
Z á p i s    č.  8 
 

o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne  17.  prosince 2003  
ve  velké zasedací místnosti Městské úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:       17 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                        občané města 
Omluveni:      Ing. Czechmann, Ing. Materna,      Neomluveni:    RNDr. Plecháček, 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. 29/2003 - finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově  určené  na  

    úhradu přímých výdajů obecního školství 
          2) Rozpočtová změna  č. 30/2003 –  finanční prostředky od KÚ Střed.kraje,  účelově  určené  na výsadbu    
               minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
          3) Rozpočtová změna č. 31/2003 – finanční prostředky od KÚ Střed.kraje,  účelově určené na úhradu pří-    
               mých výdajů obecního školství 
          4) Rozpočtová změna  č. 32/2003 – přijatá systémová dotace od  MMR ČR  na opravu městského koupa- 
               liště po povodni                
           5) Rozpočtová změna  č. 33/2003 – přijatá systémová dotace od  MMR ČR  na  opravu ZŠ Komenského   
                nám.198, Kralupy n.Vlt. 
           6) Rozpočtová změna  č. 34/2003 – přijatá systémová dotace od Minist.vnitra ČR na přemístění a moder- 
                nizaci městského kamerového dohlížecího systému 
           7) Rozpočtová změna č.35/2003- přijatá systémová dotace od  MMR ČR  na akci 10 BJ,  Kralupy n.Vlt.,    
                stavební úpravy objektu 7.MŠ na bytový dům 
           8) Přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie 
           9) Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
                Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
         10) Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
               Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
         11) Dotace  na  opravy bytového fondu  poškozeného povodněmi  v roce 2002 – změna v osobě příjemce u    
                RK č. 14, 27, 100 
         12)  Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2004 
         13)  Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 
                (za období od 1.9.2003 do 30.11. 2003) 
         14) Informace o dotacích Komplexního součinnostního programu na „Přemístění a modernizaci městského   
               kamerového dohlížecího systému a propojení pracoviště MP a OO PČR Kralupy n.Vlt.“ 
         15) Žádost  o  finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč  pro potřeby  ASČR Kralupy n.Vlt. určené  na úpravu    
               nástupní plochy pro výjezd ambulancí ve Vodárenské ulici v Kralupech n.Vlt. 
                                                                                            
   IV.  Materiály odboru SLaŠK a odboru vnitra: 
            1) Novelizace obecně závazné vyhlášky města č.2/2003  
            2) Problematika provozování nově vybudovaných výměníkových stanic v Lobečku - Předmostí 
            3) Žádost plaveckého bazénu o mimořádný příspěvek na havárii potrubí na koupaliště 
            4) Žádost ČSAD Střední Čechy,  spol. s  r. o.   o  příspěvek  na  GO  autobusů, používaných v MHD    
                Kralupy n.Vlt. 
            5) Zásady privatizace obytných domů a bytů z majetku města Kralup n.Vlt. 
            6) Souhlas s použitím městského znaku 
            7) Změna zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Kralupy n.Vlt. 
 
    V.  Dotazy a připomínky občanů města  – 1. část 
                                                                                    
   VI.  Materiály odboru RI a odboru ŽP 
           1) Využití odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů 
           2) Koupě zametacího stroje na pozemní komunikace pro TSM 
           3) Vyjádření ke stavebně technologickým úpravám k  výrobně provozní jednotce v Obilním lihova- 
                ru Kralupy n.Vlt., a.s., uvažované navýšení výrobní kapacity z 180 000 hla na 600 000 hla ročně 
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   VII.  Materiály odboru SM 
           0) Výběrové řízení – prodej nemovitostí skladů Veltechna v ul. Lutovítova 
           1) Odprodej pozemku pp.  78/38 v k.ú.Lobeč 
           2) Odprodej pozemku pp.193/1   v k.ú. Lobeček                                                                                         
           3) Odprodej pozemku st.1342 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
           4) Odprodej pozemku pp. 82/14 v k.ú.Zeměchy 
           5) Majetkoprávní vypořádání pozemku 95/20 (PK) v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
           6) Majetkoprávní vypořádání pozemku 41/1 (PK) v k.ú.Mikovice 
           7) Převod pozemků v k.ú. Mikovice od PF ČR 
           8) Zřízení věcného břemene – lávka pro pěší a cyklisty v k.ú. Mikovice 
           9) Záměr města – odprodej domku čp.74 s pozemky v k.ú.Minice 
         10) Záměr města – odprodej části pozemku pp.152/1 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
         11) Záměr města – odprodej části pozemku st.71 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
         12) Návrh obecně závazné vyhlášky 6/2003  
 
 VIII.  Dotazy a připomínky občanů města – 2. část 
    IX.  Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
            1) Odměny za práci členů finančního a kontrolního výboru za II. pololetí 2003.      
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
Zahájeno:    15,oo hod. 
Ukončeno:  18,o5 hod. 
Zapsala: H.Dobešová 
 
     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil  8. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  Přivítal přítomné a 
prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno  a  je  přítomno 16  členů ZM,  to znamená že je přítom-
na   nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné.  
  Návrh  programu dnešního jednání schválilo 16  členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila 
součást každého projednávaného bodu programu – pro 16   a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – 
pro 16. Pro přípravu návrhu usnesení byla zvolena návrhová komise v tomto složení: MUDr.Řenč, pí Holeková a 
pí Blažková – pro 16. Za ověřovatele  zápisu  byli  zvoleni: Ing.Listík a p.Hejduk – pro 16. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném dne 5.11. byl ověřen  paní V.Brixovou a PhDr. Pencovou, byl 
k dispozici  k nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  bylo  zveřejněno  na  úředních deskách. Žádné námitky 
k němu nebyly podány. 
 
 II.  Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů (příloha č.2/1) 
          Zprávu o kontrole plnění usnesení a vyřízení připomínek a dotazů přednesl Ing. Listík. 
                                                                                    
III. Materiály finančního odboru MěÚ: 
 
č.usnesení: 03/8/3/01 
Rozpočtová změna č. 29/2003- finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na úhradu pří- 
                                                     mých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/1) 
č.usnesení: 03/8/3/02 
Rozpočtová změna č.  30/2003 – finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje,  účelově  určené na výsadbu   
                                                       minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/2) 
č.usnesení: 03/8/3/03 
Rozpočtová změna č.  31/2003 – finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje,  účelově  určené  na  úhradu    
                                                       přímých výdajů obecního školství                                                
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16  (příloha č.3/3) 
č.usnesení: 03/8/3/04                                                                             
Rozpočtová změna č.  32/2003 – přijatá  systémová dotace  od  MMR ČR  na  opravu  městského koupaliště  po  
                                                        povodni 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16  (příloha č.3/4) 
č.usnesení: 03/8/3/05 
Rozpočtová změna č. 33/2003–přijatá systémová dotace od MMR ČR na opravu ZŠ Komenského nám.198,Kpy 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/5) 



                                                                                       - 3 - 
č.usnesení: 03/8/3/06 
Rozpočtová změna č. 34/2003 – přijatá systémová dotace od Ministerstva vnitra ČR na přemístění a moderniza-   
                                                      ci městského kamerového dohlížecího systému 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/6) 
č.usnesení: 03/8/3/07 
Rozpočtová změna č. 35/2003 - přijatá  systémová dotace od MMR ČR na akci 10 BJ, Kralupy n.Vlt., stavební 
                                                      úpravy objektu 7.MŠ na bytový dům 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/7) 
č.usnesení: 03/8/3/08 
Přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/8) 
č.usnesení: 03/8/3/09 
Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci.                                                     
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16  (příloha č.3/9) 
č.usnesení:03/8/3/10 
Přijatá nenávratná neinvestiční dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. 
Příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16  (příloha č.3/10) 
č.usnesení: 03/8/3/11 
Dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 – změna v osobě příjemce u RK č. 
14, 27, 100 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/11) 
č.usnesení: 03/8/3/12 
Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2004                                                                                                                              
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16  (příloha č.3/12) 
č.usnesení: 03/8/3/13 
Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 
                                                                                                         (za období od 1.9.2003 do 30.11. 2003) 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/13) 
č.usnesení: 03/8/3/14 
Informace  o  dotacích  Komplexního součinnostního programu  na  „Přemístění a modernizaci městského 
kamerového dohlížecího systému a propojení pracoviště MP a OO PČR Kralupy n.Vlt.“ 
(Revokace usnesení ZM č.VI/1 ze dne 29.1. 2003.) 
ZM souhlasí  s revokací  usnesení ZM č.VI/1 ze dne 29.1.2003 –  Projekt  přemístění  a  modernizace  MKDS  a 
propojení služebny MP s OO PČR – nebude realizováno propojení MKDS služebny MP a OO PČR Kralupy nad 
Vlt., do státního rozpočtu bude vrácena část dotace určené na tento projekt ve výši 370 000 Kč. 
 – pro 16   (příloha č.3/14) 
č.usnesení: 03/8/3/15 
Žádost o finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč pro potřeby ASČR Kralupy n.Vlt. určené na úpravu ná-
stupní plochy pro výjezd ambulancí ve Vodárenské ulici v Kralupech n.Vlt. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16  (příloha č.3/15) 
 
  IV.  Materiály odboru SLaŠK a odboru vnitra: 
 
č.usnesení: 03/8/4/1 
Novelizace obecně závazné vyhlášky města č.2/2003  
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.4/1) 
č.usnesení: 03/8/4/2 
Problematika provozování nově vybudovaných výměníkových stanic v Lobečku - Předmostí 
ZM  souhlasí s návrhem usnesení – pro 16  (příloha č.4/2) 
č.usnesení: 03/8/4/3 
Žádost plaveckého bazénu o mimořádný příspěvek na havárii potrubí na koupaliště 
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 222 279 Kč Plaveckému bazénu Kralupy n.Vlt. na úhradu nákladů 
na odstranění dvou havárií přívodního potrubí na koupaliště, a to z prostředků na kap.odboru č.1– finanční, 6409, 
položka 5901 – rezerva města – pro 16     (příloha č.4/3) 
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č.usnesení: 03/8/4/4 
Žádost ČSAD Střední Čechy, spol.s r.o. o příspěvek na GO autobusů, používaných v MHD Kralupy n.Vlt. 
ZM  neschvaluje  poskytnutí  příspěvku  ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o.,  na  obnovu  (GO)  vozového  parku 
– pro 12, proti 1, zdržel 3      (příloha č.4/4)                                                                                      
č.usnesení: 03/8/4/5 
Zásady privatizace obytných domů a bytů z majetku města Kralup n.Vlt. 
1) ZM schvaluje  „Zásady  privatizace obytných domů a bytů  z  majetku města Kralup n.Vlt.“ ve znění dle         
přílohy k důvodové zprávě – pro 16 
2) ZM ukládá RM, aby ve smyslu čl.I, odst.5 těchto „Zásad“ vydala usnesení, jakým způsobem se bude organi-
začně zajišťovat privatizace bytů – pro 16        (příloha č.4/5) 
č.usnesení: 03/8/4/6 
Souhlas s použitím městského znaku. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 16         (příloha č.4/6) 
č.usnesení: 03/8/4/7 
Změna zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Kralupy n.Vlt. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16      (příloha č.4/7) 
             
V. Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
- p.Penc – dotazuje se, jak město pokračuje v jednání ohledně obchvatu města 
- tajemník – krajským úřadem objednána (financována) dokumentace, podrobný projekt obchvatu města Kralupy   
                    n.Vlt. 
 
-p.Tesař – rozbitá lavička před městským úřadem (uražené prkno) 
               - přečnívající  (neořezané)  větve  ze  soukromých pozemků  na  veř. komunikaci (chodníky).  Požaduje    
                 urychleně odstranit – nejpozději do konce roku. 
- odpověděli p.Kobera, vedoucí odboru ŽP a p.Novotný, velitel MěP – majitelé  zahrádek  budou  upozorněni  na   
                 nutné zabezpečení  volného průchodu kolem svých pozemků 
 
- p.Lukeš – ulice U Parku (Lobeček) - ulice  je již  přes dva roky  připravená  pro  položení asfaltu (prach). Poža-                
                   duje práce na silnici dokončit. 
                 - Seifertovo nám. – chybí osvětlení, ve večerních a nočních hodinách je zde tma                
             
p.Holeček – doporučuje přednostně  zařadit komunikaci U Parku rozpočtovou komisí do návrhu rozpočtu 
 
p.Hrbek – dotazuje se, proč ve městě neúřaduje notář 
Ing.Veselý – doporučuje požádat Komoru notářů o zavedení trvalé notářské služby v Kralupech n.Vlt. 
 
p.Matějík  - obyvatelé sídliště Zátiší, Hůrka upozorňují na zápach, který se šíří z areálu býv. barev. Dotazuje se,   
                    jak město bude stížnosti občanů řešit. 
tajemník – město,  jako účastník řízení,  podá negativní  (nesouhlasné) stanovisko,  z  důvodů, že úniky obtěžují    
                  okolní zástavbu, případně RM rozhodne, zda podá odvolání. 
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                         
 VI.  Materiály odboru RI a odboru ŽP 
 
č.usnesení: 03/8/6/1 
Využití odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů                                                                                                                              
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 17    (příloha č.6/1) 
č.usnesení: 03/8/6/2 
Koupě zametacího stroje na pozemní komunikace pro TSM                                                                                                
 
ZM  revokuje   usnesení č. 03/7/4/1 ze dne 5.11.2003   a    schvaluje  úhradu  doplatku 2 728 846 Kč  za  nákup 
zametacího stroje z prostředků nevyčerpaných v letošním roce na kapitole odboru RI takto: 
                             336 179,80 Kč bude uvolněno z rozpočtu TS – skládkovné, 
                             500 000,00 Kč bude převedeno z nerealizované akce v roce 2003 – oprava terasy OD Máj, 
                          1 892 666,20 Kč bude převedeno z akce – rekonstrukce ulice U Studánky, která bude prováděna 
                                                                                              z rozpočtu roku 2004 
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č.usnesení: 03/8/6/3 
Vyjádření ke stavebně technologickým úpravám k výrobně provozní jednotce v Obilním lihovaru Kralu-
py n.Vlt., a.s., uvažované navýšení výrobní kapacity z 180 000 hla na 600 000 hla ročně 
 
ZM hlasovalo o odložení tohoto materiálu – pro 17   (příloha č.6/3) 
                                                                                   
 VII.  Materiály odboru SM 
 
č.usnesení: 03/8/7/0 
Výběrové řízení – prodej nemovitostí skladů Veltechna v ul. Lutovítova 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 16, zdržel 1 
č.usnesení: 03/8/7/01 
Odprodej pozemku pp.78/38 v k.ú.Lobeč                                                                                     
ZM  souhlasí  s návrhem usnesení  – pro 16, zdržel 1   (příloha č.7/1) 
č.usnesení: 03/8/7/02 
Odprodej pozemku pp.193/1 v k.ú. Lobeček 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 16, zdržel 1    (příloha č.7/2) 
č.usnesení: 03/8/7/03 
Odprodej pozemku st.1342 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 16, zdržel 1    (příloha č.7/3) 
č.usnesení: 03/8/7/04 
Odprodej pozemku pp. 82/14 v k.ú.Zeměchy 
ZM souhlasí  s návrhem usnesení  – pro 16, zdržel 1         (příloha č.7/4) 
č.usnesení: 03/8/7/05 
Majetkoprávní vypořádání pozemku 95/20 (PK) v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17   (příloha č.7/5) 
 
Ing.Veselý – upozornil  na skutečnost, že město při majetkoprávních záležitostech nejedná za stejných podmínek    
                      (drahý nákup, levný prodej) 
 
č.usnesení: 03/8/7/06 
Majetkoprávní vypořádání pozemku 41/1 (PK) v k.ú. Mikovice 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17   (příloha č.7/6) 
č.usnesení: 03/8/7/07 
Převod pozemků v k.ú. Mikovice od PF ČR 
ZM  souhlasí  s návrhem usnesení –pro 17  (příloha č.7/7) 
č.usnesení: 03/8/7/08 
Zřízení věcného břemene – lávka pro pěší a cyklisty v k.ú. Mikovice 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17    (příloha č.7/8) 
č.usnesení: 03/8/7/09 
Záměr města – odprodej domku čp.74 s pozemky v k.ú. Minice 
 
Záměrem města je  odprodej pozemku st.76/2 včetně domku čp.74,pp.20/3,pp.582 a část st.2/1 o celkové výmě-
ře cca 245m2 v k.ú.Minice dosavadnímu nájemci  a  ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 17    
(příloha č.7/9) 
č.usnesení: 03/8/7/10 
Záměr města – odprodej části pozemku pp.152/1 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
 
Záměrem  města   je   odprodej  části pozemku pp. 152/1 o výměře cca 30 m2  v k.ú. Kralupy n.Vlt.  za  účelem 
výstavby  přístupové  rampy  do  objektu  čp. 1025  v Zátiší    a    ZM  souhlasí  se  zveřejněním  tohoto  záměru  
– pro 17   (příloha č.7/10)                                                                                           
č.usnesení: 03/8/7/11 
Záměr města – odprodej části pozemku st.71 v k.ú.Kralupy n.Vlt. 
 



Záměrem města je  odprodej části pozemku st. 71 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. za účelem rozšíření 
zahrady a vjezdu do dvora rod.domku čp.91  a  ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 15, zdržel 2      
(příloha č.7/11)                                                                                                                                                                                                                                                      
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č.usnesení: 03/8/7/12 
Návrh obecně závazné vyhlášky 6/2003  
1) ZM ruší OZV č.3/01 města Kralup n.Vlt. ze dne 12.12.2001 – pro 17 
2)  ZM schvaluje návrh OZV č. 6/2003 – o místních poplatcích, s tím, že poplatek ze psů bude vybírán dle návr-  
      hu sazby č.2 (upraveného u druhého a dalšího psa - v bodě b) a  d) na 700 Kč). 
      ZM souhlasí se zveřejněním vyhlášky – pro 17       (příloha  č.7/12) 
 
VIII.  Dotazy a připomínky občanů města  (2. část)                                                                                     
 
IX. Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
 
č.usnesení: 03/8/9/1 
Odměny za práci členů finančního a kontrolního výboru za II. pololetí 2003. 
ZM schvaluje návrh starosty a předsedů finančního a kontrolního výboru ZM na finanční odměnu členů těchto 
výborů za práci v II.pololetí 2003 (viz příloha), který je v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. 
Ve zdůvodnitelných případech ZM souhlasí s tím, aby práce členů výborů byla ohodnocena také formou refun-
dací (náhradou ušlého výdělku), popř. poskytnutím věcného daru – pro 14, zdržel 3     (příloha č.9/1)                                                                                                                                                            
 
- p.Holeček – přestavba městského centra (návrhy do městského rozpočtu) 
- tajemník – úprava stávajících veřejných prostor – náměstí a okolí - bude řešeno komplexně. Proběhne výběrové       
                     řízení,  rada města  schválí  vítěze  zadaných architektonických prací a potřebné finanční prostředky  
                     budou zahrnuty do městského rozpočtu. 
                     Přestavba pivovaru – město  požádalo  fakultu architektury  o  vypsání  soutěže na přestavbu areálu. 
                     Předložené náměty  budou  předmětem veřejné diskuse, následně bude zahájeno stavební  řízení.                    
 
- p.Kyllar – informoval členy ZM o plánech společnosti Svazku měst a obcí VKM 
 
                 - požádal o zvolení 7. člena kontrolního výboru 
 
ZM  volí   Ing. Karla Mojžišíka  členem  kontrolního výboru  Zastupitelsva města Kralup nad Vltavou – pro 14, 
zdržel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                - 7 - 
          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne 17.  prosince 2003  
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 29/2003 –  poskytnutí  finančních  prostředků   od  Krajského úřadu  Středočeského kraje 
– odboru školství, mládeže a sportu   na  úhradu  přímých výdajů na měsíc říjen 2003  pro příspěvkové organiza-
ce města v celkové výši 6 112 700 Kč (viz rozpis). 
 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 426 200 Kč,   MŠ Gen.Klapálka ve výši 462 400 Kč,   ZŠ 28.října ve výši 245 100 Kč,  ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1 330 800 Kč, ZŠ Komenského ve výši 962 600 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 910 400 Kč, ZŠ 
Třebízského ve výši 746 100 Kč,  ZUŠ ve výši 496 700 Kč, Zvláštní škola ve výši 316 200 Kč, Dům dětí a mlá-
deže ve výši 144 600 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 71 600 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.               odbor            UZ                           částka 
231 10                                       4122                   1           33149                6 112 700,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                   426 200,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                   462 400,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   245 100,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                1 330 800,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   962 600,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   910 400,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   746 100,00 
232 10          3231                     5331                   2           33149                   496 700,00 
232 10          3114                     5331                   2           33149                   316 200,00 
232 10          3421                     5331                   2           33149                   144 600,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                     71 600,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č.30/2003– poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově určených 
na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu v celkové výši 500 Kč. 
 
účet              odd.par.                   pol.              UZ                orj.                      částka Kč 
231 10                                        4116         29004                  1                             500,00 
232 10          1036                      5213         29004                  9                             500,00 
                                                                                                                                                                                     
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 31/2003 –  poskytnutí  finančních  prostředků  od  Krajského  úřadu  Středočeského kraje 
– odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů na měsíc listopad 2003 pro příspěvkové organiza-
ce města v celkové výši 6 073 300 Kč (viz rozpis). 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši  428 500 Kč,   MŠ Gen.Klapálka ve výši 462 400 Kč,  ZŠ 28.října ve výši 245 100 Kč,  ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1 288 200 Kč, ZŠ Komenského ve výši 962 700 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 910 700 Kč, ZŠ 
Třebízského ve výši 746 300 Kč,  ZUŠ ve výši 496 700 Kč, Zvláštní škola ve výši 316 300 Kč, Dům dětí a mlá-
deže ve výši 144 700 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 71 700 Kč. 
účet              odd.par.                položka           odbor             UZ                         částka 
231 10                                         4122                  1           33149               6 073 300,00 
232 10          3111                       5331                  2           33149                  428 500,00 
232 10          3111                       5331                  2           33149                  462 400,00 
232 10          3113                       5331                  2           33149                  245 100,00 
232 10          3113                       5331                  2           33149               1 288 200,00 
232 10          3113                       5331                  2           33149                  962 700,00 
232 10          3113                       5331                  2           33149                  910 700,00 
232 10          3113                       5331                  2           33149                  746 300,00 
232 10          3231                       5331                  2           33149                  496 700,00 
232 10          3114                       5331                  2           33149                  316 300,00 



232 10          3421                       5331                  2           33149                  144 700,00 
232 10          3111                       5331                  2           33149                    71 700,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou úpravu č. 32 –  přijetí systémové dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
na opravu městského koupaliště po povodni ve výši 3 040 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                pol.                  UZ            orj.                  org.                          částka 
223 92                                      4116              17262            5            217818 0025        3 040 000,00 
223 92          3429                    5171              17262            5            217818 0025        3 040 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou úpravu č. 33 – přijetí systémové dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
na opravu objektu ZŠ Komenského nám.198 ve výši 1 567 000 Kč 
 
účet              odd.par.                pol.                  UZ            orj.                  org.                          částka 
223 92                                      4116              17262            5            217818 0151        1 567 000,00 
223 92          3113                    5171              17262            5            217818 0151        1 567 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou úpravu č. 34 – přijetí  systémové  dotace  ze  státního  rozpočtu  od  Ministerstva vnitra  ČR,  odbor 
prevence kriminality na akci jmenovitě vedenou v INSPROFIN na přemístění a modernizaci městského kamero-
vého dohlížecího systému ve výši 540 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                pol.                  UZ            orj.                  org.                          částka 
223 92                                      4116              14669            6            214052 0069           540 000,00 
223 92          5311                    6122              14669            6            214052 0069           540 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou úpravu č. 35 – přijetí systémové dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
odbor zahraniční pomoci a financování programů  na  10 BJ, Kralupy n.Vlt.,  stavební  úpravy  objektu  7.MŠ na 
bytový dům ve výši 5,5 mil.Kč. 
 
účet              odd.par.                pol.                  UZ            orj.                  org.                          částka 
223 92                                      4116              17075            5             317420 4051       5 500 000,00 
223 92          3612                    5171              17075            5             317420 4051       5 500 000,00 
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003   
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 1 216 629,20 Kč. 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
I.  Přijetí nenávratné  neinvestiční dotace  od  Krajského úřadu Středočeského kraje,  na  opravy  bytového  fondu    
     poškozeného  povodněmi v roce 2002, ve výši 786 000 Kč, tj. 77,667%  z  celkové  požadované  dotace, která    
     činí  1 012 000 Kč. 
II. Poskytnutí   příspěvků  5  žadatelům  o  nenávratnou  neinvestiční  dotaci  dle  přiloženého  seznamu,  ve  výši  
     786 000 Kč (příloha č.1) 
 
-účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
I.  Přijetí  zálohy  nenávratné neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Krajské-  
    ho úřadu  Středočeského kraje,   na  opravy   bytového  fondu  poškozeného  povodněmi  v roce 2002  ve  výši 
    2 071 600 Kč, tj. 21,265 % z celkové požadované dotace, která činí 9 741 640 Kč. 
II. Poskytnutí  příspěvků městu Kralupy n.Vlt.,  dle  seznamu domů ve vlastnictví obce a pro dům Chmelova 212   
    ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kralupy n.Vlt. v celkové výši 2 071 600 Kč (příloha č.1) 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003 
Změnu v osobě příjemce: 
1) u RK č. 14 v důsledku prodeje domu Rybova 109,  z  původního  žadatele  o dotaci na opravy bytového fondu    
    poškozeného povodněmi v roce 2002, paní Jitky Pokorné na pana Bohuslava Vaňka a Libora Kotka 
2) u RK č. 27 v důsledku úmrtí původního žadatele o dotaci paní Hany Maternové  přechodem  dotace na opravy    
    bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 na dědice žadatele pana Miroslava Rosenhofera 



3) u RK č.100 v důsledku úmrtí původního žadatele o dotaci pana Aloise Sommera přechodem dotace na opravy    
    bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 na dědice žadatele pana a paní Jaroslava a Vlastu Durlí- 
    novi. 
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ZM schvaluje  
 
Rozpočtové  provizorium  na  období  leden – březen 2004  s tím,  že  měsíční  čerpání  rozpočtu  bude  nejvýše 
21.863,83 tis.Kč, tj. 1/12 schváleného rozpočtu roku 2003. 
Schválený rozpočet na rok 2003 byl ve výši 262 366 tis. Kč. 
Přijetí  finančních darů  za období od 1.9. 2003 do 30.11. 2003  ve výši 25 000 Kč  od  zaměstnanců  Obvodního 
soudu pro Prahu 1, kteří si přejí zůstat v anonymitě, na účet Město Kralupy nad Vltavou– POVODEŇ, číslo účtu 
51-6488910207/0100. 
Poskytnutí finančního příspěvku – zálohy ve výši 200 000 Kč dle žádosti Mgr. Jiřího Cháry, ředitele ZS ASČR 
Kralupy n.Vlt. na úpravu nástupní plochy pro výjezd ambulancí ve Vodárenské ulici v Kralupech n.Vlt. 
z rezervy města, odboru č.1, § 6409 ostatní činnosti, položka 5901. 
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 „K zajištění 
veřejného  pořádku   při  pořádání,  průběhu a ukončení  veřejnosti  přístupných  podniků,  vč.  tanečních zábav a 
diskoték“. 
Následující změny ve zřizovací listině Domu dětí a mládeže Kralupy n.Vlt.: 
- do názvu organizace se doplňuje „Smetanova 168“ 
- do předmětu činnosti ŠvP (čl.4.2) se doplňuje „včetně zajištění stravování“. 
1) ZM schvaluje „Zásady privatizace obytných domů a bytů z majetku města Kralup n.Vlt.“ ve znění dle přílohy   
     k důvodové zprávě. 
2) ZM ukládá RM,  aby  ve smyslu čl. I,  odst. 5  těchto  „Zásad“   vydala  usnesení,  jakým  způsobem  se  bude 
     organizačně zajišťovat privatizace bytů. 
Využití  odměny  za  zajištění  zpětného odběru  a  recyklaci odpadů  z obalů  ve výši  336 179,80 Kč  na  úhradu 
skládkovného za komunální odpad.                  
Návrh starosty a předsedů finančního a kontrolního výboru ZM na finanční odměnu členů těchto výborů za práci 
v II. pololetí 2003 (viz příloha), který je v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. 
Ve zdůvodnitelných případech ZM souhlasí s tím, aby práce členů výborů byla ohodnocena také formou refun-
dací (náhradou ušlého výdělku), popř. poskytnutím věcného daru. 
 
 
ZM souhlasí 
 
S revokací usnesení ZM č.VI/1 ze dne 29.1.2003 – Projekt přemístění a modernizace MKDS a propojení služeb-
ny MP s OO PČR – nebude realizováno propojení MKDS služebny MP a OO PČR Kralupy n.Vlt., do státního 
rozpočtu bude vrácena část dotace určené na tento projekt ve výši 370 000 Kč. 
Že technologie 3 výměníkových stanic, umístěných v domech čp.701 – 705, v Kralupech – Lobečku, bude po 
uplynutí doby nájmu sjednané na 16 let, bezúplatně převedena do majetku a.s. Kaučuk. 
S poskytnutím příspěvku ve výši 222 279 Kč Plaveckému bazénu Kralupy n.Vlt. na úhradu nákladů na odstraně-
ní dvou havárií přívodního potrubí na koupaliště, a to z prostředků na kap.odboru č.1 – finanční, 6409, položka 
5901 – rezerva města. 
S použitím znaku města na reklamním a informačním plakátu a na mapě města s leteckým snímkem vydanou 
firmou KOMPAKT spol. s r.o. Poděbrady. 
Se zasláním přihlášky města jako zájemce o převod skladů Veltechna – budovy čp. 593 s pozemky st.159/2, pp. 
313/13 a pp.452/2 v k.ú. Lobeč, a) bezúplatně         b) za maximální cenu 3,5 mil. Kč 
S odprodejem pozemku pp.78/38 o výměře 112m2 v k.ú.Lobeč manželům Bínovým za cenu 70 Kč/m2. 
S odprodejem pozemku pp.193/1 o výměře 102m2 v k.ú.Lobeček p.Burgrovi za cenu 30 Kč/m2. 
S odprodejem pozemku st.1342 o výměře 26m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. manželům Prejzovým za cenu 210 Kč/m2. 
S odprodejem pozemku pp.82/14 o výměře 1425m2 v k.ú.Zeměchy manželům Štropovým za cenu 15 Kč/m2. 
S odkoupením pozemku 95/20 (PK) o výměře 19m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. včetně věcného břemene do vlastnictví 
města od spoluvlastníků pí Merhautové a p.Karbana za celkovou cenu 19 000 Kč. 
S odkoupením pozemku 41/1 (PK) o výměře 808m2 v k.ú.Mikovice za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod komunikací od spoluvlastníků pí J.Varhaníkové a p.Zd.Varhaníka za cenu 100 Kč/m2. 
S převodem pozemků pp.367/10,pp.43/2,pp.43/3,pp.43/5 v k.ú.Mikovice z PF ČR do vlastnictví města Kralupy 
n.Vlt. 



S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – práva umístění stavby „lávka pro pěší a cyklisty“ přes pp. 
557/1 v k.ú.Mikovice s Povodím Vltavy, st.podnikem Praha, ve prospěch města Kralupy n.Vlt., za jednorázovou 
úhradu ve výši 10 000 Kč.                  
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Záměrem města je 
 
Odprodej pozemku st.76/2 včetně domku čp.74,pp.20/3,pp.582 a část st.2/1 o celkové výměře cca 245m2 v k.ú. 
Minice dosavadnímu nájemci a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru.                                                                                       
Odprodej části pozemku pp.152/1o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt.  za  účelem výstavby přístupové 
rampy do objektu čp.1025 v Zátiší a  ZM  souhlasí  se zveřejněním tohoto záměru. 
Odprodej části pozemku st.71 o výměře cca 35m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. za účelem rozšíření zahrady a vjezdu do 
dvora rod.domku čp.91 a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru.                                                                                                                                                                                                              
 
 
ZM neschvaluje 
 
Poskytnutí příspěvku ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., na obnovu (GO) vozového parku. 
      
 
ZM revokuje 
 
usnesení č. 03/7/4/1 ze dne 5.11. 2003  a   schvaluje  úhradu doplatku 2 728 846 Kč za nákup zametacího stroje 
z prostředků nevyčerpaných v letošním roce na kapitole odboru RI takto: 
   336 179,80 Kč bude uvolněno z rozpočtu TS – skládkovné, 
   500 000,00 Kč bude převedeno z nerealizované akce v roce 2003 – oprava terasy OD Máj, 
1 892 666,20 Kč bude převedeno z akce–rekonstrukce ulice U Studánky, která bude prováděna z rozpočtu r.2004 
 
 
1) ZM ruší OZV č.3/01 města Kralup n.Vlt., ze dne 12.12. 2001. 
2) ZM schvaluje návrh OZV č.6/2003 – o místních poplatcích s tím, že poplatek ze psů bude vybírán dle návrhu   
    sazby č.2 (upraveného u druhého a dalšího psa – v bodě b) a d) na 700 Kč). 
    ZM souhlasí se zveřejněním vyhlášky. 
         
 
ZM volí 
 
Ing. Karla Mojžišíka členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou. 
 
 
 
 
                        Ověřovatelé:          Ing. Evžen Listík 
 
 
 
 
      
                                                       p. Stanislav Hejduk 
 
 
 
 
 
                       Starosta města:        Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


