
Z á p i s    č.  7 
o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne  22. září 2004  ve  
vinárně hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:        18 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                         občané města 
Omluveni:       Ing. Stanislav Síla 
Neomluveni:    p. Jindřich Vachtl, Ing. Vratislav Veselý 
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola  plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
   III. Materiály finančního odboru MěÚ:          
          1) Rozpočtová změna  č. 16/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje účelově   
                                                                    určené na úhradu přímých výdajů obecního školství 
          2) Rozpočtová změna  č. 17/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje účelově     
                                                                    určené na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře                                                              
          3) Rozpočtová změna  č. 18/2004 – poskytnuté   finanční  prostředky  od Ministerstva financí ČR prostřed-   
                                                                    nictvím KÚ Středočeského kraje,  účelově určené  na realizaci 1.etapy     
                                                                    Strategie prevence kriminality na místní úrovni 
          4) Rozpočtová změna  č. 19/2004 – poskytnuté  finanční  prostředky  od  Státního fondu  rozvoje bydlení,  
                                                                   účelově určené na výstavbu obecních nájemních bytů – půdní vestavba   
                                                                   3 bytových jednotek v Kralupech nad Vltavou                                                    
          5) Rozpočtová změna  č. 20/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  Státního fondu  rozvoje  bydlení,    
                   účelově určené na výstavbu Domu s pečovatelskou službou s 59 b.j. v ul. V Luhu v Kralupech n.Vlt. 
          6) Rozpočtová změna  č. 21/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje účelově   
                                                                    určené na úhradu přímých výdajů obecního školství                                                              
          7) Informace o finančním vypořádání města Kralupy n.Vlt. k 30.6. 2004                                                                  
          8) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů                                                             
          9) Informace – návrh  pracovní skupiny,  určené  pro výběr  nejvýhodnější  nabídky peněžních ústavů na   
                                   zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
         10) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování    
               komunálního odpadu - informace 
                  
   IV.  Soubor změn územního plánu č. 02 
                                                                     
    V.  Materiály odboru SLaŠK 
          1) Dlužná platba za reklamní poutač 
          2) Udělení souhlasu s užitím znaku města 
          3) Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města na připravovanou brožuru o Kralupech n.Vlt. 
          4a) Žádost o výměnu bytů v Zeměchách, 9. května 34 
          4b) Přechod nájmu na pí Halbichovou – byt č.6, Zeměchy, 9. května 34 
          5) Úprava „Zásad privatizace bytů“ 
 
   VI.  Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
 VII.  1) Dovolba člena finančního výboru ZM 
          2) Schválení dohody o narovnání mezi městem a pí Česákovou a pí Nepomuckou v souvislosti se vznikem   
              bytového družstva Na Hrádku 
          3) Dopisy pana Vintra 
 
VIII.  Majetkoprávní záležitosti města 
          1) Převod pozemku od PF ČR v k.ú. Mikovice 
          2) Odprodej části pp. 78/27 v k.ú. Lobeč 
          3) Odprodej části st. 144 v k.ú. Lobeč 
          4) Odprodej objektu s pozemkem st. 771 v k.ú. Mikovice 
          5) Návrh na odstoupení od smlouvy 
          6) Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Zeměchy – ul. V Rokli 
          7) Záměr města – směna pozemků v k.ú. Zeměchy 
          8) Záměr města – odprodej pp. 451/3 v k.ú. Zeměchy 
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          9) Záměr města – odprodej části pp. 362/2 v k.ú. Mikovice                     
        10) Záměr města – odprodej st. 604 v k.ú. Mikovice 
        11) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 362/4 v k.ú. Mikovice 
        12) Záměr města – odprodej části pp. 278/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
        13) Záměr města – odprodej pp. 279/2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
        14) Informace  o  předběžném  jednání  s  ČD,  ve  věci  možnosti převodu domu  čp. 909 se stp. 571 v  k.ú.      
              Kralupy n.Vlt. 
        15) Záměr města – odprodej části pp. 164/4 v k.ú. Lobeček 
        16) Záměr města – koupě pozemků v k.ú. Lobeček – býv. zahr. kolonie 
        17) Záměr města – odprodej části pp. 153/1 v k.ú. Lobeček 
        18) Revokace usnesení ZM č. 04/6/6/04 z 23.6. 2004  
        19) Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky pp.83/86 a pp.83/105 v k.ú. Lobeček 
 
   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:   19,1o 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; podle prezenční listiny je  přítomno 13   členů ZM,  to 
znamená že je přítomna   nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné. Z jednání se 
omluvil Ing. Stanislav Síla. 
 
Na začátku jednání požádal starosta města přítomné o jednu minutu ticha k uctění památky zemřelého Mgr. 
Jiřího Cháry. 
 
Návrh  programu dnešního jednání schválilo 13   členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila sou-
část každého projednávaného bodu programu – pro 13   a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – pro 
13. Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto slože-
ní:Mgr.Klepáčová, p.Lesák, ing.Listík  – pro 13. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: paní Blažková  a ing. Li-
povský    – pro 13. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném dne 23.6. byl ověřen ověřovateli paní Holekovou a paní Bri-
xovou, byl k dispozici  k  nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  byla zveřejněna  na  úředních deskách. 
Žádné námitky k němu nebyly podány. 
Starosta informoval přítomné o plánovaných jednáních zastupitelstva města (doplnění plánu činnosti ZM). Pra-
covní zasedání se koná 25.10. od 17,oo hod., veřejné zasedání ZM dne 3.11. 
 
 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. 
 
- p.Tesař – upozornil  členy ZM,  že doposud  neobdržel  písemnou  odpověď na svůj dotaz – jak je nakládáno s    
                  městskými penězi v útulku pro psy 
                                                                                    
III. Materiály finančního odboru MěÚ: 
 
č.usnesení: 04/7/3/1 
Rozpočtová změna č.  16/2004 – 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: 04/7/3/2 
Rozpočtová změna č.  17/2004 – poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na 
                                                       úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16     (příloha č.3/2) 
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č.usnesení: 04/7/3/3 
Rozpočtová změna č.  18/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  Ministerstva financí  ČR  prostřednictvím  
      KÚ Středočeského kraje, účelově určené na realizaci 1. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni                                         
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16      (příloha č.3/3) 
č.usnesení: 04/7/3/4                                                                             
Rozpočtová změna č.  19/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  Státního fondu  rozvoje  bydlení,  účelově    
                určené na výstavbu obecních nájemních bytů – půdní vestavba 3 bytových jednotek v Kralupech n.Vlt.                                                   
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16       (příloha č.3/4)                                                                                              
č.usnesení: 04/7/3/5 
Rozpočtová změna č.  20/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  Státního  fondu rozvoje  bydlení,  účelově     
                                 určené na výstavbu Domu s pečovatelskou službou s 59 b.j. v ul. V Luhu v Kralupech n.Vlt. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16       (příloha č.3/5)                                                                                       
č.usnesení: 04/7/3/6 
Rozpočtová změna č. 21/2004 – poskytnuté  finanční  prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené na  
                                                       úhradu přímých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16       (příloha č.3/6)                                                                                                                                                                                                          
č.usnesení: 04/7/3/7                                                                                                                                                                                                  
Informace o finančním vypořádání města Kralupy nad Vltavou k 30.6. 2004                                                       
ZM bere na vědomí informaci o finančním vypořádání města Kralupy n.Vlt. k 30.6. 2004  –  (příloha č. 3/7) 
č.usnesení: 04/7/3/8 
Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů                                                     
ZM schvaluje způsob využití odvodu části výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích 
přístrojů dle zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za rok 2003 z následující přijaté částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši  254 692 Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel – rezerva – chodníky – pro 16          
(příloha č. 3/8)                                                                                
č.usnesení: 04/7/3/9 
Informace – návrh pracovní skupiny, určené pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na zhod-
nocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
1) ZM  bere na vědomí  zprávu o činnosti pracovní skupiny, která byla určena pro výběr nejvýhodnější nabídky    
    peněžních ústavů na zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
2) ZM  souhlasí   s  ponecháním  finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. do konce roku  
    2004 u Komerční banky a.s. a s uzavřením depozitní směnky na období od 1.10.2004 do 31.12.2004. 
- pro 16 
3) ZM  ukládá  RM a  MěÚ  zpracovat  harmonogram  čerpání finančních prostředků  získaných z prodeje akcií  
    Unipetrolu, a.s., nejpozději do 30.11. 2004   – pro 16       (příloha č.3/9) 
č.usnesení: 04/7/3/10 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu - informace 
- Ing.Czechmann – dotázal se,  proč není k  31.8.  zaúčtována platba od poplatníků, za které odvod poplatku pro-       
                                vádí MBP 
(vysvětlila pí Koukolíčková, ředitelka MěBP) 
 
ZM bere na vědomí informaci finančního odboru MěÚ (správce poplatku) o vyúčtování místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za 
období od 1.1.2002 – 31.8.2004          (příloha č. 3/10) 
 
č.usnesení: 04/7/4/1 
IV.  Soubor změn územního plánu č. 02 
- Ing.Czechmann – komise výstavby  požaduje  vypustit  z navrhované změny pojem „nezávadná zpracovatelská    
                                činnost“  
- pí Blažková – požaduje vypustit pojem „nad přípustnou míru“ 
 
(Usnesení RM č.04/07/2/19 ze dne 7.4.2004 : 
 „RM ukládá  odboru výstavby a územního plánování, aby připravil podklady pro návrh změny územního plánu     
 v lokalitách  v  intravilánu města (areál v Růžovém údolí, areál bývalého podniku Barvy a laky, areál u vlakové-   
 ho nádraží)  označených  jako  výrobní sféra-průmysl, sklady s tím, že průmyslové areály mohou být využívány    
 pro  řemeslnou výrobu,  potravinářský průmysl  a  jako  sklady  za předpokladu,  že v nich nebudou skladovány    
 nebezpečné látky, a že svým provozem nebudou zatěžovat dopravu ve městě a zhoršovat životní prostředí.“) 
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-Ing.Czechmann – žádá, aby žádost o změnu územního plánu směl podávat pouze vlastník pozemku 
(vysvětlil p.Točík, vedoucí odboru výstavby) 
 
1) ZM  souhlasí  s  pořízením  souboru  změn  schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. pod bodem 1   
    (s podmínkou vypuštění pojmů: „nezávadná zpracovatelská činnost“ a „nad přípustnou míru“) – pro 16,  zdr-     
    žel 2 
   ZM souhlasí s pořízením souboru změn schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. pod body  2  a  10 
    - pro 18    
2) ZM neschvaluje změny územního plánu města  pod body 5, 6 a 7 – pro 17, zdržel 1 
3) ZM  bere  na vědomí  opatření,  týkající se  vypracování  odborného stanoviska zpracovatele územního plánu  
    města k požadavkům na změny pod body 3, 4, 8 a 9    
(příloha č.4) 
 
V.  Materiály odboru SLaŠK 
 
č.usnesení: 04/7/5/1 
Dlužná platba za reklamní poutač 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro  16,  zdržel  2  (příloha č. 5/1) 
 
- p.Holeček – kdo zavinil, že došlo k dlužné platbě společnosti Hospitality consulting s.r.o.? 
 
(hlasováno o návrhu usnesení:) 
 
ZM ukládá vedení města a MěÚ, aby do příštího veřejného zasedání ZM nechalo provést kontrolu uzavřených 
smluv (pro  společnost Hospitality Consulting s.r.o.) jménem města a zároveň sdělilo ZM, kde a u koho došlo 
k případnému pochybení – pro 17 
 
č.usnesení: 04/7/5/2 
Udělení souhlasu s užitím znaku města                              
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 18         (příloha č. 5/2) 
č.usnesení: 04/7/5/3 
Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města na připravovanou brožuru o Kralupech n.Vlt. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení  - pro 18     (příloha č. 5/3) 
č.usnesení: 04/7/5/4a 
Žádost o výměnu bytů v Zeměchách, 9. května 34 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 18  (příloha č. 5/4) 
 
č.usnesení: 04/7/5/4b 
Přechod nájmu na pí Halbichovou – byt č.6, Zeměchy, 9. května 34 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 18   (příloha č. 5/4)                                                                                          
č.usnesení: 04/7/5/5 
Úprava „Zásad privatizace bytů“ 
ZM souhlasí  s obsahem přepracovaných „Zásad privatizace bytů“ – pro 17, zdržel 1     (příloha č. 5/5)                                            
 
  VI.   Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 
- p.Hrbek – 16.9. okolo 19,oo hod.  zaparkované automobily před Penzionem,  přivolaná hlídka nezajistila odkli-    
                    zení vozů 
(vysvětlil p.Novotný, ředitel MěP) 
 
- p.Točík – pro lepší spolupráci  (objasnění projednávaných materiálů)  by bylo vhodné,  aby  členové zastupitel- 
              stva  města  si  zvali  na svá pracovní jednání (pro přípravu  veřejného zasedání)  vedoucí   jednotlivých           
              odborů městského úřadu 
 
- pí Neužilová, předsedkyně ZO Svazu zahrádkářů U Studánky – seznámila  členy  zastupitelstva města se svojí     
       stížností v souvislosti s prodáním pěšiny (U Transformátoru). 
       Svoji stížnost předala na zasedání p.Martínkovi (pracovníku odboru realizace investic) a ten přislíbil stížnost     
       prošetřit. 
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- RNDr.Plecháček – nepořádek před gymnáziem (park) 
(odpověděl Ing.Šára, ředitel TSM a p.Martínek, pracovník odboru RI – dodavatelem prací je p.Hanuš, situace je 
ale neúnosná – velká frekvence osob) 
                                                                                     
- p.Tesař – přesahující  zeleň  ze zahrádek  do ulic (značná  část  je třeba  ořezat,  nedá se  chodit po chodníkách -     
                  dochází ke zmenšení chodníků)               
(Ing. Šára, ředitel TSM – požádal p.Tesaře, aby se vždy se svými stížnostmi obracel přímo na technické služby) 
 
- pí Suková – společnost Spolchemie – zápach stále trvá 
(odpověděl p.Kobera, vedoucí odboru životního prostředí – shrnul všechny dosavadní kroky, které město učinilo,    
 aby společnost Spolchemie přestala obtěžovat svým zápachem obyvatele našeho města) 
 
PhDr.Pencová – připojila se k paní Sukové – společnost Spolchemie  se  jeví jako velmi neseriózní firma. Ačkoli     
 na svých letácích uvedla  telefonní číslo,  kam se můžou občané, v případě zjištění zápachu  obracet,  skutečnost    
 je docela jiná.  Po zavolání na toto  telefonní číslo (800 10 10 70) jí bylo sděleno, že zápach, který cítí nepochází    
 ze společnosti Spolchemie, ale z nátěru přechodu pro chodce. 
 
-p.Dvořák – ul. 28. října – chodník u prodejny „Anna“ – zarostlý zelení, nedá se procházet 
(zajistí p.Martínek) 
 
- p.Veselý – cyklistická stezka – prostor od Františku k lávce považuje za kritické místo. Je to nejužší místo, je    
                    nutné rozšíření, či oddělení (chodci – cyklisti). 
                 - dopravní značení – před křižovatkou (přejezd přes silnici) není umístěna značka, oznamující konec    
                   cyklistické stezky a přitom chybí světelné znamení (přes žádnou silnici se nedá přejet na kole) 
(odpověděli p.Martínek a p.Hejduk, člen ZM – je již zpracovaný projekt na rozdělení stezky – pro pěší povede    
 stezka přes park. Dopravní značení – cyklista se na přechodu chová jako chodec.) 
 
- pí Neužilová – navrhuje zveřejnit na místní kabelové televizi ceny odpadů – tříděné a netříděné 
 
- RNDr.Plecháček – dotázal se  na možnost  vyhlášení referenda  (vymístění spol. Spolchemie z  našeho města) 
(odpověděl p.Hainc, pracovník interního auditu MěÚ) 
 
- pí Suková – dotázala se, zda město zajistí stanovení pachových limitů 
(odpověděl p.Kobera)                                           
 VII. 
č.usnesení: 04/7/7/1 
Doplnění člena finančního výboru 
ZM schvaluje, aby se členkou Finančního výboru ZM stala Ing. Zuzana Ocásková  (za odstupujícího p. Miloše 
Kasalického) – pro 18     (příloha č. 7/1) 
č.usnesení: 04/7/7/2 
Schválení dohody o narovnání mezi městem a pí Česákovou a pí Nepomuckou v souvislosti se vznikem BD 
Na Hrádku 
ZM schvaluje návrh usnesení  - pro 15, zdržel 2        (příloha č. 7/2) 
č.usnesení: 04/7/7/3 
Dopisy pana Vintra 
ZM bere na vědomí dopisy p. Vintra, Libušino nám.3/7, Libiš. Jelikož se jedná o zajištění výkonu přenesené 
působnosti MěÚ Kralupy n.Vlt.,  pověřuje  vedoucí odboru sociální péče pí Daňhelovou  vyřízením stížnosti a 
následně seznámením ZM se způsobem vyřízení celé záležitosti – pro 17          (příloha č. 7/3) 
 
VIII.   Majetkoprávní záležitosti města                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        
č.usnesení: 04/7/8/01 
Převod pozemku od PF ČR v k.ú. Mikovice 
ZM souhlasí  s návrhem usnesení – pro 17             (příloha č. 8/1) 
č.usnesení: 04/7/8/02 
Odprodej části pp. 78/27 v k.ú. Lobeč 
ZM  souhlasí s odprodejem části pozemku pp.78/27 o výměře 300 m2 v k.ú. Lobeč manželům Bínovým za cenu             
70 Kč/m2 – pro 17    (příloha č.8/2)                                                                                      
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č.usnesení: 04/7/8/03 
Odprodej části st. 144 v k.ú.  Lobeč 
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku st.144 o výměře 140 m2 v k.ú.Lobeč Zuzaně Rogoňové  za cenu 100 
Kč/m2 – pro 17         (příloha č.8/3)                                                                                       
č.usnesení: 04/7/8/04 
Odprodej objektu s pozemkem st.771 v k.ú. Mikovice 
 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
ZM souhlasí s odprodejem objektu býv.prádelny s pozemkem st.771 o výměře 84m2 v k.ú.Mikovice dosavadní-
mu nájemci p.Martinovi Janků – pro 6 (Mgr.Rynt, Ing.Listík, p.Lesák, ing.Materna, MUDr.Řenč, Ing.Lipovský),        
proti 2 (p.Kasalický, Ing.Czechmann), zdržel 7 (p.Holeček, pí Blažková, pí Brixová, MUDr.Felixová, p.Hejduk, 
p.Kyllar, Mgr.Klepáčová) 
(příloha č.8/4) 
č.usnesení: 04/7/8/05 
Návrh na odstoupení od smlouvy 
ZM souhlasí s odstoupením od smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy  nájemní č.91/02/700/SM uzavřené mezi 
městem Kralupy n.Vlt. a Jiřím Jančem na pozemek pp. 122/80 v k.ú.Lobeček, z důvodu neplacení nájemného –    
- pro  16      (příloha č.8/5) 
č.usnesení: 04/7/8/06 
Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Zeměchy – ul. V Rokli 
 
1) ZM souhlasí  se směnou pozemku pp.75/4 o výměře 4 m2 za pozemek pp.504/12 o výměře 9m2 v k.ú. Země-    
     chy mezi městem Kralupy n.Vlt. a manželi Stráhlovými, bez dalšího finančního vyrovnání – pro 16 
 
2) ZM  souhlasí  s odkoupením pozemku pp. 553 o výměře 25 m2 v k.ú. Zeměchy  od  manželů Dryákových za    
     cenu 4 720 Kč. 
3) ZM souhlasí  s odkoupením pozemku pp. 552 o výměře 5 m2 v k.ú.  Zeměchy  od  pí Chaloupkové  za  cenu 
     940 Kč. 
4) ZM souhlasí s podáním návrhu na zřízení věcného břemene dle zák.č. 13/1997 Sb. na pozemku pp. 552 a pp.    
     553 v k.ú. Zeměchy  v  případě,  že se městu nepodaří dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlasníky po-                                             
     zemků pod komunikací. 
  – pro 16      (příloha č.8/6)                                                                                            
č.usnesení: 04/7/8/07                     
Záměr města – směna pozemků v k.ú. Zeměchy 
Záměrem města je směna  pozemků pp.499/6 o výměře 65 m2 za pp.503/3,pp.503/4 a pp.503/5 o celkové vý-
měře 216m2 v k.ú.Zeměchy, s finančním vyrovnáním výměry směňovaných pozemků  a ZM souhlasí se zveřej-
něním tohoto záměru – pro  16      (příloha č.8/7) 
č.usnesení: 04/7/8/08 
Záměr města – odprodej pp. 451/3 v k.ú. Zeměchy 
Záměrem města je odprodej pozemku pp. 451/3 o výměře  1973 m2 v k.ú. Zeměchy a ZM souhlasí se zveřej-
něním tohoto záměru –pro  16        (příloha č.8/8)                                                                                                                                                
č.usnesení: 04/7/8/09 
Záměr města – odprodej části pp. 362/2 v k.ú. Mikovice 
Hlasováno o usnesení: 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp.362/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Mikovice – pro 0 
Záměrem města není  odprodej části pozemku pp. 362/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Mikovice – pro 17      
(příloha č.8/9)                                                                                                                                                                             
č.usnesení: 04/7/8/10 
Záměr města – odprodej st. 604 v k.ú. Mikovice 
Záměrem města není odprodej pozemku st.604 o výměře 341m2 s objektem býv.pokladny –pro 17 (příl.č.8/10) 
č.usnesení: 04/7/8/11 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 362/4 v k.ú. Mikovice 
 
Odloženo (materiál bude projednán až po projednání ve všech komisích ) – pro 17     (příloha č.8/11) 
č.usnesení: 04/7/8/12 
Záměr města – odprodej části pp. 278/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
 
Odloženo - ZM požaduje doplnit vyjádření dalších komisí (dopravní) – pro 15,  proti 2    (příloha č.8/12) 
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č.usnesení: 04/7/8/13 
Záměr města – odprodej pp. 279/2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
Záměrem města je odprodej pozemku pp.279/2 o výměře 99 m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. za účelem zřízení zahrád-
ky a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úředních deskách – pro 17    (příloha č.8/13) 
č.usnesení: 04/7/8/14 
Informace o předběžném jednání s ČD, ve věci možnosti převodu domu čp. 909 se stp. 571 v k.ú.  Kralupy 
n.Vlt. 
ZM bere na vědomí informaci ohledně předběžného jednání se zástupci ČD, a.s. ve věci možnosti převodu na 
město Kralupy n.Vlt., domu čp.909 s parc.č.571 o vým.1553m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt., z majetku ČD,a.s., Nábřeží 
L.Svobody 1222, Praha 1. 
Záměrem města je směna pozemků parc.č. 581/2 o vým.368m2 a 434/3 o vým.1595m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt., za 
dům čp.909 s pozemkem parc.č.571 o vým.1553m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt., v majetku ČD,a.s., Nábřeží L.Svobody 
1222, Praha 1 a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru 
- pro  16       (příloha č.8/14) 
č.usnesení: 04/7/8/15 
Záměr města – odprodej části pp. 164/4 v k.ú. Lobeček 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 164/4 o výměře 2m2 v k.ú. Lobeček za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro   16      (příloha č.8/15) 
č.usnesení: 04/7/8/16 
Záměr města – koupě pozemků v k.ú. Lobeček – býv. zahr. kolonie 
Záměrem města je koupě pozemků pp. 13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 a 13/14 o celkové 
výměře 2827 m2 v k.ú.Lobeček do vlastnictví města od ZO Českého zahrádkářského svazu Vltavanka a ZM 
souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro  16, proti 1   (příloha č.8/16) 
č.usnesení: 04/7/8/17 
Záměr města – odprodej části pp. 153/1 v k.ú. Lobeček 
Záměrem města není odprodej části pozemku pp.153/1 v k.ú.Lobeček – pro 17      (příloha č.8/17) 
č.usnesení: 04/7/8/18 
Revokace usnesení ZM č. 04/6/6/04 z 23.6. 2004                                                                                               
ZM  ukládá  odboru SM  jednat  se  Stavebním bytovým družstvem Kralupy n.Vlt. ve věci převodu části pp.743  
v  k.ú. Kralupy n.Vlt.  z  důvodu  zajištění přístupu k pozemkům pp. 14/3, pp. 14/1, pp. 14/4, pp. 13/3, pp. 13/1 a  
garážím na st.170/5, st.170/4, st.170/3, st.170/2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. - pro 17       (příloha č.8/18) 
č.usnesení: 04/7/8/19 
Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky pp. 83/86 a pp. 83/105 v k.ú. Lobeček 
ZM souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky pp.83/86 a pp.83/105, jejichž 
vlastníkem je město, na pozemek pp.83/147 v k.ú.Lobeček, jehož vlastníkem je LIDL Česká republika v.o.s., za 
jednorázovou úhradu ve výši  50 000 Kč    - pro 17          (příloha č.8/19) 
 
     IX.    Dotazy a připomínky občanů města  (2. část)                                                                                                                              
               Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
- pí Brixová – viadukt – směrem od MěÚ – Hůrka – je odstraněné zábradlí, proč? bude nainstalováno nové? 
                     - chodník  na Hůrce (ul. Chelčického) – opětovně vytvořené louže 
                     - přemístění novinového stánku na Hůrce – zůstaly panely, budou odstraněny? 
 
 
- pí Holeková – žádá opravu chodníku v ul. U Jeslí (naproti nápojové prodejny Macháček) 
 
 
- p.Holeček – dotázal se, kdy budou dokončeny nové prostory MěÚ (Palackého nám.) 
                       (odpověděla pí Daňhelová, vedoucí odboru soc.péče – stěhování odboru sociální péče do nových      
                         prostor proběhne 23. a 24. září) 
  - Cukrovar – v souvislosti  s výstavbou  nového parkoviště bylo přislíbeno vybudování nového dětského hřiště,     
                        zatím žádné nebylo vybudováno 
     (odpověděl starosta – poskytnuta dotace  „Duhovou energií“  na  vybudování  2  hřišť – za Penzionem a v Lo-   
       bečku u dřeváku) 
 
  - kdy se začne stavět nový penzion pro důchodce? 
(odpověděl p.Martínek – ačkoli došlo ke zpoždění zahájení stavby, termín dokončení zůstává stejný – pátý měsíc    
  roku 2005) 
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- Mgr.Klepáčová – připomíná, že je třeba informovat občany o nutnosti třídění odpadů 
(odpověděl starosta, místostarosta  –   Středočeské  sběrné suroviny a.s.   vydalo   propagační   MPEG video CD,      
 které je prvním krokem, který  se  společnost  Středočeské sběrné suroviny a.s.  rozhodla  podniknout  pro zvý-
šení informovanosti občanů v problematice třídění odpadu z domácností.) 
 
- p.Hejduk – rozšíření  kamerového systému   (v  případě  rozšíření  kamerového systému  o  4  kamery  dojde  k     
                     enormnímu nárůstu nákladů na provoz a údržbu – o necelý 1 mil. Kč 
-p.Novotný – v souvislosti s rozšířením kamerového systému bude nutné přijmout další 3 až 4 zaměstnance 
 
hlasováno o návrhu usnesení: 
ZM souhlasí se záměrem rozšířit kamerový systém města o 4 kamery – pro 1, proti 10, zdržel 6 
 
- Ing.Czechmann – TSM – kritizuje činnost technických služeb, čistota ve městě  je špatná,  neodpovídá zvýšení    
  dotace pro TSM, výkonnost TSM se nezlepšila (komunikace u kostela – díry, chodník u kostela – není opraven; 
  není  zameteno   kolem  ostrůvků  u  hlavní  komunikace,  ul.Dobrovského,  průjezd města,  křižovatka u Grálu,    
  centrum města – Palackého ul., ul. ke gymnazium, ul. J.Palacha) 
 
(odpověděl Ing.Šára, ředitel TSM – není pravda,  že  se práce TSM  nezlepšila;  je sestaven  plán oprav; úklid po    
 zimě – město   kompletně uklizeno,  upraveno.  I  přesto,  že  město  je  v současné době velmi zatěžováno opra-  
 vou Přemyslovy  ulice, TSM provádí trvalý úklid – zametá se.) 
 
- Ing.Czechmann – chodník před kostelem – proč není zaasfaltovaný? 
 
- Mgr. Klepáčová – myslí si, že by bylo daleko účinnější, a pro město nesporně lepší, kdyby se jednotliví členové   
                                zastupitelstva města obraceli se svými připomínkami přímo na technické služby.      
                                (Není pravda, že je ve městě jenom všechno špatné, naopak město se mění k lepšímu.)                        
   
p.Kyllar – seznámil členy ZM s bezúplatným převodem skladů Veltechna od státu na město 
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          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne 22.  září 2004   
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 16/2004 –  poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje – 
odboru školství, mládeže a sportu   na úhradu přímých výdajů na měsíc červen a červenec 2004 pro příspěvkové 
organizace města v celkové výši 12,671.800,- Kč (viz rozpis). 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 931.800 Kč, MŠ Gen.Klapálka ve výši 949.200 Kč, ZŠ 28.října ve výši 499.800 Kč, ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 2,554.800,-Kč, ZŠ Komenského ve výši 2,048.000,- Kč, ZŠ Revoluční ve výši 1,833.200,- 
Kč, ZŠ Třebízského ve výši 1,475.400,- Kč, ZUŠ ve výši 1,124.400,- Kč, Zvláštní škola ve výši 706.000 Kč, 
Dům dětí a mládeže ve výši 410.600 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 138.600 Kč. 
účet              odd.par.                  pol.               odbor            UZ                   částka v Kč 
231 10                                       4122                   1           33353              12,671.800,00 
232 10          3111                     5331                   2           33353                   931.800,00 
232 10          3111                     5331                   2           33353                   949.200,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                   499.800,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                2,554.800,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                2,048.000,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                1,833.200,00 
232 10          3113                     5331                   2           33353                1,475.400,00 
232 10          3231                     5331                   2           33353                1,124.400,00 
232 10          3114                     5331                   2           33353                   706.000,00 
232 10          3421                     5331                   2           33353                   410.600,00 
232 10          3111                     5331                   2           33353                   138.600,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
 
Rozpočtovou změnu č. 17/2004 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově urče-
ných na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 11.038,- Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                UZ             orj.                    částka v Kč 
231 10                                       4116           29008               1                        11.038,00 
232 10          1036                     5213           29008               9                        11.038,00       
účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
 
Rozpočtovou změnu č. 18/2004 – poskytnutí finančních prostředků účelově určených na realizaci 1. etapy Stra-
tegie prevence kriminality na místní úrovni, prostřednictvím KÚ Středočeského kraje, na základě žádosti eko-
nomického odboru Ministerstva vnitra ČR a rozhodnutím Ministerstva financí ČR  v  celkové  výši  97.000 Kč. 
účet              odd.par.                   pol.                UZ            orj.                    částka v Kč 
231 10                                       4111            98064              1                        97.000,00 
232 10          4322                     5229            98064              8                        97.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
 
Rozpočtovou změnu č. 19/2004 – poskytnutí limitované investiční dotace od Státního fondu rozvoje bydlení, 
účelově určené na výstavbu obecních nájemních bytů – půdní vestavba 3 b.j. v Kralupech n.Vlt. čp. 211 a čp. 
216 v celkové výši 1,800.000,- Kč. 
účet               odd.par.                  pol.                UZ            orj.                    org.                  částka 
223 92                                       4213            92660              5        9266010011        1,800.000,00 
223 92           3612                    6121            92660              5        9266010011        1,800.000,00                                                                                     
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
 
Rozpočtovou změnu č. 20/2004 – poskytnutí limitované investiční dotace, účelově určené na výstavbu Domu 
s pečovatelskou službou s 59 bytovými jednotkami v ul. V Luhu v Kralupech n.Vlt. v celkové výši 35,400.000,- 
Kč. 
účet               odd.par.                  pol.                UZ            orj.                    org.                  částka 
223 92                                       4213            92560              5        9256010261     35,400.000,00 
223 92           4314                    6121            92560              5        9256010261     35,400.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 21/2004 – poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje – 
odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů na měsíc srpen 2004 pro příspěvkové organizace 
města v celkové výši  6,389.400,00 Kč (viz rozpis) 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 470.200 Kč, MŠ Gen.Klapálka ve výši 478.800 Kč, ZŠ 28.října ve výši 251.900 Kč, ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1,288.200 Kč, ZŠ Komenského ve výši 1,032.600 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 924.400 Kč, 
ZŠ Třebízského ve výši 743.800 Kč, ZUŠ ve výši 567.100 Kč, Zvláštní škola ve výši 355.600 Kč, Dům dětí a 
mládeže ve výši 206.800 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 70.000 Kč. 
účet               odd.par.                   pol.                odbor           UZ                    částka v Kč 
231 10                                         4122                    1          33353                  6,389.400,00 
232 10          3111                       5331                    2          33353                     470.200,00       
232 10          3111                       5331                    2          33353                     478.800,00 
232 10          3113                       5331                    2          33353                     251.900,00 
232 10          3113                       5331                    2          33353                  1,288.200,00 
232 10          3113                       5331                    2          33353                  1,032.600,00 
232 10          3113                       5331                    2          33353                     924.400,00 
232 10          3113                       5331                    2          33353                     743.800,00 
232 10          3231                       5331                    2          33353                     567.100,00 
232 10          3114                       5331                    2          33353                     355.600,00 
232 10          3421                       5331                    2          33353                     206.800,00 
232 10          3111                       5331                    2          33353                       70.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
 
Způsob využití odvodu části výtěžku z vyúčtování jednotlivých provozovatelů výherních hracích přístrojů dle 
zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za rok 2003 z následující přijaté částky nadrozpoč-
tových příjmů ve výši 254.692 Kč na: jinak veřejně prospěšný účel – rezerva – chodníky. 
Vzájemnou výměnu budoucích kupujících bytů č.16 a 13 v Zeměchách, 9.května 34 mezi pí Martinou Rottovou 
a manželi Zajícovými a to tak, že paní Martina Rottová bude budoucím kupujícím bytu č.13 a manželé Zajícovi 
budoucími kupujícími bytu č.16. Vyrovnání si provedou oba partneři mezi sebou. 
Přechod nájmu bytu č.6 o vel.1+1 – Zeměchy, 9.května 34 na paní Halbichovou Helenu, tak jak uvádí rozsudek 
Okresního soudu Mělník čj. 7C 668/2003 –46 a to za předpokladu vyhotovení nové smlouvy o půjčce a budou-
cích smlouvách kupní a nájemní na jméno paní Halbichové.                                                                                          
Paní Ing. Zuzanu Ocáskovou členkou finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy n.Vlt. (za odstupujícího p. 
Miloše kasalického). 
Dohodu o narovnání mezi městem Kralupy n.Vlt. a pí Česákovou a pí Nepomuckou v souvislosti se vznikem 
Bytového družstva Na Hrádku. 
 
 
ZM souhlasí 
 
1) ZM  souhlasí   s  pořízením  souboru změn  schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt.  pod  bodem 1      
    s podmínkou vypuštění pojmů: „nezávadná zpracovatelská činnost“ a „nad přípustnou míru“. 
    ZM souhlasí s pořízením souboru změn schváleného územního plánu města Kralupy n.vlt. pod  body  2  a 10. 
2) ZM neschvaluje změny územního plánu města  pod  body  5,  6  a  7. 
3) ZM  bere na vědomí  opatření,  týkající se  vypracování  odborného stanoviska zpracovatele územního plánu    
     města k  požadavkům na změny pod body 3, 4, 8 a 9. 
S prominutím dlužné částky za pronájem veřejného prostranství k umístění reklamních poutačů společnosti Hos-
pitality Consulting se sídlem Praha 9, Letňany, Beranových č.130 v celkové výši 49.640 Kč. Jedná se o 2 převza-
té neuhrazené faktury včetně převzatých potvrzených upomínek a zaslané smlouvy a výměry, které společnost 
nepřebrala a pošta zásilky vrátila nedoručené zpět. 
S užitím městského znaku Středočeskou vědeckou knihovnou v připravované publikaci, kde bude zveřejněna 
rovněž knihovna, zřizovaná městem Kralupy včetně stručné informace o historii a současnosti města Kralup 
n.Vlt., zpracovaná knihovnou v Kralupech. 
S užitím městského znaku vydavatelstvím multimédia Hradec Králové v připravované brožurce města Kralupy 
n.Vlt. 
S obsahem přepracovaných „Zásad privatizace bytů“. 
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ZM souhlasí 
 
S převodem pozemku pp.562/4 v k.ú. Mikovice od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města podle zákona č. 
95/1999 Sb. 
S odprodejem části pozemku pp. 78/27 o výměře 300 m2  v k.ú. Lobeč manželům Bínovým za cenu 70 Kč/m2.            
S odprodejem části pozemku st. 144 o výměře 140 m2 v  k.ú. Lobeč  Zuzaně Rogoňové za cenu 100 Kč/m2.                  
S odstoupením od smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy nájemní č.91/02/700/SM uzavřené mezi městem Kra-
lupy n.Vlt. a Jiřím Jančem na pozemek pp. 122/80 v k.ú. Lobeček, z důvodu neplacení nájemného. 
1) Se směnou pozemku  pp. 75/4  o výměře  4 m2  za  pozemek  pp. 504/12 o výměře 9 m2 v k.ú. Zeměchy mezi     
     městem Kralupy n.Vlt. a manželi Stráhlovými, bez dalšího finančního vyrovnání. 
2) ZM souhlasí s odkoupením pozemku pp.553 o výměře 25m2 v k.ú.Zeměchy od manželů Dryákových za cenu 
     4 720 Kč. 
3) ZM  souhlasí  s odkoupením pozemku pp.552 o výměře 5 m2 v k.ú. Zeměchy od pí Chaloupkové za cenu 940     
     Kč. 
4) ZM  souhlasí s podáním návrhu na zřízení věcného břemene dle zák.č. 13/1997 Sb. na pozemku pp. 552 a pp.     
    553 v  k.ú. Zeměchy  v  případě,  že se  městu nepodaří dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníky po-     
    zemků pod komunikací. 
Se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky pp.83/86 a pp.83/105, jejichž vlastníkem je 
město, na pozemek pp.83/147 v k.ú.Lobeček, jehož vlastníkem je LIDL Česká republika v.o.s., za jednorázovou 
úhradu ve výši 50 000 Kč.                                                                                       
 
 
ZM nesouhlasí 
 
S odprodejem objektu býv.prádelny s pozemkem st. 771 o výměře 84 m2 v k.ú. Mikovice dosavadnímu nájemci 
p. Martinovi Janků. 
Se záměrem rozšířit kamerový systém města o 4 kamery. 
 
 
 
ZM ukládá 
 
Odboru SM jednat se Stavebním bytovým družstvem Kralupy n.Vlt. ve věci převodu části pp. 743 v k.ú. Kralupy 
n.Vlt. z důvodu zajištění přístupu k pozemkům pp. 14/3, pp. 14/1, pp. 14/4, pp. 13/3, pp. 13/1  a  garážím na st. 
170/5, st. 170/4, st. 170/3, st. 170/2  v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
Vedení města a MěÚ, aby do příštího veřejného zasedání ZM nechalo provést kontrolu uzavřených smluv (pro 
společnost Hospitality Consulting s.r.o.) jménem města a zároveň sdělilo ZM, kde a u koho došlo k případnému 
pochybení. 
 
 
Záměrem města je 
 
Směna pozemků pp. 499/6 o výměře 65 m2 za pp. 503/3, pp. 503/4  a  pp. 503/5 o celkové výměře 216 m2 v k.ú. 
Zeměchy, s finančním vyrovnáním výměry směňovaných  pozemků a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto zámě-
ru. 
Odprodej pozemku pp. 451/3 o výměře 1973 m2 v k.ú. Zeměchy  a  ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
Odprodej pozemku pp.279/2 o výměře 99m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt. za účelem zřízení zahrádky a ZM souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru na úředních deskách. 
Odprodej části pozemku pp.164/4 o výměře 2m2 v k.ú.Lobeček za účelem majetkoprávního vypořádání pozem-
ku a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
Koupě pozemků pp.13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 a 13/14 o celkové výměře 2827m2 
v k.ú. Lobeček do vlastnictví města od ZO Českého zahrádkářského svazu Vltavanka a ZM souhlasí se zveřej-
něním tohoto záměru. 
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Záměrem města není 
 
Odprodej části pozemku pp. 362/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Mikovice. 
Odprodej pozemku st. 604 o výměře 341 m2  s objektem býv.pokladny. 
Odprodej části pozemku pp. 153/1 v k.ú. Lobeček.                                                                                            
      
 
 
 
ZM bere na vědomí 
 
 
Informaci o finančním vypořádání města Kralupy n.Vlt. k 30.6.2004                                                                                          
 
1) Zprávu  o  činnosti pracovní skupiny, která byla určena pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na     
    zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
2) ZM  souhlasí  s ponecháním  finančních prostředků  získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. do konce roku    
    2004 u Komerční banky a.s. a s uzavřením depozitní směnky na období od 1.10.2004 do 31.12.2004. 
3) ZM ukládá  RM  a MěÚ  zpracovat  harmonogram  čerpání  finančních prostředků získaných z prodeje akcií     
    Unipetrolu, a.s., nejpozději do 30.11.2004. 
Informaci  finančního odboru MěÚ (správce poplatku) o vyúčtování místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za období od 1.1.2002 – 
31.8. 2004. 
 
Dopisy p.Vintra, Libušino nám.3/7, Libiš. Jelikož se jedná o zajištění výkonu přenesené působnosti MěÚ Kralu-
py n.Vlt., pověřuje vedoucí odboru sociální péče pí Daňhelovou  vyřízením stížnosti a následně seznámením 
ZM se způsobem vyřízení celé záležitosti. 
 
ZM bere na vědomí informaci ohledně předběžného jednání se zástupci ČD, a.s. ve věci možnosti převodu na 
město Kralupy n.Vlt., domu čp. 909 s parc.č. 571 o vým. 1553 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt., z majetku ČD, a.s., 
Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1. 
 
Záměrem města je směna pozemků parc.č. 581/2 o vým.368 m2 a 434/3 o vým.1595m2 v k.ú.Kralupy n.Vlt., 
za dům čp. 909 s pozemkem parc.č. 571 o vým. 1553 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt., v majetku ČD, a.s. Nábřeží 
L.Svobody 1222, Praha 1 a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ověřovatelé:                 paní Blažková Marie 
 
 
 
 
                                                             Ing. Lipovský Ivan 
 
 
 
 
 
                    Starosta města:               Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


