
ZÁPIS č. 3 
o  veřejném  zasedání    Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,  konaném dne 18. května 2005 ve 

velké zasedací síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou._______________________ 
Přítomni: 18 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 

    občané města 
Omluveni:  Mgr. Czechmanová Jaroslava, p. Kasalický Miloš  Neomluven:  p. Vachtl Jindřich 
Program: 
I. Zahájení, organizační záležitosti 
II. Kontrola plnění-usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
III. Finanční záležitosti města 
1) Rozpočtové opatření č. 1/2005 - přijaté finanční prostředky získané prodejem akcií společnosti Unipet- 

rol, a.s. 
2) Rozpočtové opatření č, 2/2005 - přijatá účelová dotace ze SRČR - navýšení příspěvku na výkon státní 

správy pro obce s rozšířenou působností 
3) Rozpočtové opatření č. 3/2005 - přijatá neinvestiční dotace z humanitárního fondu Středočeského kraje, 

účelově určená na projekt „Program pro rodinné příslušníky - nabídka služeb 
v oblasti prevence závislostí". 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2005 - přijatá neinvestiční účelová dotace na zajištění bydlení azylantům a na 
rozvoj infrastruktury obce 

5) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 
6) Informace- návrh pracovní skupiny určené pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na zhodnocení 

finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s, 
7-1) Informace ve věci návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky městu ze státního rozpočtu v souladu se 

„Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu" v 
roce 1995. 

7- 2) Vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 5,400.000,- Kč, nejpozději do 30.6.2005 do státního rozpočtu 
prostřednictvím MF ČR. 

7- 3) Schválení a vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy n.Vit. (věznění předloženém na dnešní zasedání ZM) - ruší se OZV č. 7/00 FRB města 
ze dne 13.12. 2000, ve znění OZV Č. 3/2002 ze dne 15.5. 2002 a ve znění OZV č. 4/2002 ze dne 25.9. 
2002 

7-4) Zachování peněžního fondu města - Fond rozvoje bydlení města Kralupy n.Vit. a schválení „Zásad 
vytvoření a použiti účelových prostředků FRB města Kralupy n.Vlt. (ve znění předloženém na dnešní 
zasedání ZM). 8) Návrh na přijetí OZV č. 3/2005, kterou se zruší OZV č. 1/1999 a OZV č. 3/2003 

IV. 1) Žádost o schválení nového budoucího kupujícího bytu č.16, Zeměchy čp. 34 
2a) Schválení příspěvků pro činnost sportovních oddílů a organizací na úseku práce s dětmi a 

mládeží v roce 2005 
3)  Žádost obce Nová Ves o prominutí poplatku za neinvestiční náklady na provoz základních škol 

v Kralupech n.Vlt. za žáky, kteří z obce Nová Ves dojížděli do ZŠ v Kralupech n.Vlt. v roce 2000 
-2002 

V. Dotazy a připomínky občanů města - 1. část 
VI.   Majetkoprávní záležitosti města 

1) Odprodej části pozemku pp.412/7 v k.ú. Lobeč 
2) Odprodej části pozemku pp. 514/1 v k.ú. Minice 
3) Záměr města - odprodej části pozemku pp. 780/1 v k.ú. Čermná 
4) Zřízení věcného břemene práva chůze, oprav a údržby přes pozemek st. 1603 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
5) Návrh prodeje budovy Přemyslova čp. 352 
6) Záměr města - odprodej části pozemku pp. 738 v k.ú. Lobeč 
7) Záměr města - směna pozemků pp. 274/1, pp. 274/2, pp. 275/4 a pp. 518/3 v k.ú. Zeměchy 
8) Žádost o revokaci usnesení ZM z 29.1.2003 č.usnesení 03/1/8/8 
9) Záměr města - odprodej části pozemku pp. 129/50 v k.ú. Lobeček 

VII.   Dotazy a připomínky občanů města - 2. část 
Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 

 VII.1)    Informace k novele zákona č. 238/1992 Sb. o střetu zájmů 
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
 Zahájeno:    15,00 hod. 
 Ukončeno:   17,32 hod. 
 Zapsala: H.Dobešová 
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I. Zahájeni, organizační záležitosti 
Starosta města zahájil dnešní, 3. veřejné zasedání zastupitelstva města, konané v letošním roce. Přivítal přítomné 
a prohlásil, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno; podle prezenční listiny je přítomno 14 členů ZM, to 
znamená že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM a jednání je usnášení schopné. Z jednání se 
omluvili Mgr. Czechmanová Jaroslava a pan Kasalický Miloš. 
Návrh programu dnešního jednání schválilo 16 členů ZM. Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást 
každého projednávaného bodu programu - pro 16 a aby všechna hlasování proběhla veřejnou formou - pro 16. 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: PhDr. 
Pencová Milena, Ing. Czechmann Marek a p. Holeček Petr - pro 16. Za ověřovatele zápisu byly zvoleny: paní 
Brixová Vlasta a paní Blažková Marie - pro 16. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném dne 30.3. byl ověřen ověřovateli Ing. Listíkem Evženem a 
MUDr. Řenčem Arnoštem. Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě, 
usnesení byla zveřejněna. Žádné námitky k němu nebyly podány. 
 
Starosta informoval přítomné o plánovaných jednáních zastupitelstva města. Příští pracovní zasedání proběhne 
dne 22.6. od 17,00 hod. (součástí pracovního zasedání bude i exkurze do závodu Veltechna, hřiště Slavoj, No- 
waco). 
Veřejné zasedání ZM se uskuteční ve středu 29.6. od 17,00 hod. ve Společenském domě Vltava. 
 
Starosta města pozval přítomné na akce plánované při příležitosti oslav „Dnů Kralup" (3. - 5.6. 2005).  
Starosta města také informoval o zabudování zvonku pro tělesně postižené (u venkovního schodiště MěÚ). 
 
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. Materna. 
 
III. Finanční záležitosti města 
č.usnesení: 05/3/3/1 
Rozpočtové opatření č. 1/2005 - přijaté finanční prostředky získané prodejem akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
ZM schvaluje návrh usnesení - pro 15    (příloha č.3/1)______________________________ 
č.usnesení: 05/3/3/2 
Rozpočtové opatření č. 2/2005 - přijatá účelová dotace ze státního rozpočtu ČR - navýšení příspěvku na výkon 

státní správy pro obce s rozšířenou působnosti 
 ZM schvaluje návrh usnesení - pro 15     (příloha č.3/2)____________________________________ 
č.usnesení: 05/3/3/3 
Rozpočtové opatření č. 3/2005 - přijatá neinvestiční dotaze z humanitárního fondu Středočeského kraje účelové 

určená na projekt „Program pro rodinné příslušníky - nabídka služeb v oblasti prevence závislostí". 
 ZM schvaluje návrh usnesení - pro 15    (příloha č.3/3)______________________________ 
 č.usnesení: 05/3/3/4  
Rozpočtové opatření č. 4/2005 - přijatá neinvestiční účelová dotace na zajištění bydlení azylantům a na rozvoj 

infrastruktury obce  
ZM schvaluje návrh usnesení - pro 15   (příloha č. 3/4)______________________________ 
č.usnesení: 05/3/3/5 
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 2004 z následující přijaté částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši 1,223.281,14 Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel - komunikace a zlepšeni 
vzhledu města - pro 16      (příloha č. 3/5)______________________________________ 
č.usnesení: 05/3/3/6 
Informace - návrh pracovní skupiny určené pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na zhodnocení 

       finančních prostředků získaných z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. 
ZM bere na vědomí informaci pracovní skupiny, která byla určena pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních     

ústavů na zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
 ZM pověřuje pracovní skupinu předložením dalších variant nabídek na zhodnocení finančních prostředků do 
29.6. 2005 
 - pro 16     (příloha č. 3/6)                                                                                                   .                                                                   
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č.usnesení: 05/3/3/7 
1. Informace ve věci návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky městu ze státního rozpočtu v souladu se 

„Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu" v r. 1995. 
2. Vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 5,400.000,- Kč nejpozději do 30.6.2005 do státního rozpočtu 

prostřednictvím MF ČR 
3. Schválení a vydání obecně závazné vyhlášky Č. 2/2005, kterou se ruší některé obecné závazné vyhlášky 

města Kralupy n.Vlt. (ve znění předloženém na dnešní zasedání ZM) ruší se OZV č. 7/00 FRB města ze dne 
13.12. 2000, ve znění OZV č. 3/2002 ze dne 15.5. 2002 a ve znění OZV č. 4/2002 ze dne 25.9. 2002 

4. Zachování peněžního fondu města - Fond rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou a schválení  „Zásad 
vytvoření a použití účelových prostředků FRB města Kralupy nad Vltavou" (ve znění předloženém na dnešní 
zasedání ZM). 

 
ZM bere na vědomí informaci ve věci návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky poskytnuté městu ze 
státního rozpočtu v souladu se „Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci 
bytového fondu" v roce 1995. 
ZM schvaluje v souladu se „Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci 
bytového fondu" vrácení návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) ve výši 5.400.000,- Kč do státního 
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ČR nejpozději do 30.6.2005. 
ZM schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 (ve znění předloženém na dnešní zasedání ZM), 
kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Kralupy n.Vlt.: 
zrušuje se OZV č. 7/00 FRB města ze dne 13.12.2000, ve znění OZV č.3/2002 ze dne 15.5.2002 a ve znění OZV 
č. 4/2002 ze dne 25.9. 2002. 
ZM souhlasí zachovat peněžní fond města - „Fond rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou" pro poskytová-
ní finančních prostředků na opravy a modernizaci obytných budov a jejich staveb na území města formou půjček 
a schvaluje „Zásady vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vlta-
vou" (ve znění předloženém na dnešní zasedání ZM). 
Po schválení ZM se OZV č. 2/2005 a tyto výše uvedené „Zásady" zveřejní po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Kralupy n.Vlt. od 25.5.2005 do 8.6.2005 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2005. 
-pro 16      (přílohač. 3/7)_______________________________________________ 
č.usnesení: 05/3/3/8 
Návrh na přijetí OZV č. 3/2005, kterou se zruší OZV č. 1/1999 a OZV č. 3/2003 
ZM schvaluje návrh usnesení - pro 16     (příloha č. 3/8)_____________________________ 
č.usnesení: 05/3/4/1 
IV 1) Žádost o schválení nového budoucího kupujícího bytu č. 16, Zeměchy čp. 34 
ZM schvaluje návrh usnesení-pro 16   (příloha č. 4/1)____ _________________________ 
č.usnesení: 05/3/4/2 
IV 2) Schválení příspěvků pro činnost sportovních oddílů a organizací na úseku práce s dětmi a mládeží 

v roce 2005 
ZM schvaluje návrh usnesení -pro 16 (příloha č. 4/2) _________________________ 
 č.usnesení: 05/3/4/3 
IV.3) Žádost obce Nová Ves o prominutí poplatku za neinvestiční náklady na provoz základních škol v 

Kralupech n.Vlt. za žáky, kteří z obce Nová Ves dojížděli do ZŠ v Kralupech n.Vlt v roce 2000 -2002 
ZM nesouhlasí s prominutím dlužné platby za neinvestiční náklady obci Nová Ves v celkové výši 61.184,70 Kč 
s příslušenstvím. 
ZM souhlasí, aby s obcí Nová Ves byl vypracován splátkový kalendář  s konečným termínem 31.12.2006 na 
celkový dluh 61.184,70 Kč s příslušenstvím. 
- pro 14, zdržel 2 
-  
V.   Dotazy a připomínky občanů města - l. část 
- pí Christová Ivana, U Cukrovaru 924 - obdrželi dopis od realitní kanceláře s nabídkou odprodeje bytů, ve 
kterých bydlí. Nájemníci chtějí i nadále bydlet ve „svých" bytech, ale cena za nabízené byty je příliš vysoká. 
Neodpovídá skutečnému stavu bytů (domků) a v porovnání s předešlou privatizací městských bytů jsou 
nájemníci zařazení do poslední vlny privatizace značně znevýhodněni a nynější privatizace a jednání města jim 
připadá nespravedlivé a bezohledné. 
Domnívají se, že kdyby byli zařazeni do některé z předešlých privatizací městských bytů, nebyli by tak značně 
poškozeni a cena bytu by byla úměrná jeho skutečnému fyzickému stavu. Upozorňují na skutečnost, že 
Ing.Czechmann, který vypracovával znalecké posudky na stav domu a odhadní cenu, vůbec do domu nevstoupil. 
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- p.Tintěra, U Cukrovaru 931 - souhlasí se stížností pí Christové a potvrzuje, že Ing. Czechmann nevstoupil 

do uvedeného domu a přesto na základě jeho znaleckého posudku byla určena cena jejich bytů. 
 
- pí Dušková - U Cukrovaru 925 - připomíná členům ZM, že dům je v záplavové části města a že po povodni 

byly v domě provedeny jenom nejnutnější opravy. Naopak podotýká, že v domě jsou staré rozvody (přívod 
vody, topení). V havarijním stavuje i střecha (kterou do bytů prší) a odpady. Je velice rozhořčena postupem 
města a dokonce se domnívá, že důvod, proč nebyl jejich dům dán dříve do privatizace, je spekulace. 

 
- občan města - nájemník domu čp. 331, Kralupy - byt, ve kterém bydlí je také zařazen do privatizace. Nesou-

hlasí s navrhovanou cenou bytu. Cena neodpovídá fyzickému stavu bytu - shnilá okna, podlahy. Na svoje 
náklady opravil WC a koupelnu. 

 
- p.Stádník - argument města, že nájemník může na nabídku realitní kanceláře písemně odpovědět, s tím, že ne-

chce opustit byt, ale nemůže akceptovat nabízenou cenu, mu připadá ze strany města vůči nájemníkům velmi 
necitlivé. Nájemníci mají oprávněné obavy, že jejich dům odkoupí třetí osoba a hrozí neúměrný nárůst ceny 
nájemného.  
Proč navrhovaná prodejní cena za jejich byty je 5ti násobně až 10ti násobně vyšší než v 1. vlně privatizace? 
 
 

- odpověděli: starosta, místostarostové, Ing. Czechmann - slíbili nájemníkům, že ZM bude (společně se zástup-
cem realitní kanceláře a za účasti nájemníků) hledat řešení. 

      Slíbili, že do 15. června bude svolána schůzka s nájemníky, kterým byla v současné době zaslána nabídka     
k odkoupení bytu.________________________________________________ 

  
VI. Majetkoprávní záležitosti města  
 
č.usnesení: 05/3/6/1 
Odprodej části pozemku pp. 412/7 v k.ú. Lobeč 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 412/7 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lobeč manželům Gospodinovým za 
cenu 250 Kč/m2 - pro 16 (příloha č. 6/1)________________________________ 
č.usnesení: 05/3/6/2 
Odprodej části pozemku pp. 514/1 v k.ú. Minice 
ZM schvaluje   odprodej části pozemku pp. 514/1  o výměře cca 100 m2 v k.ú. Minice p. Pavlu Pokornému 
za cenu   250 Kč7m2    -pro 16    (příloha č.6/2)__________________________________ 
č.usnesení: 05/3/6/3 
Záměr města - odprodej části pozemku pp. 780/1 v k.ú. Čermná 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 780/1 v k.ú. Čermná o výměře cca 1400 m2 za účelem výstavby 
rnalé vodní elektrárny - pro 0       (příloha č. 6/3)__________________________________ 
č.usnesení: 05/3/6/4 
Zřízení věcného břemene práva chůze, oprav a údržby přes pozemek st. 1603 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
Záměrem města je (návrh usnesení) - pro 17  (příloha č.6/4)_________________________ 
č.usnesení: 05/3/6/5 '.                                                                       ' 
Návrh prodeje budovy Přemyslova 352 
ZM schvaluje návrh usnesení - pro 17 (příloha č.6/5)_______________________ 
č.usnesení: 05/3/6/6 
Záměr města - odprodej části pozemku pp. 738 v k.ú. Lobeč 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je (v současné době) odprodej části pozemku pp. 738 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Lobeč 
- proti 17, zdržel l    (příloha č.6/6)__________________________________________ 
č.usnesení: 05/3/6/7 
Záměr města - směna pozemků pp. 274/1, pp. 274/2, pp. 275/4 a pp. 518/3 v k.ú. Zeměchy 
Záměrem města je návrh usnesení - pro 18      (příloha č.6/7)______________________________ 
č.usnesení: 05/3/6/8 
Žádost o revokaci usnesení ZM z 29.1.2003 č.usnesení 03/1/8/8 
1) ZM revokuje usnesení ZM ze dne 29. l .2003 č.usnesení 03/1/8/8 - pro 18 
2) Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 108/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lobeč za účelem zřízení 
venkovního posezení u Čajovny. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách - pro 18  (příloha č.6/8) 
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č.usnesení: 05/3/6/9 
Záměr města - odprodej částí pozemku pp. 129/50 v k.ú. Lobeček 
Hlasováno o návrhu usnesení: 
Záměrem města je odprodej pozemku pp. 129/50 o výměře 2292 m2 za účelem výstavby rodinných domků 
-pro 0  (přílohač.6/9)________________________________________________ 
VII. Dotazy a připomínky občanů města (2. část) 

 Dotazy a připomínky členů ZM, závěr 
- p.Dvořák - souhlasí s článkem p. Podivínského (Zpravodaj), že v části města - Mikovice, nejsou možné levné 

nákupy a odpověď tajemníka MěÚ mu připadá přinejmenším nevhodná 
- dotazuje se na podmínky (pravidla) žádostí o finance z evropských fondů - strukturami fondy EU. V Praze, 

v Rytířské úl. sídlí agentura, která vyřizuje požadavky měst a započítává si poplatky i za to, že město 
neobdrží z fondů EU ani korunu. Dozvěděl se, že od novéno roku mají být podmínky pro přídělová ní 
financí ještě více zpřísněny a dostupnost finančních prostředků bude horší. 

 
- odpověděli starosta města a místostarosta Ing.Listík 
- fondy EU -je plánována schůzka s Regionální rozvojovou agenturou Střední Čechy. 
- v roce 2006 končí l. plánovací období EU, kdy výše příspěvku mohla být až 75% celkové hodnoty projektu 

(finanční částka je ale nenároková - město může obdržet pouze část anebo také nic). V období let 2007 - 
2013 bude tzv. II. plánovací období. V tomto období se bude výše příspěvku odvozovat od průměrného 
domácího produktu na l obyvatele.  

____(Žadatel o peníze musí nejdříve financovat, následně žádat o podporu.)________________ 
 
č.usnesení: 05/3/7/1 
Informace k novele zákona č.238/1992 Sb. o střetu zájmů 
ZM bere na vědomí „Informaci k novele zákona č. 238/1992 Sb. o střetu zájmů"._________________ 
 
- pí Brixová - seznámila členy ZM se stížností občana, který poukazoval na skutečnost, že při veřejných zasedá-

ních zastupitelstva města, nelze zakoupit občerstvení (nápoje) a požádala starostu, aby na příštím veřejném 
zasedání, které je plánováno do Společenského domu Vltava, byl prodej nápojů zajištěn. 

- dotázala se na „Informaci ve věci žaloby p.Šimůnka- o uložení povinnosti oplotit pozemek" - zápis zjednání 
RM ze dne 11.5.2005 (č.usnesení: 05/10/II/8) - záležitost je dlouhodobá a p.Šimůnek v době, kdy usiloval o 
odkoupení pozemku z majetku města, sliboval, že na vlastní náklady vybuduje oplocení a zabezpečí, aby se 
hrající si děti nemohly zranit. 

 
- RNDr.Plecháček - odpověděl p.Dvořákovi na jeho dotaz ohledně získání financí z fondů EU - v současné době 

je možnost získání financí až 77 1/2% a město nemusí celou sumu uhradit najednou, ale proplácení probíhá v 
menších částkách. 

 
- Ing.Czechmann - dotazuje se, jak je plněno usnesení ZM z minulého jednání (úklid průjezdných komunikací, 

které jsou ve správě SUŠ) 
    -odpověděl Ing.Sára, ředitel TSM - SUŠ provádí úklid komunikací dvakrát do roka. Letošní jarní úklid je již 

proveden, další proběhne před zimním období. Ing. Sára se zúčastní schůzky s vedením SUŠ, kde bude do-
hodnuto, že město za protihodnotu provede další úklid na vlastní náklady. 

 
- Ing. Czechmann - upozornil na nepořádek kolem ostrůvků (na hlavních komunikacích) - kolem přechodů. 
 
- Ing.Lipovský - křižovatka ulic Přemyslova - Horymírova - upozorňuje na nedodržování pravidel silničního 
         provozu. Auta stojí na „zebře" - při výjezdu z Horymírovi ulice auta brání rozhledu.  
         - herna v Čechově ulici - stížnost na rušení nočního klidu 
 
- odpověděl ředitel městské policie - při jakékoli stížnosti (porušení pravidel) stačí zavolat na číslo 156 
 
- Mgr. Klepáčová - poděkovala zaměstnancům technických služeb za provedený úklid cyklistické stezky Na 

Františku - U Cukrovaru 
- pí Blažková - upozornila, zeje opět nutné vyměnit písek v pískovištích (výkaly) 

- požádala o instalování odpadkového koše na sídlišti Zátiší - před paneláky - za tělocvičnou 
- upozornila na nutnost úklidu (vyprázdnění) odpadkových košů Na Františku 
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-MUDr.Felixová - upozornila na neupravený terén za plaveckým bazénem 

- mobilní buňky (u skateboard. híišté) - čí jsou ? Jsou obydlené? 
 
- odpověděl p.Sypecký a PhDr.Pencová 

- proběhne jednání s p.Havrdou o příspěvku na úklid prostranství za jeho tenisovou halou 
- město získá dotace na vylepšení skateparku + okolí (lavičky, koše atd.) 

 
- p.Holeček - dotázal se na situaci i ohledně holobytů 
- odpověděl p.Sypecký -uznána reklamace, vypracována nová revizní zpráva + doplnění dokumentace. Proběhne 

rekolaudace na ubytovnu. 
 
- pí Holeková - upozornit vedení Penny Markétu na potřebu umytí skleněných výplní u jejich obchodu 
 
- Mgr. Klepáčová - nepořádek v obchodním domě Máj - hlavně na záchodech, kde mimo jiné neustále protéká 

voda 
- odstranit šipku - parkoviště 
- odstranit neplatné reklamy 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání konaného dne 18. května 2005 
 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtové opatření č.1/2005 -přijetí finančních prostředků získaných prodejem akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
dne 3.1.2005 v celkové výši 1,906.000,00 Kč. 
účet___ odd.par.         položka       odbor______ částka 
235 10  3639         3201               l         1,906.000,00 
232 10  6409         6901 ______  l         l ,906.000,00_____________________________ 
 
Rozpočtové opatření č.2/2005 - přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR - navýšení příspěvku na výkon 
státní správy pro obce s rozšířenou působností o 5 %. Jedná se o první splátku ve výši 351.000,- Kč. 
 účet  odd.par.         položka       ÚZ    orj.        částka 
231 10                            4111       98116     l    351.000,00  
232 10       6171          5189       98116     4   351.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2005_______________________________ 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2005 - přijetí neinvestiční dotace z humanitárního fondu Středočeského kraje v rámci 
grantového řízení sociálního odboru Středočeského kraje, účelově určené na projekt s názvem „Program pro 
rodinné příslušníky - nabídka služeb v oblasti prevence závislostí" (zaměřeno především na nealkoholické dro-
gy) v celkové výši 80.000,-Kč. 
účet___ odd.par.   položka   UZ  orj.  částka  
231 10    4122   099  l  80.000,00 
232 10  4323   5169   099  8  80.000,00 
- účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2005______________________________ 
 
Rozpočtové opatření č. 4/2005 - přijetí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantůrn a na rozvoj 
infrastruktury obce podle varianty č. I a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve pro-
spěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005 v celkové výši 360.000,- Kč. 
účet___ odd.par.         položka       UZ    orj,    org.        částka v Kč  
231 10    4116        14336      l                    360.000,00  
232 10     3612          5171        14336     2     5200       360.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2005___________________________ 
 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 2004 z následující přijaté částky nadrozpoč-
tových příjmů ve výši 1,223.281,14 Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel - komunikace a zlepšení vzhledu 
města._________________________________________________________ 
 
OZV města Kralupy n.Vlt. č. 3/2005, kterou se ruší OZV č.1/1999 a OZV č.3/2003.________________ 
Jako budoucího kupujícího bytu č.16, o vel. 1+kk, Zeměchy 34, slečnu Editu Ovčačíkovou, Tylova 733.____ 
 
Výši příspěvků na činnost družstev dětí a mládeže jednotlivým sportovním oddílům dle předloženého návrhu 
sportovní komise s tím, že tyto příspěvky budou použity na vlastní činnost mládežnických družstev - např. na 
dopravu na zápasy, na sportovní vybavení, na odměny trenérům, startovné na závody, na soustředění a úhradu 
energii (týká se oddílů 13-22).___________________________________________________ 
 
Odprodej části pozemku pp.412/7 o výměře cca 60m2 v k.ú. Lobeč manželům Gospodinovým za cenu 250,-
Kč/m2._________________________________________________________ 
Odprodej části pozemku pp.514/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Minice p.Pavlu Pokornému za cenu 250,- Kč/m2. 
Záměr města prodej budovy v Přemyslově ulici čp.352, v k.ú. Lobeč, formou obálkové metody za minimální 
cenu dle znaleckého posudku. Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách.__________________ 
 
ZM revokuje usnesení ZM ze dne 29. l .2003 č.usnesení 03/1/8/8 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp.108/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lobeč za účelem zřízení 
venkovního posezení u Čajovny. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.________________ 
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Záměrem města je 
Zřízení věcného břemene práva chůze, oprav a údržby domů čp.927 a čp.928 s pozemky st.592 a st.593 v k.ú. 
Kralupy n.Vlt. přes pozemek st.1603 s výměníkovou stanicí vk.ú. Kralupy n.Vlt, mezi Kaučukem a.s., jako 
povinným a městem Kralupy n.Vlt., jako oprávněným z věcného břemene. Záměr města bude zveřejněn na úřed-
ních deskách                                                                                                     . 
Směna pozemků pp.274/1, 274/2 a 275/4 o celkové výměře 1793 m2 za pozemek pp.518/3 o výměře 605 m2 vše 
v k.ú. Zeměchy za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků. Záměr bude zveřejněn na úředních des-
kách.______________________________________________________ 
 
Záměrem města není 
Odprodej části pozemku pp.780/1 v k.ú. Čermná o výměře cca 1400 m2 za účelem výstavby malé vodní elekt-
rárny.______________________________________________________ 
 Odprodej části pozemku pp.738 o výměře cca 250 rn2 v k.ú. Lobeč za účelem zřízení parkovacích míst před 
provozovnou                                                                                                          . 
 Odprodej pozemku pp. 129/50 o výměře 2292 m2 za účelem výstavby rodinných domků._________________ 
 
ZM bere na vědomí 
Informaci pracovní skupiny, která byla určena pro výběr nejvýhodnější nabídky peněžních ústavů na zhodnocení 
finančních prostředků získaných z prodeje akcií společnosti Unipetrol, a.s. 
ZM pověřuje pracovní skupinu předložením dalších variant nabídek na zhodnocení finančních prostředků do 
29.6.2005                                                                                                                                    .                                                             
 
 
ZM bere na vědomi 
Informaci ve věci návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky poskytnuté městu ze státního rozpočtu v 
souladu se „Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu" v 
roce 1995.  
 ZM schvaluje v souladu se „Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci 
bytového fondu" vrácení návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) ve výši 5.400.000,- Kč do státního 
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ČR nejpozději do 30.6. 2005. 
ZM schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 (ve znění předloženém na dnešní zasedání ZM), 
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Kralupy n.Vlt.: 
zrušuje se OZV č.7/00 FRB města ze dne 13.12.2000, ve znění OZV č.3/2002 ze dne 15.5.2002 a ve znění OZV 
č.4/2002 ze dne 25.9.2002. 
ZM souhlasí zachovat peněžní fond města - „Fond rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou" pro poskytová-
ní finančních prostředků na opravy a modernizaci obytných budov a jejich staveb na území města formou půjček 
a schvaluje „Zásady vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vlta-
vou" (ve znění předloženém na dnešní zasedání ZM). 
 
Po schválení ZM se OZV č.2/2005 a tyto výše uvedené „Zásady" zveřejní po dobu 15 dnů na úřední desce Měst-
ského úřadu Kralupy n.Vlt. od 25.5.2005 do 8.6.2005 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2005.______ 
 
ZM bere na vědomí „Informaci k novele zákona č. 238/1992 Sb. o střetu zájmů". 
 
ZM nesouhlasí 
s prominutím   dlužné   platby   za   neinvestiční   náklady   obci   Nová   Ves   v celkové   výši   61.184,70   Kč s 
příslušenstvím. 
ZM souhlasí, aby s obcí Nová Ves byl vypracován splátkový kalendář s konečným termínem 31.12. 2006 na 
celkový dluh 61.184,70 Kč s příslušenstvím. 


