
 
Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedáni 

konaného dne 2. listopadu 2005 
 ZM schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 14/2005 -přijetí finančních prostředků na základě smlouvy o dílo od Stadtwerke 
Hennigsdorf GmbH, zastoupeným jednatelem p. Thomasem Bethkem, Rathenaustrasse 4, 16761 
Hennigsdorf, účelové určených na přípravu energetického konceptu zástavby městského centra jako 
podklad pro vypracování žádosti o finanční podporu v programu INTERREG III/CADSES. Jedná se o 
zálohu ve výši 288.130 Kč.  
účet_____odd.par.        položka______ÚZ___orj.______org.       částka v Kč 
235 10         3699  2324                          l                                  288.130,00 
232 10         6409_____ 6901__________      l______     111           288.130,00_______________ 
Rozpočtové opatření č. 15/2005 - poskytnutí limitované investiční dotace od Státního fondu rozvoje 
bydlení,účelově určené na výstavbu Domu s pečovatelskou službou s 59 bytovými jednotkami v úl. V Luhu 
v Kralupech n.Vlt. ve výši 32,741.256,70 Kč. 
účet____odd.par.        položka____UZ         orj.______org.             částka v Kč 
223 92    4213           92560          5       9256010261    32,741.256,70 
223 92         4317  6121           92560          5       9256010261    32,741.256,70________________ 
Rozpočtové opatření č. 16/2005 - poskytnutí limitované investiční dotace od Státního fondu rozvoje 
bydlení, účelově určené na výstavbu obecních nájemních bytů - půdní vestavba 3 b.j. v Kralupech n.Vlt. čp. 
211 a čp. 216 ve výši  1,288.403 Kč. 
 účet____odd.par.       položka____UZ___      orj.________org.             částka v Kč 
223 92    4213      92660          5      9266010011        1,288.403,00 
223 92         3612  6121      92660          5       9266010011        1,288.403,00________ 
Rozpočtové opatření č. 17/2005 - poskytnutí systémové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Českomoravské záruční banky a.s., účelově určené na 
obnovu místních komunikací ve výši 215.000 Kč.  
účet____odd.par.       položka____UZ_____orj.______org.         částka v Kč 
223 92    4116     17337         5       2178150001         215.000,00 
223 92        2212____ 5171     17337         5       2178150001         215.000,00______________ 
Rozpočtové opatření č. 18/2005 - poskytnutí finančních prostředků od KU Středočeského kraje, účelově 
určených na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 11.658 Kč. 
účet______odd.par.       položka____   UZ___     orj.           částka v Kč 
231 10    4122           10375           l              11.658,00 
232 10         1036   5213           10375           9              11.658,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2005___________________________ 
Uvolnění částky 99.720,90 Kč z rezervy města na pokrytí výdajů na akci „Havárie - oprava kanalizace 
nemocnice s poliklinikou" (oprava kanalizační a vodovodní stoupačky). 
 
„Rozpočtový výhled do roku 2007". 
___________________________________________________ 
Zprávu o přehledu finančních darů přijatých na účet města Kralupy nad Vltavou v roce 2005 na základě 
Darovací smlouvy k datu 30.9. 2005. 
____________________________________________________ 
Smlouvu o půjčce č. 1820259 z „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou" na zateplení 
obvodového pláště domu zkolaudovaného do 31.12.1993  dle platných „Zásad", či. IV. Druhy půjček, bod 
č. 06 ve výši 60 000 Kč paní Petře Machanové, bytem úl. Pod Špičákem čp. 115 v Kralupech n.Vlt. 
 
Zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města za období od 4.5. 1995 do 30.6. 2005.____________ 
Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy n.Vlt. č. 9/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška města Kralupy n.Vlt. č. 4/2003 ze dne 5.11. 2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Sazba místního 
poplatku pro rok 2006 je stanovena ve výši 500 Kč na poplatníka 
 
Přidělení dalšího příspěvku ve výši 55.000 Kč HK Kralupy s tím, že příspěvek bude použit na akce, 
přesahující rámec regionu, tzn. úroveň mezinárodní, republiky, popř. kraje a na sportovní akce, pořádané v 



období září až prosinec 2005 v Kralupech n.Vlt. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly 2/3429/5229, určené 
na sport. 
 
 
Navýšení rozpočtu odboru Rl (kap.5 sk. odd.36, § 31, položka 5154) na úhradu elektrické energie o 
1,000.000 Kč a navýšení uhradit z rezervy města. 
 
Prodej speciálního dopravního automobilu zn. AVIA, SPZ 49-00 obci Střemy za cenu 40 000 Kč. 
 
 
ZM schvaluje 
Odprodej pozemku pp.263/2 o výměře 68 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. p.Františkovi Jírovému za cenu 
100 Kč/m2.  
 
Odprodej části pozemku pp. 129/29 a pp. 122/11  o celkové výměře cca 290 m2 v k.ú. Lobeček 
manželům Ing. Františkovi a Ireně Hořákovým, za cenu l 000 Kč/m2. Finanční prostředky získané 
prodejem tohoto pozemku budou vázané na rekonstrukci hřiště. 
 
 
1) Záměr podat žádost o dotace z programu SROP na projektové záměry „Modernizace IT sítí 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou" a „Propojení cyklostezek pod mostem T.G.M.", a prohlašuje, 
že v případě obdržení příslušné dotace, se město Kralupy n.Vlt. bude spolupodílet na financování 
realizace předmětných projektů v předepsané výši. 
2) ZM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou 
Středočeského kraje o vypracování žádostí o dotace na realizaci předmětných projektových záměrů. 
 
 
 
ZM souhlasí 
1) s investičním záměrem „Rekonstrukce koupaliště" řešící celý areál koupaliště. 
2) se zněním zadání na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce koupaliště". 
3) s poptávkou  na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce koupaliště". 
4) s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci koupaliště. Žádost bude před podáním projednána v 
RM. 
ZM bere na vědomí, že v případě získání dotace bude nutná spoluúčast města._________________  
S tím. že v případě schválení projektu „RJESD", na který je požadována podpora (dotace) z programu 
Interreg III B CADSES, poskytne město Kralupy n.Vlt. 69.500 Euro jako svůj podíl na kofinancování 
rozpočtu tohoto projektu (tj. 25 % z celkové částky 278 000 Euro). 
 
 ZM pověřuje starostu města podepsáním a odesláním „Prohlášení o kofínancování" do Hennigsdorfu 
 
Záměrem města je 
Odprodej pozemku st. 1041 o výměře l m2 v k.ú. Lobeč za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod stavbou. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
 
Odprodej části pozemků pp. 312/4 a pp. 312/38 v k.ú. Lobeč o celkové výměře cca 100 m2 za účelem 
rozšíření pozemku u rod.domu čp.302 v úl.Přemyslova. Záměr města bude zveřejněn na úředních 
deskách. 
 
Záměrem města není 
Odprodej pozemku pp.523/1 v k.ú. Minice 
 
ZM bere na vědomí 



Stanovisko zástupců komisí majetkoprávní, rozpočtové, bytové, sociální, finančního výboru ZM, 
MěBP a rady města, kteří doporučují ponechat k jednání s nájemníky privatizovaných domů stávající 
nabídnuté ceny, schválené ZM dne 9.2.2005 bez dalšího snížení. 
 
Zprávu o činnosti vedení města a městského úřadu ve vztahu ke společnosti Spolchemie a je 
seznámeno se současným stavem. 
 
 Informaci o opakovaném bezúspěšném zveřejnění záměru města odprodat pozemek pp. 122/77 v k.ú. 
Lobeček na výstavbu garáže 
 
ZM, v souladu se zákonem o obcích, deleguje pravomoc stanovit finanční ohodnocení práce členů ZM 
(i nečlenů ZM) v komisích RM za II. pololetí 2005 na RM. Konkrétní výše odměny musí být v 
souladu s nařízením vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev č. 697/2004 Sb. 
 
ZM pověřuje RM tím, aby účast členů ZM najednáních a všech akcích ZM v II. pololetí 2005 byla 
vyhodnocena v rámci možností nařízení vlády Č.697/2004 Sb. Ve zdůvodnitelných případech ZM 
souhlasí s tím, aby práce členů ZM byla ohodnocena také formou refundací (náhradou ušlého 
výdělku), popř. poskytnutím věcného daru. 
 
Ověřovatelé:  PhDr. Milena Pencová 
  Ing. Evžen Listík 
 
      Starosta města: Mgr. Pavel Rynt 


