bytu č. 49 o vel. 1+1 v bytovém domě 
Lobeč čp.1174. Dále ZM schvaluje jako náhradníka Radku Poláčkovou, bytem Vrchlického 876, Kralupy n.Vlt. 
 
Petra Kvasničku,  bytem Seifertova 309, Kralupy n.Vlt.   budoucím  kupujícím  bytu č. 2  o vel. 1+kk  v bytovém 
domě Lobeč čp.1174. Dále ZM schvaluje jako náhradníka Janu Barešovou, bytem Revoluční 667,Kralupy n.Vlt. 
Za  kandidáty  města  Kralupy n.Vlt.  do  funkce  předsedy  představenstva  „Bytového družstva Na Hrádku“ – p. 
Kamila Haince a Ing.Františka Bartoše. 
ZM schvaluje  zástupcem  města   Kralupy n.Vlt.   na   valnou  hromadu  „Bytového  družstva  Na  Hrádku“  do  
zvolení  nového předsedy představenstva „Bytového družstva Na Hrádku“ v plném rozsahu – p.Kamila Haince. 
ZM schvaluje, aby  kandidát, který bude zvolen valnou hromadou „Bytového družstva Na Hrádku“ za předsedu 
představenstva  družstva,  následně  zastupoval město Kralupy n.Vlt.  na  valných  hromadách  „Bytového  druž-
stva Na Hrádku“ v plném rozsahu. 
Změny ve zřizovací listině ZUŠ Kralupy n.Vlt. ve znění dle důvodové zprávy. 
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ZM schvaluje 
 
výši  příspěvků  pro  BK Kralupy  ve výši 53 000 Kč a  HK Kralupy  ve výši 60 000 Kč s tím,  že  tyto příspěvky  
budou  použity   na  vlastní  činnost  mládežnických družstev – např.  na dopravu  na zápasy,  na sportovní vyba-
vení,  na odměny  trenérům,  startovné  na závody,  na  soustředění  a  úhradu energií  ve sportovních zařízeních, 
které jsou ve vlastnictví jednotlivých sportovních oddílů. 
Vstup  města Kralupy n.Vlt.  do  „Svazku měst a obcí VKM“  včetně  smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 
obcí a stanov tohoto svazku. 
ZM pověřuje  p. Františka Kyllara, člena zastupitelstva města, trvale bytem Na Poláčku 474, Mikovice, Kralupy 
n.Vlt., r.č. 470925/005 k zastupování města Kralupy n.Vlt. ve sdružení Svazek měst a obcí VKM. 
 
 
ZM souhlasí 
 
S použitím znaku města v Obrazovém atlasu neobvyklých turistických cílů EUROBEDS 2004 
S použitím  znaku města  v programu  při konání dostihu  „Cena města Kralup nad Vltavou“, pořádaném Českou 
rafinérskou. 
1) se záměrem obnovy a znovupostavení sloupu Panny Marie Bolestné. 
2) s návrhem  postavit  sloup P.Marie Bolestné v Kralupech n.Vlt.-Mikovicích s využitím parcel č. 565/5,565/11,       
    15/1  a  15/2   v k.ú. Mikovice   a  nutnou  koordinací   jednotlivých  záměrů  –  komunikace,  bydlení,  obnova  
    mariánského sloupu – v daném prostoru. 
3) ZM schvaluje  záměr  koupě  ev. výměny části pozemku města (z parcel 15/1 a 565/5 v k.ú.Mikovice) za část    
     z pozemku  soukromého (z parcel 15/2 a 565/11 v k.ú. Mikovice) k získání pozemku potřebného pro umístění  
     sloupu Panny Marie Bolestné. 
S  darováním  movitého majetku – inventáře dle seznamů, které tvoří přílohu  k důvodové zprávě, příspěvkovým 
organizacím: Základní škola Kralupy n.Vlt., Třebízského 523 
                     Základní škola Kralupy n.Vlt., Gen.Klapálka 1029 
                     Základní škola Kralupy n.Vlt., Revoluční 682 
                     Základní škola Kralupy n.Vlt., 28.října 182 
                     Zvláštní škola Kralupy n.Vlt., Jodlova 111 
                     Mateřská škola Kralupy n.Vlt., Dr.Beneše 682 
                     Mateřská škola Kralupy n.Vlt., Gen.Klapálka 976 
                     Dům dětí a mládeže Kralupy n.Vlt. (inventář ŠvP Mokrosuky) 
S  pořízením   změny   územního  plánu  města   pod  body   A, C, D, E, F,  H, I.    Se  změnou  pod  body  B  a G  
    nesouhlasí. 
ZM ukládá   MěÚ  Kralupy n.Vlt.  zabezpečit  zpracování  a  projednání změny územního plánu v rozsahu bodů 
A, C, D, E, F, H, I. 
ZM stanovuje,  že  návrhy   na  změny  územního  plánu  budou  uzavírány,  posuzovány  a  schvalovány nadále  
v časových cyklech 1 roku, vždy k 31.10. 
S vyzváním  manž.Kratochvílových a p.Vychodila pro 2.kolo obálkové metody (odprodej pozemku  pp. 218/117 
o výměře 600 m2 v k.ú. Lobeč včetně věcného břemene ve prospěch VKM, a.s.  za účelem výstavby  rod.domu).                                        
Se zřízením  věcného břemene spočívajícího v oprávnění uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích 
pp. 727/2, pp. 727/7, pp. 281/93, pp. 281/117, pp. 399/2, pp. 399/3 v k.ú. Lobeč  a  práva  údržby  a oprav tohoto 
zařízení  po dobu jeho existence ve prospěch Vodáren Kladno-Mělník, a.s. se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, 
za cenu 80 Kč/m trasy uložení do komunikace a 40 Kč/m trasy uložení do ostatních pozemků. 
Se zřízením  věcného břemene  spočívajícího  v oprávnění  uložení a provozování kabelového vedení  VN, NN  a 
trafostanice na pozemcích st.91, st.97, st.789, pp.36/1, pp.48/4, pp.53/1, pp.196/4, pp. 199/4, pp. 410/3, pp. 68/1, 
pp.68/3, pp.78/8, pp.78/15, pp.411, pp.412/1, pp.412/3, pp.412/6, pp.412/7, pp.416/1, pp.399/1,pp.15/6,pp.416/2, 
pp.416/3, pp.48/68 v k.ú. Lobeč  po dobu existence tohoto zařízení,  ve prospěch  Středočeské energetické a.s. za  
jednorázovou  úplatu   ve  výši  80 Kč/m  trasy  uložení  do komunikace  a  40 Kč/m  trasy  uložení  do  ostatních 
pozemků.. 
S odprodejem části pozemku pp.49/2 v k.ú.Mikovice o výměře cca 850 m2 manž.Krumphanzlovým za cenu dle 
znaleckého posudku.                                                  
S odprodejem  části pozemku  pp. 501/1  o výměře cca 30 m2  v k.ú. Zeměchy  manželům  Kociánovým  za cenu 
30 Kč/m2. 
S odprodejem pozemku pp.1/1 v k.ú.Lobeček o výměře 1021 m2 manželům Horáčkovým za cenu 40 Kč/m2. 
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ZM souhlasí 
 
 
S odprodejem části pozemků pp.83/86, pp.83/96, pp.83/105 a pp. 83/127 v k.ú. Lobeček o výměře cca 700 m2 fě 
MERO ČR, a.s.  se sídlem Kralupy n.Vlt., Veltruská 748  za cenu 300 Kč/m2  za účelem výstavby odbočovacího 
pruhu do areálu společnosti. 
S tím, aby byla s paní Šárkou Drobnou uzavřena kupní smlouva na pozemky pp. 175/20 (zahrada-379 m2) a  stp. 
510/1 (zbořeniště – 220 m2) pod a okolo rozestavěného rodinného domu v k.ú. Kralupy před kolaudací domu za 
kupní cenu ve výši 485 190 Kč. 
1) s revokací usnesení č.03/2/8/6, ze dne 26.3. 2003. 
2) ZM schvaluje odprodej jedné ideální poloviny domu čp.157 s pozemkem stp.170/1 o vým.649 m2 a pozemku    
    pp. 13/1 o vým. 1284 m2  v k.ú. Kralupy n.Vlt.  z  majetku města  Kralupy n.Vlt.,  paní  Jiřině Langwielerové, 
    bytem Brokhausen Weg 30,  Ofen, Bad Zwischenahn, SRN  a panu Janu Felixovi, bytem Žižkova 51, Kralupy      
   n.Vlt. za cenu 2 mil. 100 tis. Kč, s možností splátek do konce roku 2004. 
 
 
 
ZM odvolalo 
 
Stávajícího starostu města, místostarosty a ostatní členy rady města z jejich funkcí. 
 
 
ZM zvolilo 
 
Starostu města Mgr. Pavla Rynta. 
 
Místostarosty města Ing. Evžena Listíka a Ing. Josefa Maternu. 
 
Členy rady města p. Libora Lesáka, p. Stanislava Hejduka a p. Františka Kyllara. 
 
 
 
ZM souhlasí 
 
S uvolněním místostarostů pro výkon jejich funkce. 
 
 
 
Záměrem města je 
 
Odprodej  části  pozemků  pp. 385/6  o výměře  359 m2  a  pp. 385/7  o výměře 355 m2 v k.ú. Minice  za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku a  ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
Odprodej části pozemku pp.18 o výměře cca 130 m2 za účelem výstavby 4 garáží a ZM souhlasí se zveřejněním 
tohoto záměru. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou za minimální cenu 300 Kč/m2. 
Koupě pozemku 41/1 (PK) o výměře 808 m2 v k.ú. Mikovice  za účelem  majetkoprávního vypořádání pozemku 
pod komunikací a   ZM souhlasí  s vyvěšením tohoto záměru. 
Odprodej   části   pozemku    pp. 153/16   v k.ú.  Lobeček  o  výměře  cca 22 m2  za  účelem  přístavby  garáže  a 
ZM  souhlasí  se zveřejněním tohoto záměru. 
Odprodej části pozemku  pp. 153/43 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Lobeček a  ZM souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou za minimální cenu 300 Kč/m2. 
Odprodej pozemku pp. 36/13  v k.ú. Lobeč  o výměře 726 m2 a  ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. Na 
uvedeném pozemku nebudou postaveny žádné stavby. 
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ZM bere na vědomí 
 
Přijetí  peněžního daru  Městem Kralupy nad Vltavou  od firmy Rasmussen GmbH – organizační složka Kralupy 
nad Vltavou ve výši 100 000 Kč na základě darovací smlouvy č.385 ze dne 30.6.2003, která je účelově určena na 
zakoupení  zametacího stroje s podvozkem MERCEDES BENZ a nástavbou FAUN  pro Technické služby města 
Kralupy n.Vlt. 
Přijetí peněžního daru městem Kralupy nad Vltavou od p.Pavla Lulka, Zlončice 73 ve výši 100 000 Kč na zákla-
dě darovací smlouvy č. 422 ze dne 23.9.2003, která je účelově určena na zakoupení zametacího stroje s podvoz-
kem MERCEDES BENZ  a nástavbou FAUN pro Technické služby města Kralupy n.Vlt. 
Znalecké posudky  a  akceptuje  vykonatelné pravomocné rozhodnutí správního orgánu a tím přijímá stanovisko    
doporučené RM. (Havarijní stav topolů v areálu fotbalového hřiště TJ Kaučuk.) 
Návrh   „Zásad   privatizace  obytných  domů  a  bytů   z  majetku   města  Kralupy n.Vlt.  ve  znění  dle  přílohy 
k důvodové zprávě. 
ZM požaduje  vyjádření  detašovaného  pracoviště  Ministerstva  vnitra,  který  provádí  dohled  nad zákonností 
veřejné správy, a zapracování připomínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ověřovatelé:          paní Holeková Jindřiška 
 
      
                                                       paní Blažková Marie 
 
 
 
 
 
 
 
                       Starosta města:        Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


