
Z á p i s    č.  7 
 

o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne    5.  listopadu 2003  
ve  velké zasedací místnosti Městské úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:      20 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                       občané města 
Neomluven:     p. Vachtl     
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola  plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
   III. Materiály finančního odboru MěÚ: 
          1) Rozpočtová změna  č. 20/2003 - finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově  určené  na  

    úhradu přímých výdajů obecního školství 
          2) Rozpočtová změna  č. 21/2003 – změna dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 
                                                                 - snížení dotace na sociální dávky pro rok 2003  
          3) Rozpočtová změna č. 22/2003 – změna dotace  ze  SR  v rámci  souhrnného  dotačního vztahu  pro rok        
               2003 – příspěvek na výkon státní správy 
          4) Rozpočtová změna  č. 23/2003 – přijatá limitovaná  neinvestiční dotace ze SR od  Ministerstva kultury    
               pro městskou knihovnu 
           5) Rozpočtová změna  č. 24/2003 – přijatá neinvestiční systémová dotace ze SR od Ministerstva pro míst- 
               ní rozvoj, na obnovu místních komunikací 
           6) Rozpočtová změna  č. 25/2003 – přijatá limitovaná neinvestiční dotace a limitovaná systémová dotace    
                ze SR od Ministerstva kultury pro Městské muzeum v Kralupech n.Vlt. 
           7) Rozpočtová změna č.26/2003- přijatá  limitovaná  systémová dotace ze SR od Ministerstva pro místní    
                rozvoj, na opravu po povodni – bazénu a sportovní haly v Kralupech n.Vlt. 
           8) Rozpočtová změna č.27/2003-finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na úhra- 
               du nákladů za výkon činnosti odborného lesního hospodáře 
           9) Rozpočtová změna  č. 28/2003 – přijatá dotace na odstraňování povodň.škod  pro  městskou knihovnu    
                na nákup knihovního fondu 
         10) Přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie 
         11) Dodatek č. 1 k  Pravidlům pro poskytování prostředků z povodňového fondu Města Kralupy nad Vlta- 
               vou na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 
         12) Dotace  na  opravy  bytového fondu  poškozeného povodněmi v roce 2002 - změna v osobě příjemce u    
               registrační karty č.34 
         13) Dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002-oprava příspěvku u registrační   
                karty č.90 
         14) Uvolnění  finančních prostředků  z  povodňového konta  ve výši  30 000 Kč na příspěvek na odstranění    
                povodňových škod  týkající se občanů města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorách a    
                jejich vybavení 
         15) Prodloužení   konání  sbírky   pro  získání  finančních  prostředků   k  obnově  škod  vzniklých  povodní    
                 v Kralupech n.Vlt. v srpnu 2002 
         16) Obecně  závazná  vyhláška  města  Kralupy n.Vlt.   č. 4/2003  o  místním  poplatku  za  provoz systému    
               shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
         17) Prodej akcií společnosti Unipetrol a.s. 
         18) Přijetí  finančního příspěvku  ve výši 50 000 Kč  od  společnosti  Plus-Discount, spol. s r.o., Počernická     
               257, Radonice, Praha-východ 
 
   IV.  Materiály odboru realizace investic: 
            1) Koupě zametacího stroje na pozemní komunikace pro TSM 
            2) Rekonstrukce ulice U Studánky 
            3) Dům s pečovatelskou službou – ulice V Luhu 
            4) Bytové domy A,B,C – Cesta Brigádníků – Štefánikova  ul. 
            5) Informace  o  změně  vlastnictví  sběrných nádob  pro ukládání komunálního odpadu v územním    
                obvodu města Kralupy n.Vlt. 
 
    V.  Dotazy a připomínky občanů města  – 1. část 
    V. 2) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru ZM 
              Volba zbývajícího člena RM 



                                                                                        - 2 - 
    V. 2a) Uložení úkolů pro předsedy výborů ZM 
 
   VI.  Materiály odboru služeb, školství a kultury: 
           1) Darování movitých věcí –  zásob a materiálu CO z majetku města školám – nově vzniklým příspěvko- 
                vým organizacím 
           2) Novelizace zřizovacích listin příspěvkových organizací 
                a) pojištění majetku 
                b) školy – vymezení činnosti školní družiny 
           3) Zásady privatizace obytných domů a bytů z majetku města Kralup n.Vlt. 
 
   VII.  Majetkoprávní záležitosti města: 
           1) Odprodej pozemku pp.281/117 v k.ú. Lobeč – obálkovou metodou 
           2) Odprodej části pozemku pp.36/13 v k.ú. Lobeč 
           3) Odprodej části pozemku pp.153/16 v k.ú. Lobeček 
           4) Odprodej pozemků pp.385/6, pp.385/7 a části st.189 v k.ú.Minice 
           5) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace v k.ú. Lobeč 
           6) Záměr města – odprodej pozemku pp.78/27 a pp.78/38 v k.ú. Lobeč 
           7) Záměr města – převod pozemků v k.ú. Mikovice z PF ČR 
           8) Záměr města – zřízení věcného břemene – lávka pro pěší a cyklisty v k.ú. Mikovice 
           9) Záměr města – odprodej pozemku pp.193/1 v k.ú. Lobeček 
         10) Záměr města – směna pozemků v k.ú. Lobeček 
         11) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku 95/20 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
 
 VIII.  Dotazy a připomínky občanů – 2. část 
    IX.  Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
           1) Naplnění ustanovení § 104 zákona o obcích 
           2) Odměny pro uvolněné místostarosty města Kralup n.Vlt. 
           3) Vyplacení  další  odměny  za  II. pololetí roku 2003  neuvolněným  členům  ZM,  kterou  je  jim možno  
                poskytnout dle nař.vlády č.37 ze dne 22.1.2003. 
           4) Finanční ohodnocení neuvolněných členů zastupitelstva města za II. pololetí roku 2003. 
 
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  7. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  Přivítal přítomné a 
prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno  a  je  přítomno 19 členů ZM,  to znamená že je přítomna   
nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné.  
  Návrh  programu dnešního jednání schválilo 19 členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila sou-
část každého projednávaného bodu programu – pro 19  a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – pro 
19. Pro přípravu návrhu usnesení byla zvolena návrhová komise v tomto složení: Ing.Lipovský, pí Blažková a pí 
Holeková – pro 19. Za ověřovatele  zápisu  byly  zvoleny: paní Brixová a PhDr. Pencová – pro 19. 
Zápis  z  předchozího veřejného zasedání, konaném dne 24.9. byl ověřen  paní Holekovou a paní Blažkovou, byl 
k dispozici  k nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  bylo  zveřejněno  na  úředních deskách. Žádné námitky 
k němu nebyly podány. 
 
   Starosta města  pozval  přítomné členy ZM a občany města na  slavnostní odhalení  Křížku  rychtáře  Slabého, 
jedné z nejstarších památek v Kralupech n.Vlt., po restaurování, a to ve čtvrtek 6.11. ve 14,3o hod. – v ulici Gen. 
Klapálka  (na prostranství za telekomunikační budovou).  Dále  pan starosta  pozval  přítomné  na  akce, konané 
v rámci 80. výročí  založení  Dvořákova gymnázia a na celoměstskou akademii (ve čtvrtek 20.11. v 16,3o hod.), 
pořádanou při příležitosti 101. výročí města. 
Členům ZM připomněl starosta termíny konání pracovních a veřejných zasedání MZ:  PZ ZM – 10.12. a veřejné 
zasedání dne 17.12. 
 
   II.  Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů (příloha č.2/1) 
          Zprávu o plnění usnesení a vyřízení připomínek a dotazů přednesl Ing. Materna. 
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III. Finanční záležitosti města  
 
č.usnesení: 03/7/3/01 
Rozpočtová změna č. 20/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na úhradu pří- 
                                                     mých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19  (příloha č.3/1) 
č.usnesení: 03/7/3/02 
Rozpočtová změna č. 21/2003 – změna dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 
                                                    - snížení dotace na sociální dávky pro rok 2003  
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19  (příloha č.3/2) 
č.usnesení: 03/7/3/03 
Rozpočtová změna č.  22/2003 – změna  dotace  ze SR  v rámci  souhrnného  dotačního vztahu  pro  rok  2003 - 
                                                         příspěvek na výkon státní správy 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19 (příloha č.3/3) 
č.usnesení: 03/7/3/04                                                                             
Rozpočtová změna č. 23/2003 – přijatá limitovaná neinvestiční dotace ze SR od Ministerstva kultury, pro Měst- 
                                                       skou knihovnu v Kralupech n.Vlt. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19  (příloha č.3/4) 
č.usnesení: 03/7/3/05 
Rozpočtová změna č. 24/2003 – přijatá neinvestiční systémová dotace ze SR od Ministerstva pro místní rozvoj,    
                                                       na obnovu místních komunikací 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/5) 
č.usnesení: 03/7/3/06 
Rozpočtová změna č. 25/2003 – přijatá limitovaná neinvestiční dotace a limitovaná systémová dotace ze SR od    
                                                       Ministerstva kultury pro Městské muzeum v Kralupech n.Vlt. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/6) 
č.usnesení: 03/7/3/07 
Rozpočtová změna č.26/2003 - přijatá limitovaná systémová dotace ze SR od Ministerstva pro místní rozvoj, na   
                                                    opravu po povodni-bazénu a sportovní haly v Kralupech n.Vlt. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/7) 
č.usnesení: 03/7/3/08 
Rozpočtová změna č.  27/2003 – 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.3/8) 
č.usnesení: 03/7/3/09 
Rozpočtová změna č. 28/2003 - přijatá dotace  na  odstraňování  povodňových škod  pro Městskou knihovnu na   
                                                      nákup knihovního fondu 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/9) 
č.usnesení:03/7/3/10 
Přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/10) 
č.usnesení: 03/7/3/11 
Dodatek č. 1  k  Pravidlům pro poskytování prostředků z povodňového fondu Města Kralupy nad Vltavou 
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/11) 
č.usnesení: 03/7/3/12 
Dotace na  opravy  bytového  fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 – změna v osobě příjemce u regis-                           
                                                                                                                                trační karty č.34 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/12) 
č.usnesení: 03/7/3/13 
Dotace   na  opravy  bytového fondu  poškozeného povodněmi v roce 2002 – oprava  příspěvku  u  registrační     
                                                                                                                                  karty č.90 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20   (příloha č.3/13) 
ZM bere na vědomí: vrácení části dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002 ve výši 
12 998 Kč na KÚ Středočeského kraje. 
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č.usnesení: 03/7/3/14 
Uvolnění  finančních prostředků  z povodňového konta ve výši 30 000 Kč na příspěvek na odstranění povod-
ňových škod týkající se občanů města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorách a jejich vybavení. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/14) 
č.usnesení: 03/7/3/15 
Prodloužení  konání  sbírky  pro  získání  finančních prostředků k obnově škod vzniklých povodní v Kralu-
pech n.Vlt. v srpnu 2002. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/15) 
č.usnesení: 03/7/3/16 
Obecně závazná vyhláška města Kralupy n.Vlt. č.4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20  (příloha č.3/16) 
č.usnesení: 03/7/3/17 
Prodej akcií společnosti Unipetrol a.s. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16, proti 1, zdržel 3  (příloha č.3/17) 
č.usnesení: 03/7/3/18 
Přijetí finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč od společnosti Plus-Discount,  spol. s r.o.,  Počernická 257, 
Radonice, Praha-východ 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20    (příloha č.3/18) 
 
  IV.  Materiály odboru realizace investic: 
 
č.usnesení: 03/7/4/1 
Koupě zametacího stroje na pozemní komunikace pro TSM 
 
ZM schvaluje úhradu doplatku nákupu zametacího stroje na pozemní komunikace typu Mercedes-Benz ATEGO 
s nástavbou FAUN VIAJET 6 R v max. výši do 3 076 546 Kč překlenovacím úvěrem- pro 20  (příloha č.4/1) 
č.usnesení: 03/7/4/2 
Rekonstrukce ulice U Studánky 
ZM  souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Rekonstrukce ul. U Studánky“ s vítězem soutěže a současně schva-
luje začlenit finanční částku ve výši 1 278 377 Kč do rozpočtu r.2004  – pro 20 (příloha č.4/2) 
č.usnesení: 03/7/4/3 
Dům s pečovatelskou službou – ulice V Luhu 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 18, zdržel 1    (příloha č.4/3) 
č.usnesení: 03/7/4/4 
Bytové domy A,B,C – Cesta Brigádníků – Štefánikova ul. 
 
ZM hlasovalo o  odložení  tohoto materiálu, s tím že bude rozhodnuto  až  po  otevření  obálek  (na mimořádném 
veřejném zasedání  ZM) – pro 15, zdržel 3, proti 1      (příloha č.4/4) 
č.usnesení: 03/7/4/5 
Informace  o  změně  vlastnictví  sběrných nádob  pro  ukládání komunálního odpadu  v územním obvodu 
města Kralupy n.Vlt. 
ZM bere na vědomí návrh usnesení   (příloha č.4/5) 
             
V. Dotazy a připomínky členů ZM                                                                                             
 
č.usnesení: 03/7/5/2 
Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru ZM 
Volba zbývajícího člena RM 
 
ZM volí do funkce předsedy finančního výboru ZM PhDr. Milenu Pencovou – pro 14, zdržel 2 
ZM volí do funkce předsedy kontrolního výboru ZM p. Františka Kyllara – pro 15, zdržel 2 
ZM volí za člena finančního výboru ZM p. Miloše Kasalického – pro 13, zdržel 4 
Zbývající člen kontrolního výboru ZM bude zvolen na příštím jednání ZM. 
 
ZM odsouhlasilo volbu zbývajícího člena RM provést veřejnou volbou dle volebního řádu – pro 17 
ZM volí Mgr. Milenu Klepáčovou za člena Rady města Kralup n.Vlt. – pro 14 
(příloha č.5/2) 
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č.usnesení: 03/7/5/2a 
Uložení úkolů pro předsedy výborů ZM. 
 
ZM ukládá předsedům výborů ZM: 
      1) připravit návrh plánu činnosti výboru pro rok 2004 (do 5.12.2003) 
      2) ve spolupráci s předcházejícími předsedy výborů zpracovat stručné zhodnocení činnosti výboru za r. 2003    
          včetně návrhu na finanční odměny členů výborů za 2. pololetí roku 2003 (do 17.12. 2003) 
      3) připravit v oblasti působnosti výboru návrhy pro zpracování celkového plánu rozvoje města v letech 2004    
          - 2006 (do 17.12.2003) 
- pro 16  (příloha č.5/2a) 
 
V. Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
p. Sekera Václav– úhorové pozemky– Minice, Zeměchy– kolem silnic (směrem od Velvar)- upozorňuje na ne- 
                              bezpečí, které hrozí v důsledku zaplevelení těchto pozemků (nebezpečí požárů) a doporučuje    
                              městu, aby toto nebezpečí nepodceňovalo a zajistilo dohled nad údržbou úhorových pozemků 
- odpověděl tajemník MěÚ – odbor životního prostředí  zvýší  dohled  a  majitelé  budou  vyzýváni k povinnosti      
                              údržby jejich pozemků, připadně pokutováni. 
                            - informoval o programu Ministerstva životního prostředí  (zalesnění) 
 
- černé skládky – upozornil  na  vznik černé skládky v Mikovicích (mezi Krétou a přejezdem u zastávky v Miko- 
                            vicích) 
- upozornil na  neudržovanou stavbu v Mikovicích (konec Růžového údolí), kde odpadávají kachlíky a  na  nepo- 
                            řádek před mineralogickém centrem v Lobečku (pytle na chodníku) 
 
p.Mojžišík – byty – domnívá se,  že  zastupitelstvo  nemá  vyjasněnou  koncepci,  jak  pomáhat  občanům  svého   
       města při získávání bytů a připomíná, že příslib startovacích bytů byl v programu všech politických stran.    
 
p.Kulka Josef – ulice  Pod Lipami  v  Zeměchách – již před 2 lety slíbeny ZM  investice do této komunikace, ale    
       doposud se tak nestalo, dotazuje se, kdy bude záležitost vyřešena. Dále upozorňuje na nedořešené majetkové   
       vztahy (nevykoupené pozemky) v ul. Na Rybníkách, kde probíhá výstavba komunikace. 
- odpověděla Ing.Trávníčková – financování komunikací v Zeměchách bude řešeno dotací z EU 
  
 VI.  Materiály odboru služeb, školství a kultury: 
 
č.usnesení: 03/7/6/1 
Darování  movitých věcí – zásob a materiálu CO  z  majetku města školám – nově vzniklým příspěvkovým  
                                                                                                                                   organizacím                                       
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 16   (příloha č.6/1) 
č.usnesení: 03/7/6/2 
Novelizace zřizovacích listin příspěvkových organizací – a) pojištění majetku 
                                                                                                 b) školy – vymezení činnosti školní družiny 
ZM schvaluje návrhy usnesení -bod a) – pro 16 + bod b) – pro 16  (příloha č.6/2) 
č.usnesení: 03/7/6/3 
Zásady privatizace obytných domů a bytů z majetku města Kralup n.Vlt. 
 
ZM bere na vědomí „Zásady privatizace obytných domů a bytů z majetku města Kralup n.Vlt.“ a ukládá MěÚ  
zajisti znalecké posudky (odhadní ceny) zbývajících nemovitostí, které budou zahrnuty do privatizace obytných 
domů a bytů, i s možností rozšíření splátkového kalendáře. Termín do 17.12. 2003.  
– pro 15,  zdržel 1  (příloha č.6/3) 
                                                                                   
 VII.  Majetkoprávní záležitosti města: 
 
ZM zvolilo  „Komisi  pro otevření obálek“  ve  složení: Ing. Czechmann, p. Holeček, Mgr. Klepáčová – pro 15, 
zdržel 1 
 
č.usnesení: 03/7/7/01 
Odprodej pozemku pp.281/117 v k.ú.Lobeč – obálkovou metodou 
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ZM  souhlasí  s  odprodejem pozemku pp. 281/117 o výměře 600 m2  v k.ú. Lobeč  včetně  věcného břemene ve 
prospěch VKM, a.s. za účelem výstavby rod.domu panu Vladimíru Vychodilovi za cenu 1 263 Kč/m2. 
Před  sepsáním kupní smlouvy  bude  v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č.6/2000 sepsána smlouva o 
budoucí smlouvě kupní a smlouva nájemní. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok po dobu dvou let, v dalších letech se cena 
zvyšuje na 10 Kč/m2/rok. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci rod.domku – pro 16  (příloha č.7/1) 
č.usnesení: 03/7/7/02 
Odprodej části pozemku pp.36/13 v k.ú. Lobeč 
ZM souhlasí s odprodejem pozemku pp.36/13 v k.ú.Lobeč o výměře 726 m2 p.Vl.Matějčkovi, hotel Sport Kra-
lupy n.Vlt. za cenu 1 000Kč/m2 – pro 16   (příloha č.7/2) 
č.usnesení: 03/7/7/03 
Odprodej části pozemku pp.153/16 v k.ú. Lobeček 
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku pp.153/16 v k.ú. Lobeček o výměře cca 22m2 manželům Vrbovým za 
cenu 210 Kč/m2 – pro 16   (příloha č.7/3) 
č.usnesení: 03/7/7/04 
Odprodej pozemků pp. 385/6, pp. 385/7 a části st. 189 v k.ú. Minice 
ZM souhlasí  s  odprodejem pozemků  pp. 385/6 o výměře 359 m2,  pp. 385/7 o výměře 355 m2 a části st. 189 o 
výměře 31 m2 v k.ú.Minice manželům Mantlíkovým za 15 Kč/m2  – pro 16        (příloha č.7/4) 
č.usnesení: 03/7/7/05 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace v k.ú. Lobeč 
Záměrem města je  koupě části pozemku st. 29/2 v k.ú. Lobeč o výměře cca 80 m2  za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod komunikací a ZM souhlasí s vyvěšením tohoto záměru – pro 16  (příloha č.7/5) 
č.usnesení: 03/7/7/06 
Záměr města – odprodej  pozemku pp.78/27 a pp.78/38 v k.ú. Lobeč 
 
Záměrem města je  odprodej pozemků pp. 78/38 o výměře 112 m2 a pp. 78/27 o výměře 445 m2 v  k.ú. Lobeč za 
účelem rozšíření zahrady – pro 0, proti 16 
 
Záměrem města je  odprodej pozemku pp. 78/38 o výměře 112 m2 v k.ú. Lobeč  za účelem  rozšíření  zahrady a 
ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 16 
(příloha č.7/6) 
č.usnesení: 03/7/7/07 
Záměr města – převod pozemků v k.ú. Mikovice z PF ČR 
Záměrem města je převod pozemků pp. 367/10, 367/14, 43/2, 43/3, 43/5 a části pp. 43/7 a 47/1 v k.ú. Mikovice 
z  PF ČR  do vlastnictví  města Kralupy n.Vlt.  a  ZM  souhlasí  se  zveřejněním  tohoto záměru–pro 16 (příloha 
č.7/7) 
č.usnesení: 03/7/7/08 
Záměr města – zřízení věcného břemene – lávka pro pěší a cyklisty v k.ú. Mikovice 
Záměrem města je  zřízení  věcného břemene  práva umístění stavby  „lávka pro pěší a cyklisty“  přes  pozemek 
Povodí Vltavy, st.podnik Praha pp. 557/1 v k.ú. Mikovice, ve prospěch města Kralupy n.Vlt.  a  ZM  souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru – pro 16   (příloha č.7/8) 
č.usnesení: 03/7/7/09 
Záměr města – odprodej pozemku pp.193/1 v k.ú.Lobeček 
Záměrem města je  odprodej pozemku pp. 193/1 v k.ú. Lobeček za účelem rozšíření zahrady a  ZM souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru - pro 16   (příloha č.7/9) 
č.usnesení: 03/7/7/10 
Záměr města – směna pozemků v k.ú. Lobeček 
 
Záměrem města je směna pozemků pp.139/2, pp.851/10 a 139/2 (PK) o celkové výměře 1 115 m2 v k.ú.Lobeček 
za pozemky st. 597, st. 598, st. 599, st. 600, st. 601 o celkové výměře 840 m2 a části pozemku 181 a 113/1 v k.ú. 
Lobeček za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných městem – pro 0 
 
Záměrem města je  odkoupení pouze pozemku  pp. 851/10  o  výměře  187 m2  a  139/2 (PK) o výměře 236 m2 
v  k.ú. Lobeček  za účelem  majetkoprávního vypořádání pozemku  pod komunikací a chodníkem – nábř. J. Rysa  
a   ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 16    (příloha č.7/10) 
č.usnesení: 03/7/7/11 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku 95/20 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
Záměrem města je  odkoupení pozemku  95/20 (PK) o výměře 19 m2  v  k.ú. Kralupy n.Vlt.  od  spoluvlastníků 
pozemku  a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 16     (příloha č.7/11)                                                                                                                                                         
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IX. Dotazy a připomínky členů ZM 
 
č.usnesení: 03/7/9/1 
Naplnění ustanovení § 104 zákona o obcích 
1) ZM, v souladu s § 104 zákona o obcích, pověřuje místostarosty Ing. E.Listíka a Ing.J.Maternu plněním úkolů       
    dle návrhu starosty (viz příloha).  
 2) ZM souhlasí s tím, že zastupováním starosty se pověřují oba místostarostové v pořadí: 
      a) Ing. Evžen Listík, b) Ing. Josef Materna – pro 15    (příloha č.9/1) 
č.usnesení: 03/7/92 
Odměny pro uvolněné místostarosty města Kralup n.Vlt. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 15    (příloha č.9/2) 
č.usnesení: 03/7/9/3 
Vyplacení  další  odměny  za  II.  pololetí  r. 2003  neuvolněným členům zastupitelstva města, kterou je jim 
možno poskytnout dle nař.vlády č.37 ze dne 22.1. 2003.       
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 14, zdržel 2     (příloha č.9/3) 
č.usnesení: 03/7/9/4 
Finanční ohodnocení neuvolněných členů zastupitelstva města za II. 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 II.  pololetí 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 II. pololetí 2003 byla vyhod-   
     nocena 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.9/4) 
 
VIII. Dotazy a připomínky občanů – 2. část 
 
p.Tesař – jáma – asi 100 m  od  restaurace  „Na Františku“  směrem  k  lávce  přes řeku Vltavu  je  již přes 2 roky    
                hluboká jáma, kde zůstává ležet spadané listí a následně při mrazivém počasí je zde nebezpečí náledí. 
             - požaduje,  aby  město  zajistilo  u majitelů zahrádek,  na jejichž pozemcích rostou stromy blízko plotů a    
               větve  těchto stromů  přesahují  na chodník,  odstranění (uřezání)  přesahujících větví.  Odstranění větví    
               požaduje provést urychleně – do konce měsíce listopadu. 
             - upozorňuje na nedodržování dopravní značky „zákazu vjezdu“ v ul. Jungmannova 
             - parkoviště u pošty – nevhodně zasazená bříza, lidé nemohou procházet 
 
p.Dvořák– ul.28.října, č.p.489–před vchodem jsou neořezané túje. Je zde velký nepořádek, který přitahuje krysy. 
                  Dále upozorňuje na prasklý strom, poničený vichřicí a požaduje přistavení plošiny k jeho odstranění. 
                  Další spadlý (vylomený) strom je v prostoru garáží, u zastávky. 
                - Koloniál Anna – u vjezdu do tohoto obchodu je nákl. automobily porušená vozovka (díry v asfaltu). 
 
p.Schweizer – stezka pro cyklisty  (Masnerova stezka – Lobeček – kolem Vltavy,  přes lávku – až k Františku) –     
                       je zde velké množství rozházeného rozbitého skla – dotazuje se, zda bude moci, v případě píchnutí     
                       duše u kola, požadovat náhradu škody u města, jako vlastníku stezky. 
starosta – technické služby města přednostně vyčistí stezku 
 
p.Holeček–Dvořákova stezka–je ve velmi špatném stavu. Pro velké množství děr  nelze zde bezpečně jet na kole,   
                  nebo s kočárkem. TSM slíbily, že ve spolupráci s dráhou stezku opraví. Požaduje, aby město dohlédlo    
                  na zprůjezdnění stezky. 
-ředitel TSM – technické služby města zaurgují opravu stezku u dráhy 
 
Ing.Lipovský – usnesení  rady města  ze dne  15.10. 2003 (03/25/2/03) –  nepovažuje  rozhodnutí  RM  (zkrácení    
                          záruční lhůty) za zvlášť moudré. 
- vysvětlila Ing. Trávníčková, vedoucí odboru realizace investic. 
 
RNDr.Plecháček – vrací se k odvolání a rekonstrukci rady města. Má výhradu, jakým způsobem byla rada města    
                 odvolána (a následně zvolena nová rada města). Požaduje, aby zastupitelé na jednom z dalších jednání 
                 vyjádřili  svůj  názor  (proč  zvedli  ruku  pro  odvolání rady),   požaduje  vyjasnit si  vztahy, kdy bude       
                 přítomna i druhá strana. 
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Ing.Czechmann – usnesení  rady města  ze dne 29.10. 2003 (03/26/2/08) –  dotazuje se  na vybraného zhotovitele    
        akce – firmu  Ing. Pavel Novák  –  zda  se  může  firmě Ing.Pavel Novák  zadat  provedení  této  velké  akce       
        (živnostenské oprávnění) 
- vysvětlila Ing. Trávníčková, vedoucí odboru realizace investic 
 
p.Holeček – dotázal se  na  opravu  koupaliště – oprava  přívodního potrubí koupaliště - zda rozhodnutí o opravě    
                     formou vyvložkování přívodního potrubí –  je to  nejlepší  rozhodnutí,  zda  by  nebylo  výhodnější   
                     investovat finanční prostředky do inovace. 
                      
p.Kyllar – komunikace ke koupališti – je stále rozkopána, kdy bude oprava vozovky dokončena? 
- vysvětlila Ing.Trávníčková – tento stav souvisí s opravou koupaliště (vyvložkování potrubí), termín dokončení    
                     je stanoven do 20.12. 
 
p. Schweizer – má výhrady k městu, které neřeší problém veřejného WC v Lobečku a požaduje zajistit záchody    
                        pro veřejnost 
starosta města – odbor realizace investic prověří na trhu možnosti mobilních zařízení WC (cena) 
ZM pověřuje radu města, aby rozhodla o způsobu vyřešení veřejného WC v Kralupech n.Vl.t. - Lobečku – pro 
15 
 
PhDr.Pencová – upozorňuje na nutnost odstranění stromu na hřbitově (poškození pomníku) 
 
Mgr. Klepáčová – pohřební vývěsková služba 
starosta – není povinnost města, zajišťuje soukromá firma (pohřební služba) 
 
p.Penc – otevření nového baru na Seifertově náměstí v Lobečku – obává se hluku, nepořádku 
- odpověděl tajemník MěÚ a paní Břicháčová, vedoucí odboru správy majetku  
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          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne 5. listopadu 2003  
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 20/2003 –  poskytnutí  finančních  prostředků   od  Krajského úřadu  Středočeského kraje 
– odboru školství, mládeže a sportu   na  úhradu  přímých výdajů na měsíc září 2003 pro příspěvkové organizace 
města v celkové výši 5 986 200 Kč (viz rozpis). 
 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 426 200 Kč,   MŠ Gen.Klapálka ve výši 442 400 Kč,   ZŠ 28.října ve výši 243 600 Kč,  ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1 264 300 Kč, ZŠ Komenského ve výši 951 200 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 899 000 Kč, ZŠ 
Třebízského ve výši 737 100 Kč,  ZUŠ ve výši 495 600 Kč, Zvláštní škola ve výši 314 400 Kč, Dům dětí a mlá-
deže ve výši 144 600 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 67 800 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.               odbor            UZ                           částka 
231 10                                       4122                   1           33149                5 986 200,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                   426 200,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                   442 400,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   243 600,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                1 264 300,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   951 200,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   899 000,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   737 100,00 
232 10          3231                     5331                   2           33149                   495 600,00 
232 10          3114                     5331                   2           33149                   314 400,00 
232 10          3421                     5331                   2           33149                   144 600,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                     67 800,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č.21/2003–  snížení dotace ze státního rozpočtu, na dávky sociální péče v rámci souhrnného 
dotačního vztahu na rok 2003 z celkové výše 20 119 000 Kč na 18 800 000 Kč, tj. o 1 319 000 Kč. 
 
Rozpis: 
účet              odd.par.                                                                        pol.                  UZ       orj.                  částka Kč 
231 10                                                                                             4112              98072        1            - 2 828 000,00 
231 10                                                                                             4112              98272        1              1 509 000,00 
232 10         4175 (dávky soc.péče pro rodinu a děti)                    5410              98072        3            - 2 828 000,00 
232 10         4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky)                       5410              98272       3                  700 000,00 
232 10         4184 (příspěvek na zakoupení, opravu a 
                               zvláštní úpravu motorového vozidla)               5410             98272       3                  809 000,00 
                                                                                                                                                              - 1 319 000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 22/2003 –  zvýšení dotace ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon státní správy v rámci 
souhrnného dotačního vztahu pro rok 2003 z 5 513 200 Kč na 5 524 600 Kč tj. o 11 400 Kč. 
 
Rozpis: 
účet              odd.par.                položka             UZ             orj.                           částka 
231 10                                         4112                                    1                      11 400,00 
232 10          6171                       5139                                    4                      11 400,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 23 – přijetí  limitované neinvestiční dotace  ze  státního rozpočtu  od Ministerstva kultury 
prostřednictvím Ministerstva financí ČR, pro Městskou knihovnu v Kralupech n.Vlt. na obnovu po povodni 8/02 
v celkové výši 1 300 000 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                    org.                         částka 
223 92                                       4116              17337               5             2348120018         1 300 000,00 
223 92          3314                     5171              17337               5             2348120018         1 300 000,00 
 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 24 – přijetí  neinvestiční  systémové dotace  ze  státního rozpočtu ČR od Ministerstva pro 
místní  rozvoj  ČR prostřednictvím Českomoravské záruční banky a.s. pro město Kralupy n.Vlt. na obnovu míst-
ních komunikací v celkové výši 22 872 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                    org.                         částka 
223 92                                       4116               17337              5             2178150001       22 872 000,00 
223 92          2212                     5171               17337              5             2178150001       22 872 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
 
Rozpočtovou změnu č. 25 – přijetí  limitované neinvestiční dotace  ve výši 556 000 Kč  a  limitované  systémové 
dotace ve výši  80 000 Kč  ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury prostřednictvím Ministerstva financí ČR, 
pro Městské muzeum v Kralupech n.Vlt. na povodňové škody v celkové výši 636 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                     org.                        částka 
223 92                                       4116              17337               5             2348120019            636 000,00 
223 92          3315                     5171              17337               5             2348120019            636 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
 
Rozpočtovou změnu č. 26 – přijetí  limitované  systémové dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR prostřednictvím Ministerstva financí na opravu po povodni bazénu a sportovní haly čp. 1089 v Kralu-
pech n.Vlt. v celkové výši 7 280 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ           orj.                      org.                        částka 
223 92                                       4116              17337             5               2178180022         7 280 000,00 
223 92          3429                     5171              17337             5               2178180022         7 280 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
 
Rozpočtovou změnu č.27/2003– 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                      10 500,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003   
 
Přijetí dotace  na  odstranění  povodňových škod,  účelově určené  pro  městskou knihovnu  na nákup knihovního 
fondu, od Ministerstva kultury ČR v celkové výši 900 000 Kč. 
Rozpis: 
účet              odd.par.                  pol.                   UZ            orj.                           částka 
231 10                                       4116              34274               1                     900 000,00 
232 10          3314                     5136              34274               2                     900 000,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
 
Přijetí dotace pro město Kralupy n.Vlt. z prostředků Fondu solidarity Evropské unie, které Česká republika obdr- 
žela k financování nouzových opatření po povodních ze srpna 2002, v celkové výši 322 611 Kč. 
 
-účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
 
„Dodatek č. 1“  k  Pravidlům  pro poskytování  prostředků z povodňového fondu města Kralupy n.Vlt. na opravy 
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
Změnu v osobě příjemce u registrační karty č.34– žadatel Jaroslava Jandová, Erbenova 823, pro čerpání příspěv-
ků na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 z povodňového fondu města Kralupy n.Vlt., 
na základě dohody o narovnání a rozdělení příspěvku v celkové výši 200 000 Kč novým příjemcům, tj.:   z  pů-
vodního žadatele, paní Jandové Jaroslavy  na  paní Lacinovou Hanu a Jandovou Ladislavu  – příspěvek ve výši 
89 948,20 Kč a manželé Hanu a Miloslava Černých – příspěvek ve výši 110 051,80 Kč. 
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ZM schvaluje  
 
1) Snížení poskytovaného příspěvku pro RK č. 90 – žadatel pí Mgr. Reslerová  o částku 12 998 Kč, tj. z  původní    
    částky 13 228 Kč na částku 230 Kč. 
2) Snížení již dříve přijaté a zastupitelstvem města schválené nenávratné neinvestiční dotace od MMR,  prostřed- 
    nictvím  KÚ Středočeského kraje  na  opravy  bytového  fondu  poškozeného  povodní  v  roce  2002  o částku   
    12 998 Kč, tj. z původní částky 5 577 300 Kč na částku 5 564 302 Kč. 
ZM bere na vědomí: 
Vrácení části dotace  na  opravy  bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002  ve  výši  12 998 Kč  na  KÚ 
Středočeského kraje. 
 
1) Uvolnění  částky  30 000 Kč  z  účtu   Město – Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ  č. 516488910207/0100  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 stano- 
    ven komisí jmenovanou zastupitelstvem města dne 4.prosince 2002 z účtu Město– Kralupy nad Vltavou – PO- 
    VODEŇ č.516488910207/0100 v celkové výši 30 000 Kč těmto občanům: 
    Milan Pospíšil, Hůrka 1032 – 15 000 Kč,     MUDr.Hettychová Pavla, Vrchlického 636 – 15 000 Kč 
 
Prodloužení konání sbírky do  31.12. 2004  pro  získání  finančních prostředků k obnově škod vzniklých povodní 
v  Kralupech n.Vlt.  v  měsíci srpnu  loňského  roku,  prostřednictvím  vyhlášeného  zvláštního  bankovního  účtu 
Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 516488910207/0100, zřízeného pro tento účel. 
Obecně závaznou vyhlášku  č. 4/2003  o  místním poplatku  za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
1) Revokaci usnesení ZM č.01/08/3/10 ze dne 7.11.2001 a usnesení ZM č.01/09/3/14 ze dne 2.12.2001. 
2) Záměr města prodat  1 789 560 ks akcií společnosti Unipetrol a.s., které jsou ve vlastnictví města Kralupy nad 
    Vltavou. 
3) Prodej  1 789 560  ks  akcií  společnosti Unipetrol a.s. formou podání přímé nabídky na Burze cenných papírů    
    Praha a.s. 
4) Pověření  rozhodnutím  o okamžiku prodeje a o konečné prodejní ceně, která musí být co nejvýhodnější s tím,   
    že se budou  akcie  nabízet  postupně  po  částech (z důvodu nerozkolísání trhu) a min.cena bude 62 Kč/akcii -    
    starostu Mgr. Pavla Rynta  a  místostarosty Ing.Evžena Listíka a Ing.Josefa Maternu,  s  podmínkou,  že  jejich    
   souhlas  musí  být jednomyslný, a zároveň jmenovaní budou odpovědní za celý proces konkrétní realizace pro-   
   deje. 
Přijetí  finančního příspěvku od společnosti Plus-Discount, spol. s r.o., Počernická 257, Radonice, Praha-východ 
ve výši 50 000 Kč určeném pro náhradní výsadbu stromů či zeleně. 
Úhradu  doplatku  nákupu  zametacího stroje na pozemní komunikace typu Mercedes-Benz ATEGO s nástavbou 
FAUN VIAJET 6 R v maximální výši do 3 076 546 Kč překlenovacím úvěrem. 
Přijetí státní dotace ve výši  35 400 000 Kč  na  výstavbu DPS s 59 bytovými jednotkami v lokalitě U Cukrovaru, 
Kralupy n.Vlt., a současně  schvaluje  začlenit zbývající finanční prostředky nutné pro výstavbu DPS s 59 b.j. do 
výdajové části rozpočtu města pro rok 2004 až 2005. 
 
Novelizaci  zřizovacích listin  všech příspěvkových organizací, zřizovaných městem Kralupy n.Vlt., doplněním o 
nový článek 7.2, který zní: 
7.2  Povinnosti příspěvkové organizace při správě vlastního majetku: 
7.2.1. Hmotný  investiční majetek  je  organizace  oprávněna nabývat, pokud jí byla zřizovatelem poskytnuta pro   
          příslušný  kalendářní rok  investiční dotace. V opačném případě pouze s předchozím písemným souhlasem    
          zřizovatele. 
7.2.2. Organizace  je  povinna vést předepsanou evidenci svého majetku, udržovat jej v dobrém provozním stavu,  
          zajišťovat provádění jeho zákonných revizí a prohlídek. 
7.2.3. Organizace  je povinna nechat na vlastní náklady pojistit svůj majetek před ztrátou, zničením, poškozením,     
          odcizením  apod.,  jakož  i  odpovědnost za škodu  způsobenou svojí činností  nebo v souvislosti s ní třetím    
          osobám. 
7.2.4. Organizace je oprávněna svůj majetek pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku, nebude-li tím narušeno    
          plnění hlavního účelu, ke kterému byla organizace zřízena. 
7.2.5. Vyřadit (odepsat)  nepotřebný  hmotný  investiční  majetek  je  organizace  oprávněna  pouze s předchozím    
          písemným souhlasem zřizovatele. 
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ZM schvaluje 
 
 
Změnu čl.4  zřizovacích listin příspěvkových organizací: ZŠ Kralupy n.Vlt.,Třebízského 523, ZŠ Kralupy n.Vlt., 
Gen.Klapálka 1029, ZŠ Kralupy n.Vlt., Revoluční 682, ZŠ Kralupy n.Vlt., 28.října 182  a Zvláštní škola Kralupy 
n.Vlt.: 
čl. 4.2. – vypustit „školní klub“ 
čl. 4.2. – čtvrtá  věta  nově  zní:  „Součástí  organizace  je  školní družina,  která  zajišťuje  výchovu,  vzdělávání,  
               zájmovou činnost a rekreaci žáků v době mimo vyučování a může zřizovat zájmové kroužky.“ 
 
Návrh starosty  na  vyplacení další odměny  za  II. pololetí roku 2003 neuvolněným členům ZM ve výši poloviny 
odměny, která je jim poskytována měsíčně na základě nařízení vlády č.37/2003 Sb. 
 
 
 
ZM souhlasí 
 
 
S  uzavřením  smlouvy  o dílo  „Rekonstrukce ul. U Studánky“ s vítězem soutěže a současně  schvaluje  začlenit 
finanční částku ve výši 1 278 377 Kč do rozpočtu roku 2004. 
 
S darováním zásob (potraviny, čistící prostředky) a materiálu civilní obrany v hodnotách, uvedených v důvodové 
zprávě  a  dle  seznamů,  které tvoří  přílohu k důvodové zprávě, příspěvkovým organizacím:  ZŠ Kralupy n.Vlt., 
Třebízského 523,  ZŠ Kralupy n.Vlt., Gen.Klapálka 1029,  ZŠ Kralupy n.Vlt., Revoluční 682, ZŠ Kralupy n.Vlt., 
28.října 182,  Zvláštní škola Kalupy n.Vlt., Jodlova 111,  MŠ Kralupy n.Vlt., Dr.Beneše 682, MŠ Kralupy n.Vlt., 
Gen.Klapálka 976, Dům dětí a mládeže Kralupy n.Vlt. (zásoby ŠvP Mokrosuky). 
 
S  odprodejem pozemku pp. 281/117 o výměře 600 m2 v k.ú. Lobeč včetně věcného břemene ve prospěch VKM, 
a.s. za účelem výstavby rod.domu p.Vladimíru Vychodilovi za cenu 1 263 Kč/m2. 
Před  sepsáním  kupní smlouvy bude v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2000 sepsána smlouva o 
budoucí smlouvě kupní a smlouva nájemní. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok po dobu dvou let, v dalších letech se cena 
zvyšuje na 10 Kč/m2/rok. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci rod.domku. 
 
S odprodejem pozemku pp. 36/13 v k.ú. Lobeč o výměře 726 m2 p. Vl.Matějčkovi, hotel Sport Kralupy n.Vlt. za  
cenu 1 000 Kč/m2. 
S  odprodejem  části  pozemku  pp. 153/16  v  k.ú. Lobeček  o výměře  cca  22 m2  manželům  Vrbovým za cenu  
210 Kč/m2. 
S odprodejem pozemků  pp. 385/6 o výměře 359 m2,  pp. 385/7 o výměře 355 m2 a části st. 189 o výměře 31 m2 
v k.ú.Minice manželům Mantlíkovým za 15 Kč/m2. 
 
1) S platností od 24.9.2003 poskytovat odměnu za výkon funkce místostarosty pana Ing.Evžena Listíka v alikvot.    
    výši (důvod.zpráva),  odpovídající  pracovnímu úvazku 28 hodin týdně,  po přechodu na plný prac.úv. stanovit   
    odměnu dle platného nař.vlády. 
2) S platností  od 24.9. 2003  poskytovat odměnu za výkon funkce místostarosty p. Ing.Josefa Materny v alikvot. 
    výši (důvod.zpráva),  odpovídající  pracovnímu úvazku 21 hodin týdně, po přechodu na plný prac.úv. stanovit   
    odměnu dle platného nař.vlády. 
                 
 
 
Záměrem města je 
 
Koupě části pozemku st. 29/2 v k.ú.Lobeč o výměře cca 80 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 
pod komunikací a ZM souhlasí s vyvěšením tohoto záměru. 
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Záměrem města je 
 
 
Odprodej  pozemku  pp. 78/38  o výměře 112 m2 v k.ú. Lobeč  za  účelem  rozšíření zahrady a  ZM  souhlasí  se 
zveřejněním tohoto záměru. 
 
Převod pozemků pp.367/10, 367/14, 43/2, 43/3,43/5 a části pp.43/7 a 47/1 v k.ú.Mikovice z PF ČR do vlastnictví 
města Kralupy n.Vlt. a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
Zřízení  věcného  břemene  práva  umístění stavby  „lávka pro pěší a cyklisty“  přes  pozemek  Povodí Vltavy, st. 
podnik Praha  pp. 557/1 v k.ú. Mikovice, ve prospěch města Kralupy n.Vlt a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru. 
Odprodej pozemku pp. 193/1 v k.ú. Lobeček za účelem rozšíření zahrady a  ZM  souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru. 
Odkoupení pouze pozemku pp.851/10 o výměře 187m2 a 139/2 (PK) o výměře 236 m2 v k.ú.Lobeček za účelem 
majetkoprávního  vypořádání   pozemku   pod  komunikací  a  chodníkem –  nábř. J .Rysa  a    ZM  souhlasí   se 
zveřejněním tohoto záměru. 
 
Odkoupení pozemku 95/20 (PK) o výměře 19m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. od spoluvlastníků pozemku a ZM souhla-
sí se zveřejněním tohoto záměru. 
 
 
 
Záměrem města není 
 
 
Odprodej pozemků  pp. 78/38 o výměře 112 m2 a  pp. 78/27 o výměře 445 m2 v k.ú. Lobeč  za účelem  rozšíření 
zahrady. 
Směna pozemků pp.139/2,pp.851/10 a 139/2 (PK) o celkové výměře 1 115m2 v k.ú.Lobeček za pozemky st.597, 
st. 598, st. 599, st. 600, st. 601 o celkové výměře 840 m2 a části pozemku 181 a 113/1 v k.ú. Lobeček  za účelem 
majetkoprávní vypořádání pozemků užívaných městem. 
 
 
 
ZM,  v souladu se zákonem o obcích,   deleguje  pravomoc  stanovit  finanční  ohodnocení  práce  neuvolněných 
členů ZM (i nečlenů ZM) v  komisích  RM  za  II. pololetí 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. 
 
ZM pověřuje RM tím, aby účast členů ZM na jednáních a všech akcích ZM v II. pololetí 2003 byla vyhodnoce-
na 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 pověřuje 
 
radu města, aby rozhodla o způsobu vyřešení veřejného WC v Kralupech n.Vlt. – Lobečku 
 
ZM, v souladu s § 104 zákona o obcích, pověřuje místostarosty Ing. Evžena Listíka a Ing. Josefa Maternu plně-
ním úkolů dle návrhu starosty (viz příloha). 
ZM souhlasí s tím, že zastupováním starosty se pověřují oba místostarostové v pořadí: 
                                                                                                                                             a)   Ing. Evžen Listík 
                                                                                                                                             b)   Ing. Josef Materna 
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ZM bere na vědomí 
 
Informaci  o  vlastnictví  sběrných nádob na komunální odpad v územním obvodu města Kralupy n.Vlt.  od  1. 1. 
2004 poplatníky. 
 
„Zásady  privatizace obytných domů a bytů  z  majetku města Kralup n.Vlt.“  a   ukládá   MěÚ  zajistit  znalecké 
posudky (odhadní ceny)  zbývajících nemovitostí,  které  budou  zahrnuty do privatizace obytných domů a bytů i 
s možností rozšíření splátkového kalendáře. 
 
 
 
 
ZM volí 
 
 
do funkce předsedy finančního výboru ZM PhDr. Milenu Pencovou 
 
do funkce předsedy kontrolního výboru ZM p. Františka Kyllara 
 
za člena finančního výboru ZM p. Miloše Kasalického 
 
 Mgr. Milenu Klepáčovou za člena Rady města Kralup n.Vlt. 
 
 
ZM ukládá předsedům výborů ZM: 
 
1) připravit návrh plánu činnosti výboru pro rok 2004 (do 5.12.2003) 
 
2) ve spolupráci s předcházejícími předsedy výborů  zpracovat  stručné  zhodnocení činnosti výboru za rok 2003,  
    včetně návrhu na finanční odměny členů výborů za 2.pololetí roku 2003 (do 17.12.2003) 
 
3) připravit  v  oblasti  působnosti  výboru  návrhy  pro  zpracování celkového plánu rozvoje města v letech 2004    
    - 2006 (do 17.12. 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ověřovatelé:          paní Brixová Vlasta 
 
 
 
 
      
                                                       PhDr. Pencová Milena 
 
 
 
 
 
                       Starosta města:        Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


