
Z á p i s    č.  1 
 

o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne  18.  února 2004  ve  
velké zasedací místnosti Městské úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:  18 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                        občané města 
Omluveni: p. Kasalický Miloš,  Ing. Lipovský Ivan,  Ing. Síla Stanislav           
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola  plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
   III. Materiály finančního odboru MěÚ: 
          1) Rozpočtová změna  č. 36/2003 – poskytnuté finanční  prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  účelově                   
                                                                    určené na úhradu přímých výdajů obecního školství 
          2) Rozpočtová změna  č. 37/2003 –  přijatá  limitovaná  neinvestiční  dotace  ze  SR  na obnovu  penzionu   
                                                                    v Kralupech n.Vlt. po povodni 
          3) Rozpočtová změna č. 38/2003 – poskytnutá účelová dotace od KÚ Středočeského kraje na „Technické a   
                                                                   programové prostředky pro zabezpečený provoz počítačových sítí“ 
          4) Rozpočtová změna  č. 39/2003 – poskytnuté finanční prostředky  od  KÚ  Střed.kraje účelově určené na  
                                                                    úhradu za výkon lesního hospodáře 
           5) Rozpočtová změna  č. 40/2003 – poskytnutá  neinvestiční dotace  od  KÚ  Střed. kraje  na  montáž  2 ks 
                                                                venkovních antén pro možnost bezdrátové aktivace 2 poplachových sirén 
           6) Rozpočtová změna  č. 41/2003 – poskytnutá  neinvestiční  dotace  od  KÚ  Střed. kraje,  jako úhrada již 
                                                                    realizovaných  refundací mezd dobrovolníků,  kteří pomáhali provádět      
                                                                     záchranné a likvidační práce po povodni v roce 2002 
           7) Rozpočtová změna č.42/2003- přijatá  účelová dotace  od  Úřadu práce v Mělníku na veřejně prospěšné    
                                                                 práce pro TSM Kralupy n.Vlt. 
           8) Rozpočtová změna č. 43/2003 – přijatá účelová dotace od Úřadu práce v Mělníku na veřejně prospěšné 
                                                                    práce pro město Kralupy n.Vlt. 
           9) Rozpočtová změna č. 44/2003 – poskytnutá  neinvestiční dotace od KÚ Střed.kraje  na  úhradu nákladů 
                                                                    jednotek sboru dobrovolných hasičů za rok 2003 
         10) Rozpočtová změna č. 45/2003 – poskytnutá   účelová  dotace   od  KÚ  Středočeského kraje  na  projekt 
                                                                    „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení“ 
         11) Informace – přeúčtování faktur u dotace při zajišťování dočasného náhradního ubytování 
         12) Dotace na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 – změna v osobě příjemce u     
                                                                                                                                      RK č. 520, 73 
         13)  Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 
                (za období od 1.12. 2003 do 31.12. 2003) 
         14) Přijetí  finančního daru  od České rafinérské, a.s. Litvínov  a  rozdělení  finančních  darů  na  jednotlivé    
               subjekty           
         15) Zpráva o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy n.Vlt. od 4.5. 1995 – do 31.12. 2003 
         16) Projednání dvou návrhů občana pana Miroslava Bělky: 
                1) možnost čtvrtletních splátek místního poplatku ze psů 
                2) snížení místního poplatku ze psů za kastrované psy              
         17) Informace – prodej akcií společnosti Unipetrol, a.s.  
                                                                                            
   IV.  Bezúplatný převod Domova důchodců ve Všestudech do majetku města                                                                         
 
    V.  Materiály odboru VN, ŽP a SL 
           1) Veřejnoprávní smlouva ve smyslu ust. § 63 zák. č.: 128/2000 Sb. – obecní řízení 
           2) Vyvěšení tibetské vlajky před MěÚ dne 10.3. 2004  
           3) Vyjádření  k  výstavbě nového lihovaru v areálu Obilního lihovaru Kralupy n.Vlt., a.s., za účelem    
                výroby bioetanolu a navýšení výrobní kapacity z 180 000 hla na 600 000 hla ročně 
           4) Návrh  na  změnu  „Zásad  privatizace obytných domů  a  jednotlivých bytů  ve  vlastnictví města   
               Kralupy nad Vltavou“ 
 
   VI.  Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
   VI.2) Informace o výsledcích kontrolních akcí kontrolního výboru v období od 6.11. do 12.12. 2003 
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   VII.  Materiály odboru RI a VÝ 
           1) Zřízení SSZ na přechodu pro chodce u DDM v Kralupech n.Vlt.                                                                                                                                                                       
 
 VIII.  Materiály odboru SM 
           1) Převod pozemků a objektu – Sklady Veltechna v k.ú. Mikovice 
           2) Odprodej části pozemku st. 71 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
           3) Odprodej části pozemku pp.152/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
           4) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč 
           5) Souhlas se změnou kupujícího pozemků v k.ú. Minice 
           6) Odprodej pozemků, domku čp. 74 se st. 76/2, pp. 20/3, pp. 582 a části st. 2/1 v k.ú. Minice 
           7) Zřízení věcného břemene v k.ú. Zeměchy 
           8) Záměr města – odprodej části pozemku pp.108/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
           9) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – část ul. Nerudova 
         10) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – ul. Ježkova 
         11) Záměr města – odprodej pozemku pp. 1/14, pp. 1/15 a pp. 49/57 v k.ú. Lobeček 
         12) Prodej části pozemku parc.č. 362/4 v k.ú. Mikovice – (NOWACO)         
         14) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – část ul. Slunná 
         15) Majetkoprávní vypořádání části pozemku pp. 50/2 v k.ú. Mikovice 
         16) Záměr města – odprodej objektu s pozemkem st. 771 v k.ú. Mikovice 
         17) Vydržení vlast.práva podle § 134 Obč. zákoníku 
         18) Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – část ul. V Rokli, k.ú. Zeměchy 
         19) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 18 v k.ú. Minice 
         20) Informace ve věci prodeje ideální poloviny domu čp. 157 se stp. 170/1 a zahrady pp. 13/1 k.ú. Kralupy    
                n.Vlt. 
         21) Souhlas se změnou kupujícího pozemku v k.ú. Lobeč 
         22) Pozměňovací  OZV města Kralupy n.Vlt.  č. 1/2004,  kterou  se  mění  a  doplňuje OZV města Kralupy   
                n.Vlt. č.6/2003, ze dne 17.12. 2003 o místních poplatcích 
 
    IX.  Dotazy a připomínky občanů města – 2. část 
            Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
             
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
Zahájeno:    15,oo hod. 
Ukončeno:  19,41 hod. 
Zapsala: H.Dobešová 
 
     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil  1. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  Přivítal přítomné a 
prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno  a  je  přítomno 13   členů ZM,  to znamená že je přítom-
na   nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné.  
  Návrh  programu dnešního jednání schválilo 15   členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila 
součást každého projednávaného bodu programu – pro 15   a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – 
pro 15. Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: p. 
Holeček, PhDr.Pencová, p.Vachtl  – pro 15. Za ověřovatele  zápisu  byli  zvoleni: p.Kyllar, p.Lesák  – pro 15. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném dne 17.12. byl ověřen Ing. Listíkem a p. Hejdukem, byl 
k dispozici  k nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  bylo  zveřejněno  na  úředních deskách. Žádné námitky 
k němu nebyly podány. 
 
Starosta upozornil členy ZM na materiál, který jim byl rozdán– Zpráva o činnosti Městské policie Kralupy n.Vlt. 
za rok 2003.  Přítomné  pozval na „setkání s panem kardinálem Miloslavem Vlkem“ a následující akce dne 22.3. 
2004. Připomněl termíny pracovního jednání ZM (17.3.) a jednání veřejného zasedání ZM – 24.3. Informoval o 
návrhu rozpočtu, který bude od 8. března zveřejněn na úředních deskách. Notářské služby budou v našem městě 
zajištěny od poloviny dubna v Penzionu. Každé pondělí zde bude úřadovat Dr.Homolka z Neratovic. 
 
 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: 
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č.usnesení: 04/1/3/01 
Rozpočtová změna č. 36/2003- poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově určené na                          
                                                    úhradu přímých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/1)                                                                                            
č.usnesení: 04/1/3/02 
Rozpočtová změna č.  37/2003 – přijatá limitovaná neinvestiční dotace ze SR na obnovu penzionu v Kralupech   
                                                       n.Vlt. po povodni 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/2) 
č.usnesení: 04/1/3/03 
Rozpočtová změna č.  38/2003 – poskytnutá účelová dotace od KÚ Středočeského kraje na   „Technické  a  pro- 
                                                       gramové prostředky pro zabezpečený provoz počítačových sítí“ 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/3) 
č.usnesení: 04/1/3/04                                                                             
Rozpočtová změna č.  39/2003 – poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na  
                                                       úhradu za výkon lesního hospodáře 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/4) 
č.usnesení: 04/1/3/05 
Rozpočtová změna č. 40/2003– poskytnutá  neinvestiční  dotace  od  KÚ  Středočeského kraje  na  montáž  2 ks  
                                                     venkovních antén pro možnost bezdrátové aktivace 2 poplachových sirén 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/5)                                                                                       
č.usnesení: 04/1/3/06 
Rozpočtová změna č. 41/2003 – poskytnutá  neinvestiční  dotace  od  KÚ Středočeského kraje,  jako  úhrada  již  
    realizovaných refundací mezd dobrovolníků, kteří pomáhali provádět záchranné práce po povodni v roce 2002 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/6) 
č.usnesení: 04/1/3/07 
Rozpočtová změna č. 42/2003 – přijatá  účelová dotace  od  Úřadu práce v Mělníku  na veřejně prospěšné práce  
                                                      pro TSM Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/7) 
č.usnesení: 04/1/3/08 
Rozpočtová změna č. 43/2003 – přijatá  účelová dotace  od  Úřadu práce v Mělníku  na veřejně prospěšné práce  
                                                      pro město Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/8) 
č.usnesení: 04/1/3/09 
Rozpočtová změna č. 44/2003 – poskytnutá  neinvestiční dotace  od KÚ Středočeského kraje na úhradu nákladů  
                                                      jednotek sboru dobrovolných hasičů za rok 2003 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/9) 
č.usnesení:04/1/3/10 
Rozpočtová změna č.45/2003– poskytnutá účelová dotace od KÚ Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce 
                                                    chodníků a veřejného osvětlení“ 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/10) 
č.usnesení: 04/1/3/11 
Informace – přeúčtování faktur u dotace při zajišťování dočasného náhradního ubytování 
ZM bere na vědomí návrh usnesení –    (příloha č.3/11) 
č.usnesení: 04/1/3/12 
Dotace  na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 – změna  v osobě příjemce u RK č. 
                                                                                                                             520, 73 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/12) 
č.usnesení: 04/1/3/13 
Přijetí finančních darů na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ č. 51-6488910207/0100 
                                                                                                         (za období od 1.12.2003 do 31.12. 2003) 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/13) 
č.usnesení: 04/1/3/14 
Přijetí finančního daru od České rafinérské, a.s. Litvínov a rozdělení finančních darů na jednotlivé sub-
jekty 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/14) 
č.usnesení: 04/1/3/15 
Zpráva o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou od 4.5.1995 – do 31.12.2003 
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ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16   (příloha č.3/15) 
č.usnesení: 04/1/3/16 
Projednání dvou návrhů občana pana Miroslava Bělky: 
                             1) možnost čtvrtletních splátek místního poplatku ze psů                                                                                      
                             2) snížení místního poplatku ze psů za kastrované psy 
ZM nedoporučuje návrh usnesení – pro 16    (příloha č.3/16) 
č.usnesení: 04/1/3/17 
Informace – prodej akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
1) ZM  bere na vědomí  informaci  o  prodeji akcií  společnosti Unipetrol, a.s. prostřednictvím Komerční banky,     
    a.s., která je členem Burzy CP, a.s. Praha. Celkem  bylo prodáno  ke dni 17.2.2004  380 000 ks akcií v celkové  
    finanční výši 26 139 146,60 Kč. Průměrná cena netto 68,80 Kč/1ks akcie. 
2) ZM  revokuje  své usnesení č. 03/7/3/17 ze dne 5.11. 2003, zápis č. 7, v bodě 4),  týkající se  minimální  ceny  
    prodeje 1 kusu akcie společnosti Unipetrol, a.s., ve výši 62 Kč/akcii. 
3) ZM schvaluje minimální cenu prodeje 1 kusu akcie společnosti Unipetrol, a.s. ve výši 58 Kč/akcii. 
- pro 16  (příloha č.3/17) 
 
č.usnesení: 04/1/4 
IV.  Bezúplatný převod Domova důchodců ve Všestudech do majetku města 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 18    (příloha č.4) 
 
  V. Materiály odboru VN, ŽP a SL 
 
č.usnesení: 04/1/5/01 
Veřejnoprávní smlouva ve smyslu ust. § 63 zák.č.: 128/2000 Sb. – obecní řízení 
ZM schvaluje návrh usnesení (výši příspěvku stanoví na 450 Kč za každý oznámený přestupek) – pro 18   (pří-
loha č.5/1) 
č.usnesení: 04/1/5/02 
Vyvěšení tibetské vlajky před MěÚ dne 10.3.2004  
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 15, zdržel 3      (příloha č.5/2)                                                                                    
č.usnesení: 04/1/5/3 
Vyjádření k výstavbě nového lihovaru v areálu Obilního lihovaru Kralupy n.Vlt., a.s. za účelem výroby 
bioetanolu a navýšení výrobní kapacity z 180 000 hla na 600 000 hla ročně 
 
ZM schvaluje záměr Obilního lihovaru Kralupy n.Vlt., a.s. výstavby nového zařízení lihovaru dle předložené 
projektové  studie  za  účelem výroby bioetanolu  a  navýšení kapacity z 180 000 hla ročně na 600 000 hla ročně 
s tím, že smlouvou  o smlouvě budoucí bude řešeno bezúplatné převedení pozemku Obilního lihovaru Kralupy 
n.Vlt. na město Kralupy n.Vlt. -  po 25 letech.  Termín  odečtu  25 let  se počítá  od  uvedení  výroby  do  provo-
zu  po  rekonstrukci. – pro 11, proti 6, zdržel 1     (příloha č.5/3)                                                                       
č.usnesení: 04/1/5/4 
Návrh na změnu „Zásad privatizace obytných domů a jednotlivých bytů ve vlastnictví města Kralupy nad 
Vltavou“ 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 17     (příloha č.5/4) 
             
VI. Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
p.Hájek – Připomněl svou žádost ze dne 15.9. 2003,  kde  majitelé  a nájemci nemovitostí v centru města žádali o   
         projednání provozu parkovacích automatů v centru města, z důvodů odrazování zákazníků a znemožňování 
         parkování  majitelům a nájemcům  nemovitostí v této oblasti. Dotazuje se, proč na jejich žádost nebylo do- 
         posud odpovězeno a  zda dojde k vyslechnutí  občanů, kteří v zóně bydlí (navrhovali parkovací hodiny). 
tajemník – informoval  o  zadání  architektonické  studie  centra  města,  která  bude  hotová koncem dubna. Tato  
                  studie bude komplexně řešit problém dopravy v centru města. 
starosta – žadatelé budou pozváni do jednání rady města  
 
pí Hofmanová – park  za  gymnáziem  (prostor mezi gymnáziem a potokem) – dotazuje se,  kdo  má  na starosti   
                           údržbu městské zeleně 
-p.Kobera, vedoucí odboru životního prostředí – uvedený prostor patří do pasportu městské zeleně. Stromy a  ke- 
                  ře udržuje firma p.Humpla, trávníky firma Gabčo (dozoruje odbor RI). 
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pí Hofmanová – Knovízský potok – upozorňuje na neustálý nepořádek, křoviny zasahují až do vody 
- p.Kobera – Knovízský potok je ve správě Povodí, které přislíbilo nápravu, včetně vysekání porostů. (Připomněl 
                     činnost rybářů, kteří zde odvedli spoustu práce.) 
 
p.Tesař – úřední desky (před lékárnou) – vzhledem k přerostlé vegetaci nelze přečíst oznámení na vyhláškách 
             - chybí  vyhláška,  která by donutila  majitele domů  (zahrad)  ořezat  větve stromů, které přesahují do    
               chodníku – (opakovaná stížnost)                                                                                                                                                
                                                                          
č.usnesení: 04/1/6/02 
VI.2)  Informace o výsledcích kontrolních akcí kontrolního výboru v období od 6.11. do 12.12. 2003 
 
1) ZM bere na vědomí  stanoviska  a  obecná doporučení kontrolního výboru vzešlá z kontrolních akcí v období   
    od 6.11. do 12.12. 2003,  zaměřených  na  zadávání veřejných zakázek prostřednictvím vybraných výběrových   
    řízení,  připravovaných  a realizovaných převážně odborem RI, která posuzoval z pohledu souladu se zákonem   
    č. 199/1994 Sb.,   o  zadávání  veřejných  zakázek    a   z   hlediska   hospodárnosti  a  kvality  jejich  realizace, 
    - s výhradami některých členů ZM, které budou písemně předány předsedovi KV. 
 
2) ZM ukládá   RM  prověřit  v souvislosti   s  kontrolními  zjištěními  KV,  zda  nedošlo  k  porušení  zákona  č.   
    199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných   
    celků  a   o  změně  některých zákonů  ve  smyslu ust. § 16  o  základních  povinnostech úředníka. Termín – do  
    příštího zasedání ZM. 
- pro 18       (příloha č.6/2) 
                                                                          
 VII.  Materiály odboru RI a VÝ 
 
č.usnesení: 04/1/7/01 
Zřízení SSZ na přechodu pro chodce u DDM v Kralupech nad Vltavou                                                                                                                              
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17     (příloha č.7/1) 
 
 VIII.  Materiály odboru SM                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        
č.usnesení: 04/1/8/01 
Převod pozemků a objektu – Sklady Veltechna v k.ú. Mikovice 
 
1) ZM  nesouhlasí  s odkoupením Skladů Veltechna v Kralupech n.Vlt., k.ú.Mikovice městem Kralupy n.Vlt. za   
    cenu  5 377 000 Kč. 
2) ZM  pověřuje  starostu města  opětovně  jednat  s  Ministerstvem obrany ČR  o  bezúplatném převodu Skladů   
    Veltechna do majetku města Kralupy n.Vlt. 
– pro 16     (příloha č.8/1) 
č.usnesení: 04/1/8/02 
Odprodej části pozemku st. 71 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
ZM  souhlasí  s odprodejem části pozemku st.71 o výměře cca 35m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. p.Eduardu Fliťarovi 
za cenu  100 Kč/m2  – pro 16     (příloha č.8/2) 
č.usnesení: 04/1/8/03 
Odprodej části pozemku pp.152/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku pp.152/1 o výměře cca 30m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. manž.Josefu a 
Růženě Cikánkovým za cenu  150 Kč/m2 – pro 16      (příloha č.8/3) 
č.usnesení: 04/1/8/04 
Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17      (příloha č.8/4) 
č.usnesení: 04/1/8/05 
Souhlas se změnou kupujícího pozemků v k.ú. Minice 
ZM souhlasí  s návrhem usnesení  – pro 17         (příloha č.8/5) 
č.usnesení: 04/1/8/06 
Odprodej pozemků, domku čp. 74 se st. 76/2, pp. 20/3, pp. 582 a části st. 2/1 v k.ú. Minice 
ZM souhlasí s odprodejem pozemku st.76/2 o výměře 59m2 včetně domku čp.74,pp.20/3 o výměře 36m2, pp. 
582  o  výměře  68 m2   a   část  st.  2/1   o výměře  cca 80 m2   v k.ú.  Minice   p.  Martinu Kocourkovi  za  cenu  
500 Kč/m2 – pro 15, zdržel 2      (příloha č.8/6) 
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č.usnesení: 04/1/8/07                     
Zřízení věcného břemene v k.ú. Zeměchy 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17      (příloha č.8/7) 
č.usnesení: 04/1/8/08 
Záměr města – odprodej části pozemku pp.108/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp.108/5 o výměře cca 352m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. za účelem vý-
stavby víceúčelového objektu  –pro  8,  zdržel   9      (příloha č.8/8) 
č.usnesení: 04/1/8/09 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – část ul.Nerudova 
Záměrem města je odkoupení pozemku pp.111/23 o výměře 812m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. do vlastnictví města 
Kralupy n.Vlt.  od    ČESKÉHO  TELECOMU, a.s.  Praha 3   a   ZM  souhlasí   se  zveřejněním  tohoto  záměru 
– pro 17     (příloha č.8/9)                                                                                           
č.usnesení: 04/1/8/10 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – ul. Ježkova 
Záměrem města je majetkoprávní vypořádání pozemku pp.200/10 v k.ú.Lobeč, pod komunikací v ul.Ježkova, 
mezi   městem  Kralupy n.Vlt.   a   spoluvlastníky  pozemku   a    ZM  souhlasí   se  zveřejněním  tohoto  záměru  
– pro 17 (příloha č.8/10) 
č.usnesení: 04/1/8/11 
Záměr města – odprodej pozemku pp. 1/14, pp. 1/15 a pp. 49/57 v k.ú. Lobeček 
1) ZM souhlasí se změnou kupujícího pozemku pp.1/1 o výměře 1 021 m2  v k.ú. Lobeček z manž.Horáčkových   
     na sl. Renatu Horáčkovou. 
2) Záměrem  města   je   odprodej pozemků  pp. 1/14,  pp. 1/15  a  pp. 49/57   o  celkové výměře 599 m2  v k.ú.          
    Lobeček  dosavadnímu  nájemci zahrady  a   ZM   souhlasí   se  zveřejněním  tohoto  záměru – pro 17    (pří- 
    loha č.8/11)                                                                                           
č.usnesení: 04/1/8/12 
Prodej části pozemku parc.č. 362/4 v k.ú. Mikovice – (NOWACO)                                                                                         
Záměrem města je  odprodej části pozemku pp. 362/4 o výměře cca 780 m2 v k.ú. Mikovice a  ZM souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru – pro 15,  zdržel 1       (příloha č.8/12)                                                                                                             
č.usnesení: 04/1/8/14 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – část ul. Slunná 
Záměrem města je majetkoprávní vypořádání pozemků pp.64/42,pp.64/41,pp.64/18 a čát pozemku pp.64/2 v ul. 
Slunná – k.ú.Mikovice, mezi městem Kralupy n.Vlt. a uživateli pozemků a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru – pro 17    (příloha č.8/14) 
č.usnesení: 04/1/8/15 
Majetkoprávní vypořádání části pozemku pp.50/2 v k.ú. Mikovice 
1) ZM revokuje usnesení ZM č.03/6/7/04 ze dne 24.9.2003 
2) ZM souhlasí  se  směnou pozemku pp. 49/3 o výměře 886 m2 za část pozemku pp. 50/2 o výměře 1 m2 v k.ú.  
     Mikovice,   mezi   manželi  Krumphanzlovými  a  městem Kralupy n.Vlt.,  s  finančním  vyrovnáním  ve  výši  
     21 720 Kč ve prospěch města. 
- pro 16, zdržel 1    (příloha č.8/15) 
č.usnesení: 04/1/8/16 
Záměr města – odprodej objektu s pozemkem st. 771 v k.ú. Mikovice 
Záměrem města je  odprodej objektu býv. prádelny s pozemkem st. 771 o výměře 84 m2 v k.ú. Mikovice dosa-
vadnímu nájemci a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 17    (příloha č.8/16) 
č.usnesení: 04/1/8/17 
Vydržení vlast. práva podle § 134 Obč.  zákoníku 
ZM bere na vědomí návrh usnesení  (příloha č.8/17) 
č.usnesení: 04/1/8/18 
Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemku – část ul. V Rokli, k.ú. Zeměchy 
Záměrem města je majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní a účelovou komunikací v ul. V Rokli – k.ú. 
Zeměchy mezi městem Kralupy n.Vlt. a jednotlivými vlastníky pozemků a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru – pro 17   (příloha č.8/18) 
č.usnesení: 04/1/8/19 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 18 v k.ú. Minice 
1) ZM revokuje usnesení ZM č. 03/6/7/09 ze dne 24.9. 2003 
2) Záměrem města je  odprodej části pozemku pp. 18 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Minice za účelem výstavby 6 
    garáží.   Prodej   bude  uskutečněn  obálkovou  metodou   za  minimální  cenu  300 Kč/m2.  Při výběru  budou  
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    upřednostněni  zájemci s trvalým pobytem v Kralupech n.Vlt., Pražská 205 a 206,  kteří nejsou vlastníky nebo    
    uživateli garáže v k.ú.Minice. ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
- pro 17   (příloha č.8/19) 
č.usnesení: 04/1/8/20 
Informace ve věci prodeje ideální poloviny domu čp.157 se stp.170/1 a zahrady pp.13/1 k.ú.Kralupy n.Vlt. 
 
ZM revokuje usnesení č.03/6/7/1 ze dne 24.9.2003 
ZM schvaluje koupi 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.,  od  pí Jiřiny Langwielerové, bytem Brokhausen Weg 30, Ofen, Bad 
Zwischenahn, SRN, za aktualizovanou (současnou) poloviční cenu znaleckého posudku, do majetku města Kra-
lupy n.Vlt. 
- pro 17     (příloha č.8/20)                                                                                 
č.usnesení: 04/1/8/21 
Souhlas se změnou kupujícího pozemku v k.ú. Lobeč 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 17     (příloha č.8/21) 
č.usnesení: 04/1/8/22 
Pozměňovací OZV města Kralupy n.Vlt. č.1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV města Kralupy n.Vlt. č. 
6/2003, ze dne 17.12.2003, o místních poplatcích 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 17     (příloha č.8/22) 
 
  IX.  Dotazy a připomínky občanů města  (2. část)                                                                                     
         Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
 
Ing.Czechmann – rekonstrukce ul. Přemyslovy – dotazuje se, zda je již rozhodnuto o provozu v době uzávěrky –  
                             stanoveny objízdné trasy, jaký je stav objízdných komunikací? 
                          - dotazuje se, zda ještě stále platí zákaz parkování nákladních vozidel na území města (parkující  
                             bagr v Přemyslově ul. – stojí na zákazu stání) 
místostarosta Ing.Materna – rekonstrukci ulice investuje i řídí  krajský úřad 
                            - objízdné trasy – pouze pro osobní dopravu (těžká nákl.doprava bude vyloučena mimo město), 
                                                          hlavní objízdná trasa je Čechova ul. a Chelčického ul. 
 
Ing.Czechmann – doporučuje  následně zajistit, po ukončení rekonstrukce  Přemyslovy ulice, opravu objízdných   
                             ulic 
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          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne 18.  února 2004   
 
 
ZM schvaluje 
 
 
Rozpočtovou změnu č. 36/2003 –  poskytnutí  finančních  prostředků   od  Krajského úřadu  Středočeského kraje 
– odboru školství, mládeže a sportu   na  úhradu  přímých výdajů na měsíc prosinec 2003  pro příspěvkové orga-
nizace města v celkové výši 6 807 700 Kč (viz rozpis). 
 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 442 100 Kč,   MŠ Gen.Klapálka ve výši 477 700 Kč,   ZŠ 28.října ve výši 251 900 Kč,  ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1 324 200 Kč, ZŠ Komenského ve výši 989 000 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 935 900 Kč, ZŠ 
Třebízského ve výši   767 400 Kč,  ZUŠ ve výši  512 100 Kč,   Zvláštní škola  ve  výši  501 600 Kč,  Dům dětí a 
mládeže ve výši 531 900 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 73 900 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.               odbor            UZ                           částka 
231 10                                       4122                   1           33149                6 807 700,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                   442 100,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                   477 700,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   251 900,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                1 324 200,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   989 000,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   935 900,00 
232 10          3113                     5331                   2           33149                   767 400,00 
232 10          3231                     5331                   2           33149                   512 100,00 
232 10          3114                     5331                   2           33149                   501 600,00 
232 10          3421                     5331                   2           33149                   531 900,00 
232 10          3111                     5331                   2           33149                     73 900,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č.37/2003– přijetí limitované neinvestiční dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce 
a  sociálních  věcí  ČR,  prostřednictvím  Ministerstva financí  ČR,  na  obnovu  Penzionu  v  Kralupech n.Vlt. po 
povodni v celkové výši 749 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                   pol.              UZ        orj.                org.                    částka Kč 
223 92                                        4116         13501          1          2138104501            749 000,00 
223 92          4317                      5137         13501          8          2138104501            398 937,00       
223 92          4317                      5171         13501          8          2138104501            350 063,00 
                                                                                                                                                                                     
- účelová dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 38/2003 –  poskytnutí účelové dotace  od  Krajského  úřadu  Středočeského kraje ze 
státního rozpočtu ČR  na  „Technické a programové  prostředky  pro  zabezpečený  provoz  počítačových  sítí“   
v celkové výši 50 000 Kč. 
 
Rozpis: 
účet              odd.par.                položka         UZ          orj.                částka 
231 10                                         4111          98116         1            50 000,00 
232 10          6171                       5137          98116        11           50 000,00 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č.39/2003– poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově určených 
na úhradu za výkon odborného lesního hospodáře v celkové výši 10 500 Kč. 
 
účet               odd.par.                pol.               UZ          orj.               částka v Kč 
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 
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ZM schvaluje 
 
 
Rozpočtovou změnu č.40/2003 – poskytnutí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na 
základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 17.12. 2003, na montáž 2 ks venkovních antén pro 
možnost bezdrátové aktivace 2 poplachových sirén, umístěných na základních školách v celkové výši 20 000 Kč. 
 
Rozpis: 
účet               odd.par.                pol.               UZ          orj.               částka v Kč 
231 10                                       4122                               1                   20 000,00 
232 10          5512                     5137                               4                   20 000,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003                                                                                                                         
Rozpočtovou změnu č. 41/2003 –  poskytnutí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na 
základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 17.12.2003, jako úhradu již realizovaných refun-
dací mezd dobrovolníků, kteří pomáhali provádět záchranné a likvidační práce po povodni v roce 2002 v celkové 
výši 51 931 Kč. 
 
Rozpis: 
účet              odd.par.                pol.                  UZ            orj.                  org.                          částka Kč 
231 10                                      4122                                    1                                                   51 931,00 
232 10          6409                    5901                                    1                   2002                        51 931,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
 
Rozpočtovou změnu č. 42/2003 –  přijetí  dotace  pro  Technické  služby  města  Kralupy n.Vlt.,  od Úřadu práce  
v Mělníku na základě Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce č. 22/2003/VPP ze dne 14.4. 2003,  na vytvo-
ření  nových  pracovních  míst  pro  uchazeče o zaměstnání,  za  období  květen – prosinec 2003  v  celkové  výši 
654 584 Kč. 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 43/2003 – přijetí dotace pro město Kralupy n.Vlt., od Úřadu práce v Mělníku na základě 
Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce č. 42/2002/VPP ze dne 22.8. 2002, na vytvoření nových pracovních 
míst pro uchazeče o zaměstnání, za období leden – duben 2003 v celkové výši 440 250 Kč. 
 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003  
Rozpočtovou změnu č. 44/2003 – poskytnutí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na 
základě schváleného seznamu ředitelem HZS Středočeského kraje na úhradu nákladů jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů za rok 2003 v celkové výši 6 800 Kč. 
 
Rozpis: 
účet              odd.par.                pol.                  UZ            orj.                           částka 
231 10                                      4122                                    1                         6 800,00 
232 10          5512                    5156                                    4                         6 800,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003   
Rozpočtovou změnu č.45/2003 – poskytnutí účelové dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě 
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 17.12. 2003, na  projekt „Rekonstrukce chodníků a veřejného 
osvětlení“ v celkové výši  2 556 763 Kč. 
 
Rozpis: 
účet              odd.par.               pol.                   UZ            orj.                     částka Kč 
231 10                                      4122            00090              1                 2 556 800,00 
231 10                                      8115            00090              1                 2 556 800,00 
 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vyúčtování do 30.6. 2004   
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ZM schvaluje 
 
 
Změnu v osobě příjemce: 
 
1)  u RK č. 520 v důsledku  darování domu Chmelova 212,  z  původního žadatele  o  dotaci  na opravy bytového  
     fondu poškozeného povodněmi v roce 2002,města Kralupy n.Vlt. na Římskokatolickou farnost Kralupy n.Vlt. 
2)  u RK č. 73  v  důsledku úmrtí  původního žadatele  o  dotaci  paní Magdaleny Švarcové přechodem dotace na 
     opravy  bytového fondu  poškozeného  povodněmi  v  roce 2002  na  spoluvlastníka žadatele pana Svatopluka 
     Ostrýda.   
Přijetí finančních darů za období od 1.12.2003 do 31.12.2003 ve výši 9 500 Kč od fyzických a právnických osob, 
na účet Město Kralupy nad Vltavou – POVODEŇ, číslo účtu 51-6488910207/0100.   
1) přijetí   finančního  daru   ve  výši   600 000 Kč  na  základě  darovací  smlouvy  ze dne  19.1. 2004  od  České  
    rafinérské, a.s.  Záluží 2  Litvínov 7, na podporu projektů a aktivit různých subjektů působících v Kralupech n. 
    Vlt.  v oblastech  vzdělávání,  kultury,  sportu a společenského života uvedených v čl.1. Dodatku ke smlouvě o 
    spolupráci mezi Českou rafinérskou a městem Kralupy n.Vlt. ze dne 22.12.2003. 
 
2) rozdělení finančních darů na návrh České rafinérské, a.s. Litvínov na jednotlivé subjekty: 
 
    1. Dvořákovo gymnázium a obchodní akademie   50 000 Kč      9. Městský stadion Kralupy n.Vlt.   40 000 Kč   
    2. Střední odborné učiliště chemické                     25 000 Kč    10. HC Kralupy, mládežnický hokej  40 000 Kč 
    3. Kulturní a společenské středisko Vltava            60 000 Kč    11. Amatérská hokejbalová liga         40 000 Kč 
    4. Dvořákův komorní sbor                                     10 000 Kč    12. Amatérská hokejová liga              40 000 Kč 
    5. Komorní orchestr Dvořákova kraje                    10 000 Kč    13. Klub českých turistů                    20 000 Kč 
    6. Městské muzeum                                                25 000 Kč    14. TJ Čechie Kralupy n.Vlt.             20 000 Kč 
    7. Dům dětí a mládeže                                            60 000 Kč    15. TJ Sokol Kralupy n.Vlt.               20 000 Kč 
    8. TJ Centrum TJ Kaučuk Kralupy n.Vlt.             100 000 Kč   16.AC Kralupy n.Vlt.                         20 000 Kč 
                                                                                                         17. Kralupský zpravodaj                    20 000 Kč                                          
 
Zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení za období od 4.5.1995 do 31.12.2003. 
 
Veřejnoprávní  smlouvu  mezi  městem Kralupy n.Vlt.  a  obcí  Nelahozeves  podle  níž  komise  k  projednávání 
přestupků  města Kralupy n.Vlt.  bude  vykonávat  ve správním obvodu obce Nelahozeves  namísto  orgánů obce 
Nelahozeves přenesenou pravomoc podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. – o přestupcích, v platném 
znění za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Záměr Obilního lihovaru Kralupy n.Vlt., a.s. výstavby nového zařízení lihovaru dle předložené projektové studie 
za účelem výroby bioetanolu a navýšení kapacity z 180 000 hla ročně na 600 000 hla ročně, s tím, že smlouvou o 
smlouvě budoucí bude řešeno bezúplatné převedení pozemku Obilního lihovaru Kralupy n.Vlt., a.s. na město 
Kralupy n.Vlt. – po 25 letech. Termín odečtu 25 let se počítá od uvedení výroby do provozu po rekonstrukci. 
Změnu „Zásad privatizace obytných domů a jednotlivých bytů ve vlastnictví města Kralupy n.Vlt.“: v čl. III se 
doplňuje nový odstavec 4, který zní: Kupní cena bude automaticky navýšena o částku, odpovídající výši odměně 
sjednaného mandatáře (zprostředkovatele), tj. firmy, která bude prodej zajišťovat jménem města. Dále se stávají-
cí odstavec 4 přečísluje na odst. 5. 
Pozměňovací obecně závaznou vyhlášku města č.1/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
města č. 6/2003,  ze dne 17.12. 2003 o místních poplatcích. 
 
 
 
ZM souhlasí 
 
 
S tím,  aby  město Kralupy n.Vlt.  požádalo  o  bezúplatný převod  domova důchodců  ve Všestudech do majetku 
města. 
S vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2004 před budovou MěÚ v Kralupech n.Vlt. 
S  uzavřením smlouvy  o  dílo  na  zhotovitele akce  „SSZ  na  přechodu  pro chodce u DDM v Kralupech n.Vlt.“  
s vítězem soutěže a současně  schvaluje  začlenit celou finanční částku ve výši 1 427 338,60 Kč do rozpočtu 
města v roce 2004. 
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ZM souhlasí 
 
 
S  odprodejem  části  pozemku  st. 71 o výměře cca 35 m2  v   k.ú. Kralupy n.Vlt.   p. Eduardu Fliťarovi  za cenu 
100 Kč/m2. 
S odprodejem části pozemku pp. 152/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. manž. Josefu a Růženě Cikán-
kovým za cenu 150 Kč/m2. 
Se zřízením věcného břemene práva uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích pp.399/2 a 398 
(PK) v k.ú.Lobeč a kanalizace na pozemcích pp.322/3 a pp.395 v k.ú.Lobeč, jejichž vlastníkem je město Kralupy 
n.Vlt., ve prospěch Musil a Musil, s.r.o., Praha 4, za jednorázovou úhradu ve výši 80 Kč/m trasy uložení do 
komunikace a 40 Kč/m trasy uložení do ostatních pozemků. 
Se změnou kupujícího pozemků  pp.385/6, pp.385/7, pp.385/8, stp. 189/2 a pp. 583 o celkové výměře 745 m2 v 
k.ú Minice z  manželů Mantlíkových na Ing. Lenku Mrázovou. 
S odprodejem pozemku st. 76/2 o výměře 59 m2 včetně domku čp.74, pp.20/3 o výměře 36 m2, pp.582 o výměře 
68 m2 a část st. 2/1 o výměře cca  80 m2 v k.ú. Minice  p. Martinu Kocourkovi za cenu  500 Kč/m2.    
Se zřízením věcného břemene práva umístění venkovního a kabelového vedení NN na pozemcích pp. 35/2, 
pp.75/1, pp.502/1 a pp.504/2 v k.ú.Zeměchy, jejichž vlastníkem je město Kralupy n.Vlt., ve prospěch Středočes-
ké energetické a.s. Praha 2, za jednorázovou úhradu ve výši 80 Kč/m trasy uložení do komunikace a 40 Kč/m 
trasy uložení do ostatních pozemků. 
1) ZM souhlasí se změnou kupujícího pozemku pp.1/1 o výměře 1 021 m2 v k.ú.Lobeček z  manž. Horáčkových 
     na sl. Renatu Horáčkovou. 
2) Záměrem města je  odprodej pozemků pp. 1/14, pp. 1/15 a pp.49/57 o celkové výměře 599 m2 v k.ú.Lobeček  
     dosavadnímu nájemci zahrady a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
Se změnou kupujícího pozemku pp.281/117 o výměře 600m2 v k.ú.Lobeč, včetně práv a povinností vyplývají-
cích ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 549/03/700/SM, z  p.Vladimíra Vychodila na 
Ing. Milana Jurka.   
                                                                                         
 
 
ZM nesouhlasí 
 
S odkoupením Skladů Veltechna v Kralupech n.Vlt., k.ú.Mikovice městem Kralupy n.Vlt. za cenu 5 377 000 Kč. 
ZM pověřuje starostu města opětovně jednat s Ministerstvem obrany ČR o bezúplatném převodu Skladů Vel-
techna do majetku města Kralupy n.Vlt. 
 
 
 
1) ZM revokuje usnesení ZM č. 03/6/7/04 ze dne 24.9. 2003 
 
2) ZM souhlasí  se  směnou pozemku pp. 49/3 o výměře 886 m2 za část pozemku pp. 50/2 o výměře 1 m2 v k.ú. 
     Mikovice,   mezi  manželi Krumphanzlovými   a  městem Kralupy n.Vlt.,  s  finančním  vyrovnáním  ve  výši 
     21 720 Kč ve prospěch města. 
 
1) ZM revokuje usnesení ZM č. 03/6/7/09 ze dne 24.9. 2003 
 
2) Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 18 o výměře cca 150 m2 v k.ú.  Minice za účelem výstavby 6  
    garáží.  Prodej  bude  uskutečněn  obálkovou  metodou   za  minimální  cenu  300 Kč/m2.   Při  výběru  budou  
    upřednostněni  zájemci  s trvalým pobytem v Kralupech n.Vlt., Pražská 205 a 206, kteří nejsou vlastníky nebo 
    uživateli garáže v k.ú.Minice.  ZM  souhlasí  se zveřejněním tohoto záměru.      
 
ZM revokuje usnesení č. 03/6/7/1, ze dne 24.9. 2003                                                            
 
ZM schvaluje koupi 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.,  od pí Jiřiny Langwielerové, bytem Brokhausen Weg 30, Ofen, Bad 
Zwischenahn, SRN, za aktualizovanou (současnou) poloviční cenu znaleckého posudku, do majetku města Kra-
lupy n.Vlt.                           
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Záměrem města je 
 
 
Odkoupení pozemku pp. 111/23 o výměře 812 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. do vlastnictví města Kralupy n.Vlt. od 
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Praha 3 a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru.                                                               
 
Majetkoprávní vypořádání pozemku pp.200/10 v k.ú.Lobeč, pod komunikací v ul.Ježkova, mezi městem Kralu-
py n.Vlt. a spoluvlastníky pozemku a  ZM  souhlasí  se zveřejněním tohoto záměru. 
 
Odprodej části pozemku pp. 362/4 o výměře cca 780m2 v k.ú. Mikovice a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto 
záměru.                                                                                                                                                                                                         
 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pp. 64/42, pp. 64/41, pp. 64/18 a část pozemku pp. 64/2 v  ul. Slunná – k.ú.  
Mikovice, mezi městem Kralupy n.Vlt. a uživateli pozemků a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru.                                                                                  
 
Odprodej objektu býv. prádelny s pozemkem st. 771 o výměře 84 m2 v k.ú. Mikovice dosavadnímu nájemci a  
ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní a účelovou komunikací v ul. V Rokli – k.ú.Zeměchy mezi měs-
tem Kralupy n.Vlt. a jednotlivými vlastníky pozemků a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
 
                                                                                    
 
Záměrem města není 
 
Odprodej části pozemku pp. 108/5 o výměře cca 350 m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. za účelem výstavby víceúčelového 
objektu.     
 
 
 
ZM nedoporučuje 
 
Zapracovat do obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích možnost čtvrtletních splátek místního poplatku ze 
psů. 
Zapracovat do obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích možnost snížení místního poplatku ze psů za 
kastrované psy.            
 
 
 
ZM bere na vědomí 
 
 
Informaci o přeúčtování faktur, které byly původně hrazeny z přijaté dotace pro město Kralupy n.Vlt., č.usnesení 
ZM 03/1/3/16 a 03/4/3/05, při zajišťování dočasného náhradního ubytování od Ministerstva pro místní rozvoj, 
účelový znak 17258. 
Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje jsou faktury kryty z prostředků Fondu solidarity Evropské unie a 
označeny novým účelovým znakem 95285 v celkové výši 870 856 Kč. 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003 
 
1)  ZM  bere na vědomí  informaci  o prodeji akcií společnosti Unipetrol, a.s., prostřednictvím Komerční banky,  
     a.s.,  která je členem Burzy CP, a.s. Praha. Celkem bylo prodáno ke dni 17.2.2004  380 000 ks akcií v celkové  
     finanční  výši  26 139 146,60 Kč. Průměrná cena netto 68,80 Kč/1 ks akcie. 
 
2)  ZM  revokuje  své usnesení č. 03/7/3/17 ze dne 5.11. 2003,  zápis č. 7,  v bodě 4), týkající se minimální ceny  
      prodeje 1 kusu akcie společnosti Unipetrol, a.s., ve výši 62 Kč/akcii. 
 
3)  ZM schvaluje minimální cenu prodeje 1 kusu akcie společnosti Unipetrol, a.s. ve výši 58 Kč/akcii. 
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1) ZM  bere na vědomí  stanoviska  a obecná doporučení kontrolního výboru vzešlá z kontrolních akci v období   
    od 6.11. do 12.12. 2003,  zaměřených  na  zadávání veřejných zakázek prostřednictvím vybraných výběrových 
    řízení,  připravovaných  a realizovaných převážně odborem RI, která posuzoval z pohledu souladu se zákonem   
    č. 199/1994 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek  a z hlediska hospodárnosti a kvality jejich realizace, s výhra-  
    dami  některých členů ZM, které budou písemně předány předsedovi KV.                      
 
2) ZM ukládá RM prověřit v souvislosti s kontrolními zjištěními KV zda nedošlo k porušení zákona č.199/1994 
    Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o   
    změně některých zákonů ve smyslu ust. § 16 o základních povinnostech úředníka.  
    Termín – do příštího zasedání ZM.   
 
 
ZM bere na vědomí 
 
Nabytí vlastnického práva pí Vlasty Doskočilové a pí Jindry Kramlové vydržením podle § 134 Občanského 
zákoníku k pozemkům 285/1 (PK) a 286 (PK) zasahujících do pozemku pp.283/2 v k.ú. Mikovice. 
 
 
      
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                       Ověřovatelé:          p. Kyllar 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     p. Lesák 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                    Starosta města:        Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


