
Z á p i s    č.  2 
o   veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,   konaném  dne 30. března 2005  ve  
velké zasedací síni Městského úřadu  v Kralupech nad Vltavou. 
Přítomni:         19  členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                          občané města 
Omluveni:        paní Marie Blažková 
Neomluveni:    pan Vachtl Jindřich 
 
Program: 
      I. Zahájení, organizační záležitosti 
     II. Kontrola  plnění usnesení ZM,  vyřízení připomínek a dotazů 
   III.  Finanční záležitosti města   
          1) Přijetí finančního daru od České rafinérské, a.s. dle Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v r. 2005                   
          2) Informace o poskytnutí příspěvku na obnovu vichřicí zasažených Vysokých Tater                                                            
          3) Přehled o finančním vypořádání – závěrečný účet rozpočtového hospodaření města k 31.12.2004                                         
          4) Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na r.2005                                                                                              
   IV. 1)  Souhlas s použitím znaku města 
         2a)  Žádost o výměnu bytu a schválení nových budoucích kupujících bytů č.  21, 22 a č. 18, Zeměchy,    
                 9. května,  čp.  34 
         2b)  Změna budoucího kupujícího bytu č.5  v bytovém domě čp. 1174 v Kralupech n.Vlt., Purkyňovo     
                 nám. 
         2c)  Schválení nového budoucího kupujícího bytu č. 45 v bytovém domě čp. 1174 v Kralupech n.Vlt.,    
                 Purkyňovo nám. 
         3)  Cyklostezka Kralupy - Chvatěruby – žádost o kompenzaci ze strany obce Chvatěruby      
                                                                                                                                                                                    
    V.  Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
  VI.   Majetkoprávní záležitosti města    
          1) Směna pozemků v k.ú. Mikovice – ul. Slunná  
          2) Odprodej části pozemku pp. 81/163 v k.ú. Lobeček 
          3) Záměr města – odprodej pozemků pp. 274/1, pp. 274/2 a pp. 275/4 v k.ú. Zeměchy - staženo                                               
          4) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 514/1 v k.ú. Minice                                                                  
          5) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 412/7 v k.ú. Lobeč 
          6) Záměr města – odprodej pozemku st. 603 v k.ú. Lobeč 
          7) Závazek města Kralupy n.Vlt. – vložení vodárenské infrastruktury do VKM a.s. 
          8) Revokace usnesení č. 04/12/7/10 ze dne 15.12. 2004                                                                                                                
          9) Revokace usnesení č. 04/12/7/02 ze dne 15.12. 2004  
        10) Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníků v k.ú. Minice - Pražská 
        11) Revokace usnesení č. 04/7/8/04 ze dne 22.9. 2004                                                
 VII.   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:  18,3o  hod. 
Zapsala: H.Dobešová                                                                                                                                                                           
     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil dnešní,  2. veřejné zasedání  zastupitelstva města,  konané  v  letošním roce.  Přivítal 
přítomné a prohlásil,  že jednání  bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno; podle prezenční listiny je  přítomno 18 členů 
ZM,  to znamená že je přítomna   nadpoloviční  většina  všech členů ZM a jednání je usnášení schopné. 
Z jednání je omluvena paní Marie Blažková. 
Návrh  programu dnešního jednání schválilo 18 členů ZM.  Členové ZM  odsouhlasili, aby diskuse tvořila 
součást každého projednávaného bodu programu – pro 18 a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou – 
pro 18. Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: paní 
Brixová, p.Hejduk a p.Kyllar – pro 18 . Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: Ing. Listík a MUDr. Řenč – pro 17, 
zdržel 1. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném  dne 9.2. byl ověřen ověřovateli paní Holekovou a paní 
Blažkovou. Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici  k  nahlédnutí  na  městském úřadě,  usnesení  byla 
zveřejněna. Žádné námitky k němu nebyly podány. 
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Starosta informoval přítomné o plánovaných jednáních zastupitelstva města.  Příští pracovní zasedání proběhne 
dne 11.5.  od 17,oo hod. a  veřejné zasedání ZM dne 18.5.  od 15,oo hod.  
 
Dále starosta města informoval o oslavách 60. výročí od konce 2. světové války a pozval přítomné na slavnostní 
podvečer věnovaný tomuto výročí, který se bude konat ve čtvrtek dne 5.5.  (od 17,oo hod. v KaSS Vltava).                                     
 
 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 
č.usnesení: 05/2/3/1 
Přijetí finančního daru od České rafinérské, a.s., dle Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v roce 2005                   
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 18      (příloha č.3/1)                                                                                            
č.usnesení: 05/2/3/2 
Informace o poskytnutí příspěvku na obnovu vichřicí zasažených Vysokých Tater                                                                      
ZM bere na vědomí návrh usnesení – pro 18      (příloha č.3/2)                                                                                                            
č.usnesení: 05/2/3/3 
Přehled o finančním vypořádání – závěrečný účet rozpočtového hospodaření města k 31.12. 2004                                              
ZM schvaluje návrh usnesení – pro  19      (příloha č.3/3)                                                                                       
č.usnesení: 05/2/3/4                                                                             
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2005                                                                                    
ZM schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2005 ve výši 289.955,20 tis.Kč 
Příjmy            220.906,20 tis. Kč                  Výdaje            281.719,20 tis. Kč 
Financování     69.049,00 tis. Kč                   Financování       8.236,00 tis. Kč 
Celkem          289.955,20 tis. Kč                   Celkem           289.955,20 tis. Kč 
- pro 15, zdržel 4      (příloha č. 3/4) 
 
Z řad členů Zastupitelstva města Kralup n.Vlt., ani občanů města nejsou žádné připomínky k návrhu rozpočtu 
příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2005. 
č.usnesení: 05/2/4/1 
IV. 1) Souhlas s použitím znaku města 
ZM  souhlasí s  návrhem usnesení – pro 19    (příloha č. 4/1)                                                                                             
č.usnesení: 05/2/4/2a 
IV.2a)  Žádost  o výměnu bytu  a schválení nových budoucích kupujících bytů č. 21, 22  a  č. 18,  Zeměchy,    
             9. května, čp. 34 
ZM  schvaluje návrh usnesení  – pro 17, zdržel 1          (příloha č. 4/2a)                                                                                             
č.usnesení: 05/2/4/2b 
Změna budoucího kupujícího bytu č. 5 v bytovém domě čp. 1174 v Kralupech n.Vlt., Purkyňovo nám. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 19      (příloha č. 4/2b) 
č.usnesení: 05/2/4/2c 
Schválení nového budoucího kupujícího bytu  č.  45  v bytovém domě  čp. 1174 v Kralupech n.Vlt., 
Purkyňovo nám. 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19    (příloha č. 4/2c) 
č.usnesení: 05/2/4/3 
IV.3)  Cyklostezka Kralupy – Chvatěruby – žádost o kompenzaci ze strany obce Chvatěruby 
ZM  souhlasí  s návrhem usnesení - pro  19       (příloha č.4/3)                                                          
 
  V.   Dotazy a připomínky občanů města – 1. část                                 
- p.Gerhard – má  výhrady  k  záměru  města  odprodat  byty  z majetku města  jejich nájemcům.  Jedná se o byty    
          v  Přemyslově ul. –  čp. 390.  Byty  jsou  ve  velmi  špatném  technickém stavu –  praskliny ve vnitřní části     
         domu. Finanční částka, kterou město požaduje je příliš vysoká a neodpovídá hodnotě bytu, ani stáří domu. 
         Požaduje zrušit rozhodnutí o prodeji bytů. 
 
p.Karel – cesta Na Baště – o zbudování cesty žádají již 9 let 
- odpověděl p.Sypecký, vedoucí odboru RI – realizace stavby je zařazena do rozpočtu letošního roku 
 
- p.Kirov – opětně žádá přemístění autobusové zastávky před jeho domem – obchodem 
                - požaduje vyčištění kanalizace v Přemyslově ul. (kanalizace je zaházena kameny)                                                       
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                - požaduje úklid Přemyslovy ulice – odpověděl  místostarosta Ing.Materna –  jedná se o státní komuni-   
                                                                           kaci – město znovu vyvolá jednání se SÚS 
 
                - upozorňuje na plýtvání s financemi – město údajně zaplatilo vysokou finanční částku za vyhotovení    
                                                                               plánku –  nákresu malé uličky, vedoucí z Hostibejku                                              
                 - odpověděl p.Sypecký, vedoucí odboru RI – tvrzení p.Kirova je mylné, ničím nepodložené  
 
- p.Tesař – požaduje dodržování zákazu kouření v prostorách městského úřadu 
 
- p.Budák – Hostivítova ul.  – horní úsek cesty se drolí – požaduje opravit 
   - odpověděla pí Adámková, vedoucí odboru FI – oprava ulice je zařazena do návrhu letošního rozpočtu 
 
-p.Dvořák – upozorňuje, že dosud nebylo provedeno vyhrabání trávníků – oblast Mikovice  
                                                  
 
 
  VI.   Majetkoprávní záležitosti města                                                                                                                                                
 
č.usnesení: 05/2/6/1 
Směna pozemků  v k.ú. Mikovice – ul. Slunná 
ZM souhlasí s návrhem usnesení  – pro   15            (příloha č. 6/1) 
 
č.usnesení: 05/2/6/2 
Odprodej části  pozemku pp. 81/163 v k.ú. Lobeček 
1) ZM  souhlasí  s odprodejem  části  pozemku  pp.  81/163  o výměře cca 400 m2, včetně omezení vlastnického    
     práva věcným břemenem ve prospěch Kaučuku a.s., manželům Horákovým za cenu 250 Kč/m2.    
2) ZM  souhlasí  s odprodejem části pozemku  pp.  81/163  o  výměře cca  300 m2, včetně omezení vlastnického    
     práva věcným břemenem ve prospěch Kaučuku a.s., manželům Pacholíkovým za cenu 250 Kč/m2 
- pro  17     (příloha č.6/2)                                                                                                                                                                       
č.usnesení: 05/2/6/3 
Záměr města – odprodej pozemků pp. 274/1, pp. 274/2 a pp. 275/4 v k.ú. Zeměchy 
 - staženo 
č.usnesení: 05/2/6/4 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 514/1 v k.ú. Minice 
Záměrem  města je (návrh usnesení) – pro 17    (příloha č.6/4)                                                                                      
č.usnesení: 05/2/6/5 
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 412/7 v k.ú. Lobeč 
Záměrem města je (návrh usnesení)  - pro  17   (příloha č.6/5)                                                                                         
 
č.usnesení: 05/2/6/6 
Záměr města – odprodej  pozemku st. 603 v k.ú. Lobeč 
(Žádost   p. Petra  Karla   je  odložena   do  doby,  než  bude  vyšetřeno,  zda  žadatel  není  stále  nájemcem  bytu 
v Havlíčkově ul.) – pro 15, zdržel 2    (příloha č. 6/6) 
č.usnesení: 05/2/6/7                     
Závazek města Kralupy n.Vlt. – vložení vodárenské infrastruktury do VKM a.s. 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 14, zdržel 4         (příloha č.6/7) 
č.usnesení: 05/2/6/8 
Revokace usnesení č. 04/12/7/10 ze dne 15.12. 2004  
Hlasováno o návrhu usnesení: 
ZM revokuje usnesení ZM č. 04/12/7/10 ze dne 15.12. 2004 a schvaluje záměr města  – pro 10, zdržel 3, proti 4         
(příloha č.6/8)                                                                                                                                                                                    
č.usnesení: 05/2/6/9 
Revokace usnesení č.  04/12/7/02 z 15.12. 2004  
1) ZM revokuje usnesení ZM č. 04/12/7/02 ze dne 15.12.2004 
2) ZM  souhlasí  s odprodejem části pozemku pp. 412/3 o výměře cca 65 m2  v  k.ú. Lobeč manželům Kloučko- 
     vým za cenu 150 Kč/m2. 
 –  pro 18   (příloha č.6/9)                                                                                                                                                                       
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č.usnesení: 05/2/6/10 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníků v k.ú. Minice – Pražská 
ZM souhlasí s návrhem usnesení – pro 18       (příloha č. 6/10) 
č.usnesení: 05/2/6/11 
Revokace usnesení č. 04/7/8/04 ze dne 22.9. 2004  
1) ZM  revokuje  usnesení ZM č. 04/7/8/04 ze dne 22.9. 2004  
2) ZM  souhlasí  s  prodejem objektu bývalé prádelny na pozemku st. 771 u domu čp. 238 p. Martinovi Janků za    
    symbolickou  cenu  1000 Kč  a  s  prodejem pozemku st. 771  o výměře  84 m2  v  k.ú.  Mikovice  za cenu 500    
    Kč/m2. 
- pro 14, zdržel 4 
                                                                                         
 
 
   VII.    Dotazy a připomínky občanů města (2. část)                                                                                                                         
              Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                                  
 
 - p.Gerhard – požaduje umístění laviček u zastávek autobusů 
                     - Přemyslova ulice – je zde málo přechodů pro chodce – pouze 3 
 
- pí Brixová – požaduje vyštěrkování přístupové cesty ke dřeváku (Lobeček) 
 
- pí Holeková – požaduje  odstranění  starých  betonových sloupků (podél potoka), které tam zůstaly i když bylo    
                          zbudováno nové zábradlí 
                       - dále požaduje odstranit starý, nefunkční horkovod (u potoka) 
 
Ing.Czechmann – úklid komunikací – požaduje urychlené řešení úklidu hlavní komunikace 
- hlasováno o návrhu usnesení: 
  ZM ukládá RM projednat a urychleně vyřešit úklid průjezdových komunikací, které jsou ve správě SUS – pro    
  16 
 
                           - garáže na Cukrovaru –  dotazuje se,   zda je  počítáno s vybudováním osvětlení – v souvislosti    
                                                                    s rekonstrukcí  Sladkovského ul. 
 
- Mgr.Klepáčová – klepadla na koberce – upozorňuje na nebezpečí úrazu dětí 
 
- Ing. Listík – informoval přítomné členy zastupitelstva města  o  reciproční  pomoci  městu  sportovních oddílů,    
                       které se zúčastnily úklidu města dne 19. března 
 
- paní Brixová – dotazuje se,  zda  budou  nahrazena  zařízení pro dětí, které se ruší (prolejzačky, kolotoče atd.),    
                           požaduje doplnění písku do pískovišť – odpověděla Mgr. Furstová 
 
- p.Holeček – dotazuje se, proč redakční rada kralupského Zpravodaje neotiskla všechny články ohledně centra    
                       města 
- odpověděla RNDr.Vízdalová, členka redakční rady – chystá se  vytištění samostatné přílohy Zpravodaje, která     
                                                                                         bude věnována  problematice centra města 
 
- RNDr.Plecháček – zaslal Ing.Maternovi 13 otázek, na které doposud nedostal žádné vyjádření 
- odpověděl starosta a místostarosta Ing.Listík -  navrhují p. Plecháčkovi schůzku. Na toto jednání může být při-   
                                                                              zván i p. Hušek. 
 
- Mgr.Klepáčová – občané si opět stěžují na unikající zápach ze Spolchemie 
- odpověděl p.Kobera – řešení stížností je nyní v kompetenci České inspekce životního prostředí. Město nesou-   
   hlasí s postupem  České inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Praha a nadále bude prosazovat vy-   
   místění Spolchemie z našeho města. 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání dne  30. března  2005    
 
 
ZM schvaluje 
 
 
Přijetí Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v roce 2005 s Českou rafinérskou, a.s. ze dne 26.1.2005 a 
současně přijetí finančního daru ve výši 600.000 Kč a alokaci finančního daru na návrh České rafinérské, a.s. na 
tyto subjekty: 
  1. Dvořákovo gymnázium a obchodní akademie          50.000 Kč 
  2. Střední odborné učiliště chemické                            25.000 Kč 
  3. Kulturní a společenské středisko Vltava                   50.000 Kč 
  4. Dvořákův komorní sbor                                             25.000 Kč 
  5. Komorní orchestr Dvořákova kraje                           25.000 Kč  
  6. Městské muzeum                                                       25.000 Kč 
  7. Dům dětí a mládeže                                                   50.000 Kč 
  8. TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou                               75.000 Kč 
  9. Městský stadion Kralupy nad Vltavou                      20.000 Kč 
10. HC Kralupy, mládežnický hokej                               20.000 Kč 
11. FK Kaučuk Kralupy – mládežnická družstva           40.000 Kč 
12. Amatérská hokejbalová liga                                      40.000 Kč 
13. Amatérská hokejová liga                                           40.000 Kč 
14. Klub českých turistů                                                  20.000 Kč 
15. TJ Čechie Kralupy nad Vltavou                                20.000 Kč 
16. TJ Sokol Kralupy nad Vltavou                                  20.000 Kč 
17. AC Kralupy nad Vltavou                                           10.000 Kč 
18. Kralupský Zpravodaj                                                 20.000 Kč 
19. SKI Club Kralupy                                                      15.000 Kč 
20. Aeroklub Kralupy                                                      10.000 Kč 
Celkem                                                                           600.000 Kč 
„Přehled o finančním vypořádání– závěrečný účet rozpočtového hospodaření města Kralupy n.Vlt. za rok 2004“.                              
Rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2005 ve výši 289.955,20 tis.Kč. 
Příjmy                 220.906,20 tis. Kč                 Výdaje                 281.719,20 tis. Kč 
Financování          69.049,00 tis. Kč                  Financování            8.236,00 tis. Kč 
Celkem               289.955,20 tis. Kč                  Celkem               289.955,20 tis. Kč 
 
Z řad členů Zastupitelstva města Kralup n.Vlt. ani občanů města nejsou žádné připomínky k návrhu rozpočtu 
příjmů a výdajů města Kralupy n.Vlt. na rok 2005. 
Jako budoucího kupujícího bytů č. 21 o vel. 1+kk a č. 22 o vel. 2+kk, Zeměchy čp. 34 p.Jakuba Věka a jako 
nového budoucího kupujícího bytu č. 18 o vel. 2+kk, Zeměchy čp. 34 pana Pavla Rynta. 
Nového budoucího kupujícího bytu č.45 (dle pasportu stavby č. 4.50) v obytném domě čp. 1174 v Kralupech 
n.Vlt., Purkyňovo nám., o velikosti 2+1 pí Janu Doležalovou, jak je stanoveno smlouvou upravující práva a 
povinnosti společného bydlení po rozvodu manželství. Ve smyslu usnesení ZM bude se jmenovanou uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě kupní a nájemní a smlouva o půjčce. 
 
 
ZM souhlasí 
 
S použitím znaku města Kralupy n.Vlt.: 
1. Agenturou  propagace České republiky ACR Alfa, Boleslavova 27, Praha 4,  v  letos  vydávané publikaci Stře-     
    dočeský kraj, v níž bude uveřejněna také prezentace Kralup n.Vlt. 
2. Společností Media Holging s.r.o. se sídlem Jiráskova 228, Mělník, v novém týdeníku Tep regionu v případech    
    zveřejňování informací o Kralupech a blízkém okolí. 
S kompenzací požadavku obce Chvatěruby na úhradu nákladů za výstavbu části cyklostezky, která byla 
postavena obcí Chvatěruby v katastrálním území města Kralupy n.Vlt. ve výši 87 564 Kč. Kompenzace bude 
provedena formou mimořádné splátky k umoření části dluhu obce Chvatěruby na školném za žáky, kteří 
dojíždějí z obce Chvatěruby do kralupských školních zařízení. 
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ZM souhlasí 
 
Se směnou pozemků pp. 64/42 o výměře 42 m2, pp. 64/41 o výměře 26 m2, pp. 60/17 o výměře 76 m2 a pp. 
60/18 o výměře 77 m2 v k.ú. Mikovice mezi městem Kralupy n.Vlt., Josefem Klejzarem a Hedvikou Bínovou, 
bez finančního vyrovnání rozdílu výměr vzájemně směňovaných pozemků.                                                                                      
1) s odprodejem části pozemku pp.  81/163  o  výměře cca 400 m2,  včetně  omezení  vlastnického práva věcným    
    břemenem ve prospěch Kaučuku a.s., manželům Horákovým za cenu 250 Kč/m2. 
2) s odprodejem  části  pozemku  pp. 81/163  o  výměře  cca 300 m2, včetně omezení vlastnického práva věcným    
    břemenem ve prospěch Kaučuku a.s., manželům Pacholíkovým za cenu 250 Kč/m2. 
Se zakotvením závazku města Kralupy n.Vlt. vložit vodárenské infrastruktury v majetku města do VKM a.s. 
Kladno do Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené mezi městem Kralupy n.Vlt., 
Středočeskými vodárnami, a.s. Kladno a Vodárnami Kladno-Mělník, a.s. Kladno. Konečné znění Smlouvy o 
nájmu a provozování vodárenské infrastruktury bude předloženo ke schválení radě města. 
Se změnou budoucího kupujícího a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní a smlouvu o 
půjčce na byt č.5 (dle pasportu stavby č. 2.12) o velikosti 2+1 v bytovém domě čp.1174 v Kralupech n.Vlt., 
Purkyňovo nám. s paní Ditou Štrofovou, bytem Kralupy n.Vlt., Purkyňovo nám. čp.1174 v souvislosti 
s rozvodem manželství a smlouvou uzavřenou dle zákona o rodině, upravující práva a povinnosti společného 
bydlení po rozvodu. 
S majetkoprávním vypořádáním části pozemků pp. 524/1 a pp. 524/4 v k.ú. Minice darovací smlouvou mezi 
městem Kralupy n.Vlt. a Středočeským krajem z důvodu výstavby chodníku v ul. Pražská. Před vydáním 
stavebního povolení bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. 
 
 
ZM revokuje usnesení ZM č. 04/7/8/04 ze dne 22.9. 2004 
ZM souhlasí s prodejem objektu bývalé prádelny na pozemku st. 771 u domu čp.238 p.Martinovi Janků za 
symbolickou cenu 1 000 Kč a s prodejem pozemku st. 771 o výměře 84 m2 v k.ú. Mikovice za cenu 500 Kč/m2. 
1) ZM  revokuje  usnesení ZM č. 04/12/7/02 ze dne 15.12.2004  
2) ZM  souhlasí  s odprodejem  části pozemku  pp. 412/3 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Lobeč manželům Kloučko-   
     vým za cenu 150 Kč/m2.        
 
ZM nerevokuje usnesení č. 04/12/7/10 ze dne 15.12.2004  
 
Záměrem města je 
 
Odprodej části pozemku pp. 514/1 o výměře cca 100m2 v k.ú. Minice za účelem rozšíření pozemku u rod. 
domku v ul. Pražská. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
Odprodej části pozemku pp. 412/7 v k.ú. Lobeč o výměře cca 60 m2 za účelem zarovnání pozemku pp. 745. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
 
 
ZM bere na vědomí 
Informaci o poskytnutí příspěvku pro Slovenskou republiku na obnovu vichřicí zasažených Vysokých Tater ve 
výši 50 000 Kč. 
Finanční příspěvek byl zaslán na účet č. 1468422/0800 vedený u České spořitelny a.s. a je zapracován v návrhu 
výdajové části rozpočtu na rok 2005, na kapitole 2, § 6221, položka 5229. (Schváleno ZM dne 9.2.2005, č. 
usnesení 05/1/7/3.) 
 
ZM ukládá 
Radě města projednat a urychleně vyřešit úklid průjezdových komunikací, které jsou ve správě SUS. 
 
 
                      Ověřovatelé:                 Ing. Listík Evžen   
 
                                                            MUDr. Řenč Arnošt 
 
                    Starosta města:               Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


