
Z á p i s    č.  12 
o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne 15. prosince 2004  
ve  velké zasedací síni Městského úřadu  v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:         20 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                          občané města 
Omluveni:         
Neomluveni:    p. Kasalický Miloš  
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola  plnění usnesení ZM,  vyřízení připomínek a dotazů 
   III.  Finanční záležitosti města  (materiály finančního odboru MěÚ):          
          1) Rozpočtová změna  č. 30/2004 – poskytnuté  finanční  prostředky  od  KÚ  Středočeského kraje 
účelově    
                                                                    určené na úhradu přímých výdajů obecního školství                                                          
          2) Rozpočtová změna  č. 31/2004 – přijatá  záloha dotace  ze státního  rozpočtu  ČR  na výdaje  spojené  
se  
                                                          společnými volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských 
zastupitelstev 
          3) Rozpočtová změna  č. 32/2004 – poskytnutá  limitovaná systémová investiční dotace  ze  SR ČR  
účelo-   
                                                                   vě určená na akci veřejné osvětlení, Kralupy nad Vltavou                                                  
          4) Rozpočtová změna  č. 33/2004 – poskytnuté  finanční prostředky  od  KÚ  Středočeského kraje  
účelově 
                                                                    určené na financování rozšíření učebních plánů v 7. ročnících ZŠ 
          5) Rozpočtová změna  č. 34/2004 – poskytnuté účelové  finanční  prostředky  od  KÚ  Středočeského 
kraje  
              v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v ZŠ Třebízského– Projekt PI (Informační gramotnost) 
          6) Rozpočtová změna  č. 35/2004 – poskytnuté  finanční  prostředky  od  KÚ  Středočeského kraje 
účelově 
                                                        určené na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře 
          7) Rozpočtová změna č. 36/2004 –  poskytnuté  finanční prostředky  od  KÚ  Středočeského kraje  
účelově     
                                                 určené na realizaci projektu „Minimální preventivní program“ pro ZŠ 
Třebízského 
          8) Rozpočtová změna č. 37/2004 – poskytnuté  finanční  prostředky  od  KÚ  Středočeského kraje  
účelově 
                                   určené na úhradu přímých výdajů obecního školství a na další plat ve II. pololetí roku 
2004 
          9) Rozpočtová změna č. 38/2004 – poskytnutá  neinvestiční dotace ze SR ČR, prostřednictvím KÚ Středo- 
                                                                  českého  kraje  účelově určená  na zabezpečení okresních/krajských 
kol  
                                                                  školních soutěží a přehlídek pro DDM Kralupy nad Vltavou                                               
        10) Rozpočtová změna č. 39/2004 – přijatá nenávratná neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje  
úče- 
                                                           lově určená na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 
2002                                                                                                                                                                    
                                                                - příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci 
        11) Rozpočtová změna č. 40/2004 – poskytnutá  dotace  ze  státního rozpočtu ČR  účelově určená na 
úhradu  
                                                                   výdajů spojených s volbami do zastupitelstva obce Všestudy 
        12) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2005 
        13) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 
        14) Schválení  dodatku  č. 3  ke Smlouvě o sdružení mezi městem Kralupy nad Vltavou a BD Na Hrádku 
ze    
              dne 25.6. 2001 
        15) Informace – prodej akcií společnosti Unipetrol, a.s. 



        16) Informace pracovní skupiny,  určené  pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na 
zhodnocení   
              finančních prostředků získaných  z prodeje akcií Unipetrolu, a.s.                                                                                            
   IV. 1)  Soubor změn územního plánu č. 02 – dodatek k usnesení ZM č. 04/7/4/1 ze dne 22.9. 2004  
   IV. 2)  Schválení zástupce města Kralupy nad Vltavou na valné hromady VKM, a.s., konané v roce 2005 
                                                                                                                                                                                    
    V.  Materiály odboru SLaŠK 
      1) Žádost KČT Kralupy o souhlas s použitím městského znaku 
      2) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 7/2004 (zrušení OZV č. 4/2004 – příspěvek na částečnou úhra-   
                                                du neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních 
klubů) 
                                          
   VI.  Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
 VII.  Majetkoprávní záležitosti města     (materiály odboru SM)                    
          1) Převod budovy čp. 37 se st. 48/3 a příslušenstvím v k.ú. Mikovice 
          2) Odprodej části pozemku  pp.  412/3  v k.ú. Lobeč 
          3) Odprodej části pozemku pp. 249/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
          4) Odprodej pozemku st. 1095/5 a st. 1095/6 v k.ú. Mikovice 
          5) Odprodej části pozemku pp. 382/3 v k.ú. Lobeč 
          6) Odprodej pozemku pp. 535/4 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
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          7) Žádost o změnu kupujícího části pozemku pp. 18 v k.ú. Minice 
          8) Zřízení věcného břemene ve prospěch STE a.s. 
          9) Záměr města – odprodej části pozemku  pp. 534/5 v k.ú. Minice 
        10) Záměr města –  prodej   další  části   pozemku  parc. č. 362/4  v  k.ú.  Mikovice  o  vým.  cca   1 000 m2    
                                                                                                                                                                
(NOWACO) 
        11) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 81/163 v k.ú. Lobeček 
        12) Záměr města – odprodej pozemku st. 600 v k.ú. Lobeč 
        13) Záměr města – odkoupení areálu mlýnu v Kralupech nad Vltavou 
        14) Majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú. Kralupy nad Vltavou se SDB Kralupy n.Vlt.     
        15) Majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací – ul. Sladkovského 
        16) Informace o pozbytí platnosti souhlasu ZM s odprodejem pozemku 
        17) Návrh na odepsání pohledávek – OD Máj 
        18) Informace o majetkoprávním vypořádání pozemku st. 29/2 v k.ú. Lobeč 
                  
VIII.  Dotazy a připomínky občanů města – 2. část 
           Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                        
 
           1) Zpráva odborné pracovní skupiny (jmenované RM dne 24.11. 2004) 
           2) Zpráva o průběhu přípravy  „Programu  sociálního  a ekonomického rozvoje města Kralupy nad    
                Vltavou“ k 6.12. 2004  
           3) Zřízení organizačních složek města 
           4) Návrh odměn členům finančního a kontrolního výboru ZM za II. pololetí roku 2004                                       
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
 
Zahájeno:    15,oo hod. 
Ukončeno:   18,45 hod. 
Zapsala: H.Dobešová                                                                                      
                                                                                        
     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil dnešní, v pořadí  12. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  
Přivítal přítomné a prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno; podle prezenční listiny je  přítomno 
20 členů ZM,  to znamená že je přítomna   nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné.  
Návrh  programu dnešního jednání schválilo 20 členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila 
součást každého projednávaného bodu programu – pro 20  a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – 
pro 20. Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: 
Ing.Listík, p.Lesák, Mgr.Klepáčová – pro 20. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: pí Holeková  a p. Holeček  – 
pro 20. 



Zápisy z předchozích veřejných zasedání, konaných ve dnech 3.11., 24.11. a  29.11. byly ověřeny ověřovateli 
PhDr. Pencovou a p. Hejdukem, Ing. Sílou a Ing. Listíkem, paní Brixovou a PhDr. Pencovou. Zápisy dostali 
všichni členové ZM, byly k dispozici  k  nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  byla zveřejněna. Žádné 
námitky k nim nebyly podány. 
 
Starosta informoval přítomné o plánovaných jednáních zastupitelstva města. Členům ZM byl předán návrh plánu 
činnosti samosprávy na I. pololetí roku 2005. Příští pracovní zasedání je plánováno na 19.1.  od 15,oo hod. 
(návrh rozpočtu na rok 2005), další pracovní zasedání na 2.2. a  veřejné zasedání ZM je plánováno na  9.2.  od 
15,oo hod. 
 
 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. Finanční záležitosti města (materiály finančního odboru MěÚ): 
 
č.usnesení: 04/12/3/1 
Rozpočtová změna č.  30/2004 – poskytnuté finanční prostředky  od KÚ Středočeského kraje účelově určené 
na   
                                                       úhradu přímých výdajů obecního školství 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20      (příloha č.3/1)                                                                                            
č.usnesení: 04/12/3/2 
Rozpočtová změna č. 31/2004 – přijatá záloha dotace  ze státního rozpočtu ČR na výdaje spojené se 
společnými 
                                                      volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20       (příloha č.3/2)                                                                                      
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č.usnesení: 04/12/3/3 
Rozpočtová změna č.  32/2004 – poskytnutá  limitovaná  systémová  investiční dotace  ze  státního rozpočtu 
ČR   
                                                       účelově určená  na akci veřejné osvětlení, Kralupy nad Vltavou                                                    
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20       (příloha č.3/3)                                                                                       
č.usnesení: 04/12/3/4                                                                             
Rozpočtová změna č.  33/2004– poskytnuté  finanční prostředky  od KÚ Středočeského kraje účelově určené 
na 
                                                      financování rozšíření učebních plánů v 7. ročnících ZŠ 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20         (příloha č.3/4)                                                                                                                 
č.usnesení: 04/12/3/5 
Rozpočtová změna č.  34/2004 – poskytnuté  účelové  finanční prostředky  od  KÚ Středočeského kraje  v 
rámci 
                           Státní informační politiky ve vzdělávání v ZŠ Třebízského – Projekt PI (Informační 
gramotnost) 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20         (příloha č.3/5)                                                                                       
č.usnesení: 04/12/3/6 
Rozpočtová změna č.  35/2004 – poskytnuté  finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené 
na  
                                                       úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20         (příloha č.3/6)                                                                                                                  
č.usnesení: 04/12/3/7                                                                                                                                                                              
Rozpočtová změna č. 36/2004 – poskytnuté  finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje  účelově určené 
na  
                                                      realizaci projektu „Minimální preventivní program“ pro ZŠ Třebízského 
ZM schvaluje návrh usnesení  –  pro 20          (příloha č. 3/7) 
č.usnesení: 04/12/3/8 
Rozpočtová změna č.  37/2004 – poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje účelově určené  
na    
                                                   úhradu přímých výdajů obecního školství a na další plat ve II. pololetí roku 
2004                                                     
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20           (příloha č. 3/8)                                                                                



č.usnesení: 04/12/3/9 
Rozpočtová změna č.  38/2004 – poskytnutá  neinvestiční dotace ze SR ČR, prostřednictvím KÚ Středočeského   
       kraje účelově určená na zabezpečení okresních/krajských kol školních soutěží a přehlídek pro DDM 
Kralupy                                                                                                
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20            (příloha č. 3/9) 
č.usnesení: 04/12/3/10 
Rozpočtová změna č.  39/2004 – přijatá  nenávratná  neinvestiční  dotace  od  KÚ  Středočeského kraje  
účelově    
                                                       určená na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 
                                                    - příspěvky jednotlivým žadatelům o dotaci 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20          (příloha č. 3/10) 
č.usnesení: 04/12/3/11 
Rozpočtová změna č.  40/2004 – poskytnutá  dotace  ze  státního rozpočtu ČR  účelově určená na úhradu 
výdajů 
                                                       spojených s volbami do zastupitelstva obce Všestudy 
ZM schvaluje návrh usnesení  – pro 20         (příloha č. 3/11) 
č.usnesení: 04/12/3/12 
Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2005  
ZM schvaluje návrh usnesení - pro  20          (příloha č. 3/12) 
č.usnesení: 04/12/3/13 
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 550 000 Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel – rezerva města – 
oprava komunikací a chodníků – pro 20               (příloha č. 3/13) 
č.usnesení: 04/12/3/14 
Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení mezi městem Kralupy nad Vltavou a  BD Na Hrádku ze 
dne 25.6. 2001 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 20       (příloha č. 3/14) 
č.usnesení: 04/12/3/15 
Informace – prodej akcií společnosti  Unipetrol, a.s. 
ZM  bere na vědomí  návrh usnesení     (příloha č. 3/15) 
č.usnesení: 04/12/3/16 
Informace pracovní skupiny, určené pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na zhodnocení  
finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
1) ZM bere na vědomí  informaci  pracovní skupiny,  která byla určena pro výběr nejvýhodnější nabídky 
peněž-   
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     ních ústavů na zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
2) ZM  souhlasí  s ponecháním  finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. u 
pe-   
     něžního  ústavu Komerční banky a.s. s tím, že bude uzavřena depozitní směnka a to na dobu než bude 
zpraco-   
     ván časový harmonogram čerpání finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s.      
     tj.  od 1.1. 2005 do 30.6. 2005 – pro 20  (příloha č. 3/16)                                        
                                                                                      
č.usnesení: 04/12/4/1 
IV. 1) Soubor změn územního plánu č. 02 – dodatek k usnesení ZM č. 04/7 
 
Ing.Czechmann – body  8 a 9 - již  2 domy  zde stojí, jsou připraveny veškeré inženýrské sítě, nevidí důvod proč   
                             by zde nemohla pokračovat výstavba rodinných domů 
1) ZM  souhlasí   s  pořízením  souboru změn schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. pod body 3 a 4  
                              (s vyloučením poz. č. 497) – pro 20 
2) ZM neschvaluje změny územního plánu města pod bodem 8 – pro 11, zdržel 6, proti 3 
    ZM neschvaluje změny územního plánu města pod bodem 9 -  pro 11, zdržel 6, proti 3           (příloha č. 
4/1) 
č.usnesení: 04/12/4/2 
Schválení zástupce města Kralupy nad Vltavou na valné hromady VKM, a.s., konané v roce 2005  



ZM deleguje p. Františka Kyllara a jako náhradníka p. Otakara Hlavína, jako zástupce města Kralupy nad 
Vltavou k zastupování na všech mimořádných a řádných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., 
IČO 46356991, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2005. 
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno – 
Mělník a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné 
hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu  – pro 19, zdržel 2          (příloha č. 4/2) 
 
V.   Materiály odboru SLaŠK 
č.usnesení: 04/12/5/1 
Žádost KČT Kralupy o souhlas s použitím městského znaku 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro    19          (příloha č. 5/1) 
č.usnesení: 04/12/5/2 
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 7/2004 (zrušení OZV č. 4/2004 – příspěvek na částečnou úhradu                 
neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů) 
ZM schvaluje návrh usnesení -  pro   19      (příloha č. 5/2) 
 
  VI.   Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
- p.Karel – (Kralupy, Lobeč, Na Baště) – již  přes  9  let  jim  město  slibuje  vybudování  cesty. Kdy bude stavba    
                                                                   realizována? 
                - garáž v Lobči (kryt) – garáž je zazděná, proč město tento prostor nepronajímá? 
 
p. Petr – Hostibejk – komunikace –  i když  byl projekt vypracován nejméně před 10 lety, silnice stále není 
vybu-     
                                                          dována 
            - dešťová voda – není vyřešeno (ul. Na Baště – tečou zde potoky vody, voda vytéká dole na silnici – 
totéž      
                                                                 na Hostibejku) 
p.Seidl – holobyty – proč jsou tak luxusní? 
            - pí Gabčová – proč  městská  rada rozhodla o přidělení bytu, když na základě rozsudku Okresního soudu    
                     v Mělníku byl vydán příkaz k vyklizení bytu (zbytečně vynaložené fin.prostředky – soudní 
náklady) 
 
  VII.   Majetkoprávní záležitosti města  (materiály odboru SM) 
                                                                                                                                                                        
č.usnesení: 04/12/7/01 
Převod budovy čp. 37 se st. 48/3 a příslušenstvím v k.ú. Mikovice 
ZM souhlasí s návrhem usnesení  – pro 19              (příloha č. 7/1) 
č.usnesení: 04/12/7/02 
Odprodej části pozemku  pp.  412/3  v k.ú. Lobeč 
ZM  souhlasí s odprodejem části pozemku pp. 412/3 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lobeč manželům Kloučkovým 
za cenu 150 Kč/m2. 
Předmětná část pozemku bude oddělena tak, aby byl zachován vstup na st. 15 z veřejné cesty o šíři 3,5 m – pro 
19      (příloha č.7/2)                                                                                                                                                                                
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č.usnesení: 04/12/7/03 
Odprodej části pozemku pp. 249/1 v k.ú.  Kralupy nad Vltavou 
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku pp. 249/1 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. pí Marii Horské  
za cenu 30 Kč/m2 – pro  19        (příloha č.7/3)                                                                                       
č.usnesení: 04/12/7/04 
Odprodej pozemku st. 1095/5 a st. 1095/6  v k.ú.  Mikovice 
ZM souhlasí s odprodejem pozemku st. 1095/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Mikovice Ing. Zdeňkovi Hýblovi a 
pozemku st. 1095/6 o výměře 15m2 v k.ú. Mikovice PHDr. Zdeňkovi Hýblovi za cenu 210 Kč/m2 – pro 19   
(příloha č.7/4)                                                                                      
č.usnesení: 04/12/7/05 
Odprodej části pozemku pp. 382/3 v k.ú.Lobeč 
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku  pp. 382/3 cca 180 m2 v k.ú. Lobeč firmě Ing. Pavel Novák IČ 
12236128, se sídlem Dr.E.Beneše 607, Kralupy nad Vltavou za cenu 500 Kč/m2. 



Hranice oddělované části pozemku bude navazovat na hranici objektu na stp. 507 v k.ú. Lobeč  - pro 17, zdržel 
1, proti 1    (příloha č.7/5) 
č.usnesení: 04/12/7/06 
Odprodej pozemku pp. 535/4 v k.ú. Kralupy nad Vltavou                                                                                       
ZM souhlasí s odprodejem pozemku pp. 535/4 o výměře 105 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. p. Martinu Komanovi za 
cenu 50 Kč/m2 – pro 18        (příloha č.7/6)                                                                                            
č.usnesení: 04/12/7/07                     
Žádost o změnu kupujícího části pozemku pp. 18  v k.ú.  Minice 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 18        (příloha č.7/7) 
č.usnesení: 04/12/7/08 
Zřízení věcného břemene ve prospěch STE a.s. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro  18         (příloha č.7/8)                                                                                                           
č.usnesení: 04/12/7/09 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 534/5 v k.ú. Minice 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp.534/5 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Minice za účelem rozšíření 
zahrady u rod.domu čp.18 v ul. Pod Hradištěm –  pro 0   (příloha č.7/9)                                                                                              
č.usnesení: 04/12/7/10 
Záměr města–prodej další části pozemku parc. č. 362/4  v k.ú.Mikovice o vým. cca 1 000 m2– 
(NOWACO) 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je odprodej části  pozemku pp.362/4 o výměře cca 1 000 m2 v k.ú. Mikovice, za účelem 
rozšíření parkovací plochy u provozovny  – pro 6, proti 6, zdržel 6  (příloha č. 7/10) 
č.usnesení: 04/12/7/11 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 81/163  v  k.ú.  Lobeček 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
ZM materiál odkládá a požaduje jej doplnit – pro 20    (příloha č.7/11)                                                                                       
č.usnesení: 04/12/7/12 
Záměr města – odprodej pozemku st. 600  v k.ú. Lobeč 
Záměrem města je odprodej pozemku st. 600 o výměře 186 m2 v k.ú. Lobeč za účelem rozšíření zahrady u 
domu čp. 2011 a ZM souhlasí se zveřejněním tohoto záměru – pro 19, zdržel 1    (příloha č. 7/12)                                                   
č.usnesení: 04/12/7/13 
Záměr města – odkoupení  areálu mlýna  v   Kralupech nad Vltavou 
Záměrem města je koupě nemovitostí v areálu mlýna – skladu na pozemku st. 23/2, admin. budovy s bytovou 
jednotkou na pozemku st. 23/3, mlýna a obilného sila čp. 7 na pozemku st. 22 a bytového domu čp. 68 s dvorem 
na pozemku st. 60 s pozemky o výměře 3424 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. od UNIMILLS a.s. Praha 9, Ke Klíčovu 
56/1   – pro 20        (příloha č.7/13)                                                                                            
č.usnesení: 04/12/7/14 
Majetkoprávní vypořádání pozemku  v k.ú. Kralupy nad Vltavou se SDB Kralupy nad Vltavou 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 19  (příloha č.7/14) 
č.usnesení: 04/12/7/15 
Majetkoprávní vypořádání  pozemku pod komunikací – ul. Sladkovského 
Hlasováno o návrhu usnesení: ZM souhlasí s revokací usnesení – pro 19, zdržel 1 
1) ZM revokuje usnesení ZM ze dne 6.10. 2004, č. usnesení 04/8/1b – pro 19, zdržel 1 
2) ZM souhlasí se směnou pozemku pp. 412/5 o výměře 161 m2 v k.ú. Lobeč, který je ve vlastnictví p.Čejky, 
za    
    část  pozemku  pp .741/1  o výměře 264 m2  (betonové plochy)  v  k.ú. Kralupy n.Vlt.,  který  je  ve 
vlastnictví    
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    města,  s finančním  vyrovnáním rozdílu  výměry směňovaných pozemků  ve  výši  250 Kč/m2  bez podmínky    
    zřízení věcného břemene  – pro  18, zdržel 2    (příloha č.7/15)                                                                                         
č.usnesení: 04/12/7/16 
Informace o pozbytí platnosti souhlasu ZM s odprodejem pozemku 
ZM bere na vědomí pozbytí platnosti souhlasu ZM ze dne 26.3. 2003, č.usnesení 03/2/8/4 v souladu s čl. VI 
obecně závazné vyhlášky č. 6/2000           (příloha č. 7/16) 
č.usnesení: 04/12/7/17 
Návrh na odepsání pohledávek – OD Máj 



ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 16, proti 1, zdržel 3         (příloha č. 7/17) 
č.usnesení:  04/12/7/18 
Informace o majetkoprávním vypořádání pozemku st. 29/2 v k.ú. Lobeč 
Hlasováno o návrhu usnesení: ZM souhlasí s revokací usnesení – pro 20 
1) ZM revokuje usnesení ZM č. usn. 04/8/1a z 6.10. 2004  - pro 20 
2) ZM souhlasí  s odkoupením pozemku st. 29/2 o výměře 186 m2 v k.ú. Lobeč do vlastnictví města od 
manželů    
     Koulových za cenu maximálně 2.500 Kč/m2 – pro 12, zdržel 8 
3) ZM souhlasí s podáním návrhu na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu dle zák.č. 13/1997 
Sb.     
     na části pozemku  st. 29/2 v k.ú. Lobeč o výměře 157 m2 v případě, že se městu nepodaří dosáhnout majetko-   
     právního vypořádání s vlastníky pozemku pod komunikací – pro 19, zdržel 1 
4) ZM ukládá   kontrolnímu  výboru  (ve spolupráci  s vnitřním auditem, vedoucími odborů, případně právníky)     
     prošetřit  všechny  skutečnosti  související se zahájením stavby komunikace  v ul. Sladkovského bez stavební   
     ho povolení – pro 19, zdržel 1 
                                                                                          
   VIII.    Dotazy a připomínky občanů města (2. část)                                                                                                                      
               Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                                  
 
č.usnesení: 04/12/8/1 
Zpráva odborné pracovní skupiny (jmenované RM dne 24.11. 2004) 
1) ZM bere na vědomí „Zprávu odborné pracovní skupiny“ jmenované RM dne 24.11. 2004 ze svého 1. 
jednání  
     dne 6.12. 2004. 
2) ZM  souhlasí  s tím,  že  finanční náklady na vypracování všech architektonicko – urbanistických studií a 
nut-   
     ných  posouzení  souvisejících s přestavbou centra  (pokud nebudou součástí dotací)  budou hrazeny  z  
účelo-                                                                                          
     vých finančních prostředků, schválených ZM na rekonstrukci centra – pro 12, zdržel 7    (příloha č. 8/1) 
 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
ZM bere na vědomí informaci starosty o projektu Interreg III B CADSES (viz příloha), který byl nabídnut 
partnerským městem Hennigsdorf (Německo) a pověřuje starostu města dalším jednáním o možnosti získání 
dotací na výstavbu nové radnice a další rozvoj města již v roce 2005 – pro 17, zdržel  1,  proti  1 
č.usnesení: 04/12/8/2 
Zpráva o průběhu přípravy „Programu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralupy nad Vltavou“ 
k 6.12. 2004  
ZM bere na vědomí „Zprávu o průběhu přípravy Programu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralupy 
nad Vltavou k 6.11. 2004“               (příloha č. 8/2) 
č.usnesení: 04/12/8/3 
Zřízení organizačních složek města 
ZM zřizuje s účinností od 1.1.2005 organizační složky obce (města): 
     1) Zimní stadion Kralupy nad Vltavou 
     2) Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 
     3) Penzion pro důchodce Kralupy nad Vltavou 
     4) Pečovatelská služba Kralupy nad Vltavou 
Zřizovací listiny pro organizační složky zpracuje právník – pro 19, zdržel  1      (příloha č. 8/3) 
č.usnesení: 04/12/8/4 
Návrh odměn členům finančního a kontrolního výboru ZM 
ZM schvaluje návrh předsedů finančního a kontrolního výboru ZM a starosty města na  odměny členům 
finančního a kontrolního výboru ZM za druhé pololetí roku 2004 – pro 18, zdržel 1  (příloha č. 8/4) 
 
- p.Dvořák – údržba trávníku v Mikovicích –neprovádí se 
(odpověděl p.Martínek) 
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- p.Tesař – Nerudova ul. čp. 686 – mají zde stát sanitní vozy (převoz nemocných), ale parkovací místa blokují     
                                                        civilní auta – požaduje obnovit vodorovné značení pro sanitní vozy 



               - Nerudova ul. (u banky) - rozbitá vývěsní skříňka – požaduje urychleně opravit 
               - obchodní dům Říp – zplaněné větve stromů - nedá se volně procházet 
                                                -  nerovný chodník – tvoří se louže 
              - Třebízského ul. (u hřiště) – zplaněný porost v okolí chodníku -  nebezpečí úrazu 
              - Třebízského ul. – na konci hřiště – spadlý plot (překáží v chůzi po chodníku) 
              - silnice v Minicích (směr Kladno – Otvovice) –  nekvalitně  ošetřený  porost (stromy, keře) – 
nebezpečí    
                                                                                             poškození aut (poškrábání) 
 
- p.Kala – záměr  umístění  městského úřadu v budově bývalého hotelu Praha –  zúčastnil  se  jednání,  na 
kterém    
     přednesl  tzv.  kompromisní  návrh  a  starosta   přislíbil  podpoření   tohoto  kompromisního  návrhu  o 
řešení    
     přestavby  centra  města   na  veřejném  zasedání,  ale  nestalo  se tak, proč? 
- odpověděl starosta města 
 
- Berková Květa – dotazy ohledně tématu „centrum města“ (zadání studie, financování, atd.) 
- odpověděl p. Točík Václav, vedoucí odboru výstavby 
 
- p.Mojžišík – nesouhlasí  s  umístěním  městského  úřadu  v  budově  bývalého  hotelu Praha. Dlouhá 
návratnost    
                        investovaných  fin. prostředků. Vhodnější pronájem (akciová společnost – obchodní prostory). 
 
- RNDr. Plecháček – vyzval starostu města, aby proběhlo hlasování o souhlasu s revokací usnesení z jednání ZM    
                                  dne 3.11. 2004  (přemístění MěÚ) 
 
ZM souhlasí s revokací usnesení – pro 8 
 
ZM souhlasí s revokací usnesení ZM č. 04/09/5/01 ze dne 3.11. 2004 – pro 8 
 
- pí Brixová – chodník  na  hřbitov –  z  důvodů,  že  zřejmě  nebude možné chodník zrealizovat, žádá alespoň o    
                                                     zbudování zábradlí podél silnice (vnější oblouk – 60 – 70 cm od okraje silnice) 
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          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne  15.  prosince  2004   
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 30/2004 –  poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje – 
odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů na měsíc říjen 2004 pro příspěvkové organizace 
města v celkové výši 6,374.100,- Kč (viz rozpis) 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 470 000 Kč,MŠ Gen.Klapálka ve výši 478 700 Kč,ZŠ 28.října ve výši 251 800 Kč,ZŠ 
Gen.   
Klapálka  ve výši 1 258 800 Kč,   ZŠ Komenského ve výši 1 052 800 Kč,  ZŠ Revoluční ve výši 926 700 Kč,  
ZŠ 
Třebízského  ve výši 712 400 Kč,  ZUŠ ve výši  556 700 Kč,  Zvláštní škola ve výši  389 500 Kč, Dům dětí a 
mládeže ve výši 206 700 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 70 000 Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.                odbor               UZ                   částka v Kč 
231 10                                       4122                    1             33353                 6,374.100,00 
232 10          3111                     5331                    2             33353                    470.000,00 
232 10          3111                     5331                    2             33353                    478.700,00 
232 10          3113                     5331                    2             33353                    251.800,00 
232 10          3113                     5331                    2             33353                 1,258.800,00 
232 10          3113                     5331                    2             33353                 1,052.800,00 
232 10          3113                     5331                    2             33353                    926.700,00 
232 10          3113                     5331                    2             33353                    712.400,00 
232 10          3231                     5331                    2             33353                    556.700,00 
232 10          3114                     5331                    2             33353                    389.500,00 
232 10          3421                     5331                    2             33353                    206.700,00 
232 10          3111                     5331                    2             33353                      70.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
 
Rozpočtovou změnu č. 31/2004 – přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu ČR na výdaje spojené se společnými 
volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev, které se konaly ve dnech 5. a 6. listopadu 
2004, v celkové výši 170.000,-  Kč. 
účet              odd.par.                  pol.                UZ            odbor                 částka v Kč 
231 10                                       4111           98193                1                     170.000,00 
232 10          6117                     5189           98193                4                     170.000,00       
účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
 
Rozpočtovou změnu č. 32/2004 – poskytnutí limitované systémové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
účelově určené na akci – veřejné osvětlení, Kralupy nad Vltavou v celkové výši  1,000.000,- Kč. 
 
účet              odd.par.                  pol.                 UZ           orj.                    org.      částka v Kč 
223 92                                       4116            98661              5       2981100117    1,000.000,00 
223 92          3631                     6121            98661              5       2981100117    1,000.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
 
Rozpočtovou změnu č. 33/2004 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje – odboru 
školství, mládeže a sportu, účelově určených na financování rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně ve všech 
třídách 7. ročníků základních škol  v celkové výši  45.210,- Kč (viz rozpis). 
Rozpis: 
ZŠ Gen. Klapálka ve výši  12 330 Kč,  ZŠ Komenského ve výši 12 330 Kč,  ZŠ Revoluční ve výši 8 220 Kč,  
ZŠ 
Třebízského ve výši 8 220 Kč, Zvláštní škola ve výši 4 110 Kč. 
účet              odd.par.                   pol.                UZ           orj.                     částka v Kč 
231 10                                       4122            33368              1                        45.210,00 



232 10           3113                    5331            33368              2                        12.330,00                                                                         
232 10           3113                    5331            33368              2                        12.330,00 
232 10           3113                    5331            33368              2                          8.220,00 
232 10           3113                    5331            33368              2                          8.220,00 
232 10           3114                    5331            33368              2                          4.110,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004 
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 34/2004 – poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje 
v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projektu PI (Informační gramotnost), účelově určených 
k financování neinvestičních výdajů na vzdělávání pedagogů v oblasti informatiky v ZŠ Třebízského v celkové 
výši  1.500,- Kč. 
účet              odd.par.                   pol.                 UZ          orj.                     částka v Kč 
231 10                                       4122             33245             1                          1.500,00 
232 10           3113                    5331             33245             2                          1.500,00                                                                         
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004                                                                                      
 
Rozpočtovou změnu č. 35/2004 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově 
určených na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši  2.050,00 Kč. 
účet               odd.par.                  pol.                 UZ          orj.                     částka v Kč 
231 10                                       4116             29004             1                          2.050,00 
232 10          1036                     5213             29004             9                          2.050,00       
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
 
Rozpočtovou změnu č. 36/2004 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově 
určených na realizaci projektu „Minimální preventivní program“ v rámci Programu I – preventivní programy 
realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi pro Základní školu Kralupy 
nad Vltavou, Třebízského 523 v celkové výši 12.000,00 Kč. 
účet               odd.par.                  pol.                 UZ          orj.                     částka v Kč 
231 10                                       4122             33122             1                        12.000,00 
232 10          3113                     5331             33122             2                        12.000,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
 
Rozpočtovou změnu č. 37/2004 – poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje – 
odboru školství, mládeže a sportu na úhradu přímých výdajů na měsíc listopad 2004 a na další plat ve II. pololetí 
roku 2004 pro příspěvkové organizace města v celkové výši 7,757.900,-  Kč. 
 
Rozpis: 
MŠ E.Beneše ve výši 571 200 Kč, MŠ Gen.Klapálka ve výši 581.700 Kč, ZŠ 28.října ve výši 305 400 Kč, ZŠ 
Gen.Klapálka ve výši 1,529.800 Kč, ZŠ Komenského ve výši 1,271.800 Kč, ZŠ Revoluční ve výši 1,122.500 
Kč, ZŠ Třebízského ve výši 895 800 Kč, ZUŠ ve výši 678 300 Kč, Zvláštní škola ve výši 467 600 Kč, Dům dětí 
a mládeže ve výši 248 600 Kč, MŠ U Jeslí ve výši 85 200 Kč. 
účet               odd.par.                 pol.             odbor          UZ                     částka v Kč 
231 10                                       4122                 1         33353                  7,757.900,00 
232 10           3111                    5331                 2         33353                     571.200,00 
232 10           3111                    5331                 2         33353                     581.700,00 
232 10           3113                    5331                 2         33353                     305.400,00 
232 10           3113                    5331                 2         33353                  1,529.800,00 
232 10           3113                    5331                 2         33353                  1,271.800,00 
232 10           3113                    5331                 2         33353                  1,122.500,00 
232 10           3113                    5331                 2         33353                     895.800,00 
232 10           3231                    5331                 2         33353                     678.300,00 
232 10           3114                    5331                 2         33353                     467.600,00 
232 10           3421                    5331                 2         33353                     248.600,00 
232 10           3111                    5331                 2         33353                       85.200,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
 



Rozpočtovou změnu č. 38/2004 – poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím KÚ 
Středočeského kraje – odboru školství, mládeže a sportu, účelově určené na zabezpečení okresních/krajských 
kol školních soutěží a přehlídek pro organizátora DDM Kralupy n.Vlt. v celkové výši 12 000 Kč. 
účet               odd.par.                 pol.                  UZ         orj.                    částka v Kč 
231 10                                       4122             33166            1                       12.000,00 
232 10           3421                    5331             33166            2                       12.000,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
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ZM schvaluje 
 
Rozpočtovou změnu č. 39/2004  
I. Přijetí  nenávratné  neinvestiční dotace  od  Krajského úřadu Středočeského kraje,  která byla poskytnuta na 
zá-   
   kladě   udělené  výjimky  v  prodloužení  termínu  provedení   oprav bytového fondu  poškozeného  
povodněmi    
   v roce 2002 do  31.12.2004 v celkové výši 115 937 Kč. 
II. Poskytnutí příspěvků žadatelům o nedočerpanou nenávratnou neinvestiční dotaci: 
    1) Společenství vlastníků domu U Cukrovaru čp.1088, ve výši       47 332 Kč                                                                                 
    2) Spoluvlastníci domu Hůrka čp. 1045, ve výši                              68 605 Kč    
Rozpočtovou změnu č. 40/2004 – poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR účelově určené na výdaje spojené 
s novými volbami do zastupitelstev obcí, které se konaly dne 4.9.2004 v obci Všestudy, ve výši 6 047 Kč. 
účet               odd.par.                 pol.                  UZ         odbor               částka v Kč 
231 10                                       4111             98074             1                       6 047,00 
232 10           6115                    5161             98074             4                          355,00 
232 10           6115                    5156             98074             4                          282,00 
232 10           6115                    5175             98074             4                          410,00 
232 10           6115                    5021             98074             4                       5 000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004  
Rozpočtové provizorium města Kralupy nad Vltavou na období leden – březen 2005 s tím, že měsíční čerpání 
rozpočtu bude nejvýše 20.655,10 tis. Kč, tj. 1/12 schváleného rozpočtu roku 2004. 
Schválený rozpočet na rok 2004 byl ve výši 247.861,20 tis. Kč. 
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 550 000 Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel – rezerva města – oprava 
komunikací a chodníků. 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružení mezi městem Kralupy nad Vltavou a Bytovým družstvem Na Hrádku ze 
dne 25.6. 2001  
Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy n.Vlt. č. 7/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města 
Kralupy n.Vlt. č. 4/2004 – Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních 
družin a školních klubů. 
Návrh předsedů finančního a kontrolního výboru ZM a starosty města na odměny členům finančního a 
kontrolního výboru ZM za druhé pololetí roku 2004. 
 
 
ZM souhlasí 
1. S  pořízením  souboru  změn schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. pod body 3 a 4 (s 
vyloučením    
    poz.č. 497) 
2. ZM neschvaluje změny územního plánu města pod body 8 a 9 
S použitím znaku města Kralupy n.Vlt. na akcích a propagačních materiálech Klubu českých turistů v Kralupech 
n.Vlt. v souvislosti s oslavami 80. výročí kralupské turistiky a 35. výročí činnosti turistických oddílů mládeže. 
S bezúplatným převodem budovy čp. 37 s pozemkem st.48/3 o výměře 701m2 a příslušenstvím Mysliveckému 
sdružení Kralupy nad Vltavou. 
Zároveň se smlouvou darovací bude uzavřena smlouva o zřízení předkupního práva jako věcného práva pro 
město Kralupy n.Vlt. a to bezúplatně. Ve smlouvě bude zapsán závazek obdarovaného, že převáděné 
nemovitosti budou sloužit pro činnost mysliveckého sdružení včetně činnosti dětí a mládeže. 



S odprodejem části pozemku pp.412/3 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lobeč manželům Kloučkovým za cenu 150 
Kč/m2. Předmětná část pozemku bude oddělena tak, aby byl zachován vstup na st.15 z veřejné cesty o šíři 3,5 
m.                                                                                                                    
S odprodejem části pozemku pp. 249/1 o výměře cca 540 m2  v k.ú. Kralupy n.Vlt. pí Marii Horské za cenu 30,- 
Kč/m2.            
S odprodejem pozemku st. 1095/5 o výměře 16 m2 v  k.ú. Mikovice Ing. Zdeňkovi Hýblovi a pozemku st. 
1095/6 o výměře 15 m2 v k.ú. Mikovice PHDr. Zdeňkovi Hýblovi za cenu 210,- Kč/m2.                  
S odprodejem části pozemku pp. 382/3 cca 180 m2  v k.ú. Lobeč firmě Ing. Pavel Novák IČ 12236128, se 
sídlem Dr.E.Beneše 607, Kralupy n.Vlt. za cenu 500 Kč/m2.        
Hranice oddělované části pozemku bude navazovat na hranici objektu na stp. 507 v k.ú. Lobeč. 
S odprodejem pozemku pp. 535/4 o  výměře 105 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. p. Martinu Komanovi za cenu 50 
Kč/m2. 
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ZM souhlasí 
 
Se změnou kupujícího části pozemku pp. 18 v k.ú. Minice, určeného pro výstavbu řadové garáže, včetně práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 90/04/700/SM, z pí Věry 
Dolhé na Libora Dolhého, bytem Pražská čp. 205 
Se zřízením věcného břemene práva uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích pp. 97/7 a pp. 
95/22 v k.ú. Kralupy n.Vlt., jejichž vlastníkem je město Kralupy n.Vlt., ve prospěch Středočeské energetické, 
a.s., Praha 2, za jednorázovou úhradu ve výši 80 Kč/m trasy uložení do ostatní komunikace a 40 Kč/m trasy 
uložení do ostatních pozemků.                                                                                       
S majetkoprávním vypořádáním části pozemku pp. 743 v k.ú. Kralupy n.Vlt. darovací smlouvou mezi městem 
Kralupy n.Vlt. a vlastníkem pozemku SBD Kralupy n.Vlt. z důvodu zřízení účelové komunikace – přístup 
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 nad Vltavou. 
S odepsáním nevymahatelných pohledávek na nájemném a službách v OD Máj takto: 
   DKC, s.r.o., J. Klíma  - nájemné                                                       74 181,00 Kč 
   Miroslava Fučíková    - nájemné                                                       62 700,00 Kč 
   TRESO, a.s.                – faktura č. 107/2000 – vyúčtované služby   20 042,28 Kč 
 
 
ZM zřizuje 
 
s účinností od 1.1.2005 organizační složky obce (města): 
        1) Zimní stadion Kralupy nad Vltavou 
        2) Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 
        3) Penzion pro důchodce Kralupy nad Vltavou 
        4) Pečovatelská služba Kralupy nad Vltavou 
Zřizovací listiny pro organizační složky zpracuje právník. 
 
 
ZM deleguje 
 
P. Františka Kyllara a jako náhradníka p. Otakara Hlavína jako zástupce města Kralupy nad Vltavou 
k zastupování na všech mimořádných a řádných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČO 
46356991, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2005. 
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno – 
Mělník a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné 
hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.     
 
 
Záměrem města je 
 
Odprodej pozemku st. 600 o výměře 186 m2 v k.ú. Lobeč za účelem rozšíření zahrady u domu čp. 2011 a ZM 
souhlasí se zveřejněním tohoto záměru. 



Koupě nemovitostí v areálu mlýna – skladu na pozemku st. 23/2, admin. budovy s bytovou jednotkou na 
pozemku st. 23/3, mlýnu a obilného sila čp. 7 na pozemku st. 22 a bytového domu čp. 68 s dvorem na pozemku 
st. 60 s pozemky o výměře 3424 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. od UNIMILLS a.s. Praha 9, Ke Klíčovu 56/1. 
 
 
Záměrem města není 
 
Odprodej části pozemku pp. 534/5 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Minice 
 
Odprodej části pozemku pp. 362/4 p vým. cca 1000 m2 v k.ú. Mikovice 
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1)  ZM revokuje usnesení ZM ze dne 6.10.2004, č.usnesení 04/8/1b  
2)  ZM souhlasí se směnou pozemku pp.412/5 o výměře 161 m2 v k.ú. Lobeč, který je ve vlastnictví p.Čejky, 
za    
     část pozemku pp. 741/1 o výměře 264 m2  (betonové plochy)  v  k.ú. Kralupy n.Vlt.,  který  je  ve  vlastnictví    
     města,  s finančním  vyrovnáním  rozdílu výměry směňovaných pozemků ve výši  250 Kč/m2  bez  podmínky    
     zřízení věcného břemene. 
1)  ZM revokuje usnesení ZM č. usn. 04/8/1a  z  6.10.2004  
2)  ZM souhlasí s odkoupením pozemku st. 29/2 o výměře 186 m2 v k.ú.Lobeč do vlastnictví města od manželů    
      Koulových za cenu maximálně 2.500 Kč/m2. 
3)  ZM souhlasí  s  podáním  návrhu  na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu dle zák.č. 13/1997    
      Sb. na části pozemku st. 29/2  v k.ú. Lobeč o výměře 157 m2 v případě, že se městu nepodaří dosáhnout ma-   
      jetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemku pod komunikací. 
4)  ZM ukládá  kontrolnímu  výboru  (ve  spolupráci  s vnitřním auditem, vedoucími odborů, případně 
právníky)    
      prošetřit všechny skutečnosti související se zahájením stavby komunikace v ul. Sladkovského bez stavebního     
      povolení. 
 
 
                                                                                               
ZM bere na vědomí 
 
 
Informaci o dalším prodeji akcií společnosti Unipetrol, a.s., prostřednictvím Komerční banky, a.s., která je 
členem Burzy CP, a.s. Praha. Celkem bylo prodáno ke dni 15.12.2004   180 000 ks akcií v celkové finanční výši 
16.459.000 Kč. Průměrná cena prodeje 91,44 Kč/1 ks akcie. 
1) informaci  pracovní skupiny,  která byla určena pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na 
zhodno-     
     cení finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
2) ZM souhlasí  s  ponecháním  finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. u 
pe-   
     něžního ústavu Komerční banky a.s. s tím, že bude  uzavřena depozitní směnka a to na dobu než bude 
zpraco- 
     ván časový harmonogram čerpání finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti  Unipetrol, a.s. 
     tj. od 1.1. 2005 do 30.6. 2005   
Pozbytí platnosti souhlasu ZM ze dne 26.3. 2003, č. usnesení 03/2/8/4 v souladu s čl. VI obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2000 
1) ZM bere na vědomí „Zprávu odborné pracovní skupiny“ jmenované RM dne 24.11.2004 ze svého 1. jednání    
    dne 6.12. 2004. 
2) ZM  souhlasí  s tím,  že  finanční náklady  na vypracování všech architektonicko - urbanistických studií a 
nut-   
     ných  posouzení  souvisejících  s  přestavbou centra  (pokud nebudou součástí dotací)  budou hrazeny 
z účelo-   
     vých finančních prostředků, schválených ZM na rekonstrukci centra. 



„Zprávu o průběhu přípravy Programu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralupy nad Vltavou k 6.11. 
2004“ 
Informaci starosty města o projektu Interreg III B CADSES (viz příloha), který byl nabídnut partnerským 
městem Hennigsdorf (Německo) a  pověřuje  starostu města dalším jednáním o možnosti získání dotací na 
výstavbu nové radnice a další rozvoj města již v roce 2005. 
     
 
 
 
                      Ověřovatelé:                 pí Holeková Jindřiška 
 
 
                                                            p. Holeček Petr 
 
 
 
 
 
                    Starosta města:               Mgr. Rynt Pavel 
 


