
Z á p i s    č.  8 
o    veřejném   zasedání     Zastupitelstva   města    Kralup nad Vltavou,    konaném   dne  7. prosince  2005  
ve  velké zasedací místnosti MěÚ  v Kralupech nad Vltavou. 
Přítomni:         19 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil) 
                         občané města 
Neomluveni:   MUDr. Felixová Věra, p. Kasalický Miloš 
Program: 
      I.    Zahájení, organizační záležitosti 
     II.    Kontrola  plnění usnesení ZM,  vyřízení připomínek a dotazů 
   III.    Materiály finančního odboru MěÚ 
          1) Rozpočtové opatření č. 19/2005 – změna dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci  souhrnného dotačního 
                                                                     vztahu pro rok 2005 -  zvýšení dotace na sociální dávky 
          2) Rozpočtové opatření č. 20/2005– poskytnutý   finanční  příspěvek  od  KÚ Středočeského kraje  účelově    
                                                                    určený na administraci při zajišťování Programu obnovy venkova                    
          3) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2006   
          4) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů                                                               
          5) Přijetí  systémové  investiční dotace  od Ministerstva vnitra ČR  na  nákup cisternové automobilové stří-   
              kačky                                                                                                                                                                                          
   IV. 1)  Odpis finanční částky firmě GASTRO 
         2)  Prohlášení města  o  vlastnickém vztahu  k  „Morovému sloupu Panny Marie Bolestné z Mikovic“  
              v souvislosti s realizací záměru jeho prohlášení za kulturní památku                    
         3)  Doplnění usnesení ZM č. 05/7/4/4 ze dne 2.11.2005  ve věci   „Schválení  záměru  podání  žádostí  o    
              dotace  na projektové záměry  Modernizace  IT sítí Městského úřadu Kralupy n.Vlt.  a  Propojení   
              cyklostezek pod mostem T.G.M.“ 
         4)  Navýšení ceny díla na – DPS 59 BJ 
         5)  Bezúplatný převod Domova důchodců ve Všestudech do majetku města 
 
     V.    Schválení „Programu sociálního a ekonomického rozvoje města“ 
   VI.    Dotazy a připomínky občanů města  - 1. část 
  VII.   Návrh „Odborné pracovní skupiny – CENTRUM“ na výběr nejlepšího řešení rekonstrukce centra    
            města v  rámci  vyhotovených architektonicko-urbanistických studií  „Centrum města  Kralup nad    
            Vltavou a přestavba budovy bývalého hotelu Praha na MěÚ“    
            
VIII.   Majetkoprávní záležitosti města    
          1) Odprodej pozemku st. 1041  v k.ú. Lobeč 
          2) Odprodej částí pozemků pp. 312/38 a  312/4 v k.ú. Lobeč 
          3) Odprodej pozemku pp. 501/47 v k.ú. Zeměchy 
          4) Odprodej části pozemku pp. 1/1  v k.ú. Zeměchy 
          5) Věcné břemeno – oprava plynovodu v ul. Hennigsdorfská, Nerudova a Jiráskova 
          6) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 352/1 v k.ú. Mikovice 
          7) Záměr města – směna pozemků v k.ú. Lobeček a v k.ú. Lobeč 
          8) Odprodej spoluvlastnického podílu 3/4 celku  pozemku st. 113/2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
          9) Prodej garáže s pozemkem stp. 1418 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
        10) Převod pozemku v k.ú. Mikovice od PFČR 
   IX.    Dotazy a připomínky občanů města – 2. část 
             Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                                                                   
  IX.1)  Schválení odměn za II.pol.2005 pro Kontrolní a Finanční výbor ZM  
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
Zahájeno:    16,oo hod. 
Ukončeno:   20,16 hod. 
Zapsala: H.Dobešová                                                                                                                                                                               
                                                                                      
     I. Zahájení, organizační záležitosti 
   Starosta města  zahájil  8. 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. 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  
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návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: Ing. Lipovský, Ing. Síla  a  
MUDr. Řenč– pro 18. Za ověřovatele zápisu byly zvoleny paní Blažková  a Mgr. Klepáčová Milena – pro 18.                                 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaném   dne 2.11.2005 byl ověřen ověřovateli PhDr. Pencovou 
Milenou a Ing. Evženem Listíkem. Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici  k nahlédnutí  na  
městském úřadě,  usnesení  byla zveřejněna. Žádné námitky k  němu nebyly podány. 
                                                                                          
Starosta města informoval přítomné o plánovaných jednáních zastupitelstva města.  Příští pracovní zasedání, 
týkající se projednání rozpočtu, jsou plánována na středy 25.1.   a  8.2.  (od 17,oo hod.). Další pracovní zasedání 
je plánováno na středu 15.2. od 17,oo hod. 
                                                                                           
Veřejné zasedání ZM se uskuteční ve středu 1.3.  od 16,oo hod.  ve velké zasedací síni Městského úřadu 
v Kralupech n.Vlt. 
 
 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: 05/8/3/1 
Rozpočtové opatření  č. 19/2005 – změna dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu    
                                                           pro rok 2005 – zvýšení dotace na sociální dávky                                                     
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 19      (příloha č.3/1)                                                                                            
č.usnesení: 05/8/3/2 
Rozpočtové opatření č. 20/2005  - poskytnutý finanční příspěvek od KÚ Středočeského kraje účelově určený na    
                                                         administraci při zajišťování Programu obnovy venkova                      
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 18    (příloha č.3/2)                                                                                                                        
č.usnesení: 05/8/3/3                                                                                           
Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2006      
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 17    (příloha č.3/3)                                                                                       
č.usnesení: 05/8/3/4                                                                             
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 153.120 Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel – rezerva města – 
komunikace + zlepšení vzhledu města -  pro 19   (příloha č. 3/4) 
č.usnesení: 05/8/3/5 
Přijetí systémové investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR na nákup cisternové automobilové stříkačky                             
ZM schvaluje návrh usnesení  - pro 19   (příloha č. 3/5)                                                                                                                  
č.usnesení: 05/8/4/1 
IV. 1)  Odpis finanční částky firmě GASTRO 
ZM  souhlasí  s návrhem usnesení – pro 18, zdržel 1    (příloha č. 4/1)                                                                                                
č.usnesení: 05/8/4/2 
Prohlášení města o vlastnickém vztahu k „Morovému sloupu Panny Marie Bolestné z Mikovic“ 
v souvislosti s realizací záměru jeho prohlášení za kulturní památku 
1) ZM  prohlašuje,  že zachovalé  části  „Morového sloupu  Panny Marie Bolestné z Mikovic“  jsou  na  základě    
     institutu vydržení majetkem města Kralupy n.Vlt. se všemi právy a povinnostmi. 
2) ZM  schvaluje,  aby  zachovalé části  „Morového sloupu Panny Marie Bolestné z Mikovic“  byly zařazeny na    
     základě znaleckého odhadu do evidence majetku města Kralupy n.Vlt. 
 – pro 18   (příloha č. 4/2)                                                                                                                                                                       
č.usnesení: 05/8/4/3 
Doplnění usnesení ZM č. 05/7/4/4 ze dne 2.11.2005 ve věci „Schválení záměru podání žádostí o dotace na 
projektové záměry Modernizace IT sítí Městského úřadu Kralupy n.Vlt. a Propojení cyklostezek pod 
mostem T.G.M.“ 
ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č.05/7/4/4 ze dne 2.11.2005 o bod č.3) ve znění: 
3) ZM prohlašuje, že město Kralupy n.Vlt., v případě přidělení dotací na projektové záměry – „Modernizace IT    
    sítí  Městského úřadu Kralupy n.Vlt.“  a   „Propojení  cyklostezek  pod mostem T.G.M.“,   tyto investiční akce    



    nejprve zrealizuje z vlastních prostředků (přidělené dotační prostředky obdrží až po příslušné kontrole).“ – 
pro 19    (příloha č. 4/3) 
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č.usnesení: 05/8/4/4 
Navýšení ceny díla na – DPS 59 BJ 
ZM schvaluje navýšení konečné celkové ceny (včetně DPH), vyvolané změnou daňových předpisů během 
smluvního vztahu u stavby „Dům s pečovatelskou službou s 59 BJ“ v ulici V Luhu v Kralupech n.Vlt.  
ZM pověřuje RM odsouhlasením konkrétní částky. 
Celková konečná cena včetně DPH (dle aktuálních sazeb DPH) podléhá schválení RM. 
- pro 16, zdržel 3 
č.usnesení: 05/8/4/5 
Bezúplatný převod Domova důchodců ve Všestudech do majetku města 
ZM ruší (návrh usnesení) – pro 15, zdržel 4 
 
č.usnesení: 05/8/5 
      V.   Schválení „Programu sociálního a ekonomického rozvoje města“                               
- MUDr.Řenč – rekonstrukce dětských hřišť (4/6/3 – str. 36) –  požaduje  zvýšení vážnosti  v  AKČNÍM PLÁNU  
                          (tučně vytisknout) 
návrh usnesení:  
ZM doplňuje zařazení rekonstrukce hřiště „učiliště“ do AKČNÍHO PLÁNU – pro 19 
 
1) ZM konstatuje 
     a) že PSER byl zpracován dle schváleného zadání 
     b) že PSER splňuje veškeré nároky, které na tento dokument klade zákon 128/2000 Sb. 
2) ZM  schvaluje  PSER (obsahující Vizi, Strategické cíle rozvoje, Projekty a Opatření rozvoje a Systém projek-  
     tového řízení na bázi PSER) včetně příloh č. 1 (Rozpočet PSER) a č. 2 (Akční plán) 
3) ZM ukládá radě města: 
     1. vytvořit v rámci městského úřadu vhodné organizační podmínky pro realizaci úkolů obsažených v PSER a    
         v Akčním plánu, včetně jejich monitorování a průběžné aktualizace 
     2. o  výsledcích  realizace  PSER  a  Akčního plánu  podávat  informaci ZM v půlročních intervalech počínaje    
         30.6. 2006. 
4) ZM doplňuje zařazení rekonstrukce hřiště „učiliště“ do  AKČNÍHO  PLÁNU 
- pro 17, zdržel 1 
 
    VI.    Dotazy a připomínky občanů města – 1. část 
- p.Tesař – dotaz na propojení cyklostezek pod mostem T.G.M 
- odpověděl p.Sypecký, vedoucí odboru realizace investic 
 
- p.Tesař – psí útulek – žádá  písemnou odpověď  na jeho dotaz,  jak je psí útulek  připraven na nápor vánočních    
                 svátků (jak je velká kapacita, kolik psů může útulek přijmout)  
                                                                                              
- občan města – dává podnět,  aby  se  finance,  schválené  dnešním  usnesením  (využití  odvodu  části  výtěžku  
                          z vyúčtování provozovatelů výherních hracích přístrojů) použily na odstranění nápisů (čmáranic)    
                          na objektech města (např. na sídlišti Cukrovar) 
č.usnesení: 05/8/7 
  VII.    Návrh „Odborné pracovní skupiny – CENTRUM“ na výběr nejlepšího řešení rekonstrukce centra    
             města  v  rámci vyhotovených  architektonicko-urbanistických studií  „Centrum města Kralup nad    
             Vltavou a přestavba budovy bývalého hotelu Praha na MěÚ“ 
            
1) ZM schvaluje záměr rekonstruovat centrum města (areál pivovaru, mlýnů a bezprostředního okolí) způsobem   
    vycházejícím  z  architektonicko-urbanistické studie „CENTRUM“ č. 2  a  ukládá  MěÚ  neprodleně objednat    
    územně technické podklady,  pasportizaci vytipovaných využitelných objektů  a  jejich  zaměření půdorysné a    
    výškové, stavebně technický a statický průzkum a geologický průzkum. 
2) ZM  ukládá  RM  ustavit  pracovní komisi  „Odborné pracovní skupiny  CENTRUM“  (nejpozději  do  15.12.    
    2005),  která urychleně vytvoří návrh zadávacích podmínek  pro vypracování podrobnější studie řešeného úze-   
    mí. 
    Pracovní komise  svolá   jednání  za účasti  zpracovatelů architektonicko-urbanistických studií Centrum,  opo-   
    nentů těchto studií a zájemců z řad zastupitelů a odborné veřejnosti za účelem podrobného rozboru problémů a    
    následného stanovení kvalitativních podmínek nutných pro zpracování urbanistické studie  v  úrovni   regulač-   
    ního plánu „územního plánu zóny“ ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona č. 50/76 Sb. – Stavební zákon  a  dle  vyhláš-   



    ky  135/2001 Sb. 
    O výsledku práce  bude  ZM  průběžně informováno.  V závěru práce  bude návrh podmínek zadání předložen  
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    k odsouhlasení ZM nejpozději do konce února 2006. 
3) ZM doporučuje RM, aby za předsedu uvedené pracovní komise jmenovala Ing. Ivana Lipovského, CSc. 
4) ZM  pověřuje  RM  provedením  identifikace autorů  vyhotovených  architektonicko-urbanistických studií    
     „CENTRUM“. 
– pro 16, zdržel 2, proti 1       (příloha č.7) 
 
VIII.   Majetkoprávní záležitosti města (materiály odboru SM)                                                                                                         
 
č.usnesení: 05/8/8/1 
Odprodej pozemku st. 1041 v  k.ú. Lobeč 
ZM schvaluje odprodej pozemku st. 1041 o výměře 1 m2 v k.ú. Lobeč manželům Stanislavovi a Jaroslavě 
Palasovým za cenu 500 Kč/m2  – pro 16           (příloha č. 8/1) 
 
č.usnesení: 05/8/8/2 
Odprodej  pozemků pp. 312/4 a pp. 312/38 v k.ú. Lobeč 
ZM  schvaluje odprodej části pozemků pp.312/4 a pp. 312/38 v k.ú. Lobeč o celkové výměře cca 100 m2 firmě 
EXPOCITY s.r.o., se sídlem Přemyslova 302, Kralupy n.Vlt., IČ 26163578 za cenu 150 Kč/m2- pro 16  (příloha 
č.8/2)                                                                                                                                                                                                        
 
č.usnesení: 05/8/8/3 
Odprodej pozemku pp. 501/47 v k.ú. Zeměchy 
ZM schvaluje odprodej pozemku pp. 501/47 o výměře 1241 m2 v k.ú. Zeměchy p. Romanovi Žičařovi za cenu          
100 Kč/m2 – pro 18       (příloha č. 8/3)                                                                                                                                                 
 
č.usnesení: 05/8/8/4 
Odprodej části pozemku pp. 1/1  v k.ú. Zeměchy 
Odloženo  - pro 17, zdržel 2 
 
č.usnesení: 05/8/8/5 
Věcné břemeno – oprava plynovodu v ulici Hennigsdorfská, Nerudova a Jiráskova 
ZM schvaluje návrh usnesení  - pro 19    (příloha č.8/5)                                                                                                                       
 
č.usnesení: 05/8/8/6 
Záměr města – odprodej části  pozemku pp. 352/1 v k.ú. Mikovice 
Záměrem města je návrh usnesení –  pro 17, zdržel 1       (příloha č.8/6)                                            
 
č.usnesení: 05/8/8/7 
Záměr města – směna pozemků v k.ú. Lobeček  a v k.ú. Lobeč 
ZM schvaluje odkoupení pozemků pp.851/10, 139/2 PK o výměře 423 m2 v k.ú. Lobeček (komunikace a 
chodník) od p. Jana Maršálka za cenu 100 Kč/m2 a odkoupení pozemku pp.139/2 o výměře 692 m2 v k.ú. 
Lobeček (zeleň) od p. Jana Maršálka za cenu 50 Kč/m2 – pro 18, zdržel 1     (příloha č. 8/7) 
 
č.usnesení: 05/8/8/8 
Odprodej spoluvlastnického podílu 3/4 celku pozemku st. 113/2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
Staženo z programu jednání a zařazeno k projednání na příštím PZ ZM – pro 11, zdržel 6 
 
č.usnesení: 05/8/8/9 
Prodej garáže s pozemkem stp. 1418 v k.ú. Kralupy n.Vlt. 
ZM schvaluje přímý prodej stavby garáže s pozemkem stp.č. 1418 o vým. 25m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. Janu 
Felixovi, bytem Předmostí 712, Kralupy n.Vlt., za cenu 82.680 Kč (dle znaleckého posudku) – pro 11, zdržel 5          
(příloha č. 8/9) 
 
č.usnesení: 05/8/8/10 
Převod pozemku v k.ú. Mikovice od PFČR 
ZM schvaluje návrh usnesení – pro 16      (příloha č. 8/10) 
 



  IX.    Dotazy a připomínky občanů města (2. část)                                                                                                                           
            Dotazy a připomínky členů ZM, závěr                                                                                                                                    
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č.usnesení: 05/8/9 
ZM schvaluje návrh starosty města a předsedů finančního a kontrolního výboru ZM na finanční odměnu 
předsedům, členům a konzultantům těchto výborů za práci ve II. pololetí 2005 (viz příloha), který je v souladu 
s nařízením vlády č.697/2004 Sb. 
Ve zdůvodnitelných případech ZM souhlasí s tím, aby práce členů výborů byla ohodnocena také formou 
refundací (náhradou ušlého výdělku) popř. poskytnutím věcného daru – pro 16      (příloha č. 9) 
 
 
 
 
 
- p.Holeček – dotaz na průběh privatizace bytů  
 
- odpověděl Ing.Listík – byty  jsou nabízeny za ceny určené v únoru letošního roku.  Lhůta  odpovědi na nabídku    
                                       trvá do konce roku. 
 
 
 
                                                         
- p.Točík – podal informaci, že dne 21. prosince v 9,oo hod. se uskuteční „Projednání  změny územního plánu    
                  č. 2“ (projednání námitek s oponenty – omezení průmyslové výroby) 
 
 
 
 
- p.Kyllar – zpráva kontrolního výboru o  „Kontrole MěBP Kralupy n.Vlt.“ – projedná RM  výsledky kontroly na    
                    svém jednání? 
 
- odpověděl starosta města – výsledky  kontroly  předány, mj. i novému řediteli MěBP ing. Nedvědovi.  
             Členům ZM  bylo  předáno  „Stanovisko  k  dokumentu –  Zpráva  kontrolního výboru  o kontrole MěBP  
             Kralupy n.Vlt.“, zpracované Ing. Jaroslavem Zdichem, interním auditorem města  a rada města rozhodne    
             o případných opatřeních na svém jednání dne 14.12. 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání konaného dne  7. prosince  2005    

 
ZM schvaluje 
 
Rozpočtové opatření č.19/2005 – zvýšení dotace na sociální dávky, která je součástí dotace ze státního rozpočtu 
ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2005. Dotace na sociální dávky se zvyšuje z 15,800.000,- Kč 
na 17,700.000,- Kč, tj. o 1,900.000,- Kč.  
Navýšení se týká těchto paragrafů:  4174 – Dávky sociální péče pro staré občany ve výši        100.000,- Kč 
                                                          4175 – Dávky sociální péče pro rodinu a děti ve výši     1,800.000,- Kč 
účet           odd.par.         položka            ÚZ          orj.                  org.        částka v Kč 
231 10                               4112                               1                                1,900.000,00 
232 10         4174              5410          98072           3                                   100.000,00 
232 10         4175              5410          98072           3                                1,800.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2005  
Rozpočtové opatření č.20/2005 – poskytnutí finančního příspěvku od KÚ Středočeského kraje na administraci 
Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi 
Středočeským krajem a obcí s rozšířenou působností o zajišťování Programu obnovy venkova v celkové výši 
7.500,- Kč. 
účet            odd.par.        položka            UZ          orj.          částka v Kč 
231 10                              4122               803           1                 7.500,00 
232 10         6171             5137               803           4                 7.500,00 
Rozpočtové provizorium města Kralupy n.Vlt. na období leden – březen 2006 s tím, že měsíční čerpání rozpočtu 
bude nejvýše 24.162,93 tis. Kč, tj. 1/12 schváleného rozpočtu roku 2005. 
Schválený rozpočet na rok 2005 byl ve výši 289.955,20 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 2004 z následující přijaté částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši 153.120,- Kč a to na: jinak veřejně prospěšný účel – rezerva města – 
komunikace + zlepšení vzhledu města. 
Přijetí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR od Ministerstva vnitra na nákup cisternové 
automobilové stříkačky v celkové výši 2,000.000,- Kč (pro účely SDH Kralupy n.Vlt.). Jedná se o akci 
jmenovitě vedenou v ISPROFIN „Kralupy nad Vltavou – cisternová automobilová stříkačka“ ev. číslo akce: 
214214 5064. 
Doplnění usnesení ZM č.05/7/4/4 ze dne 2.11.2005 o bod č.3) ve znění: 
3) ZM  prohlašuje, že město Kralupy n.Vlt., v případě přidělení dotací na projektové záměry – „Modernizace IT    
    sítí  Městského úřadu  Kralupy n.Vlt.“   a  „Propojení cyklostezek pod mostem T.G.M.“,  tyto  investiční  akce    
    nejprve zrealizuje z vlastních prostředků (přidělené dotační prostředky obdrží až po příslušné kontrole). 
Navýšení konečné celkové ceny (včetně DPH), vyvolané změnou daňových předpisů během smluvního vztahu u 
stavby „Dům s pečovatelskou službou s 59 BJ“ v ulici V Luhu v Kralupech n.Vlt. 
ZM pověřuje RM odsouhlasením konkrétní částky. Celková konečná cena, včetně DPH (dle aktuálních sazeb 
DPH), podléhá schválení RM.     
 
Odprodej pozemku st. 1041 o výměře 1 m2 v k.ú. Lobeč manželům Stanislavovi a Jaroslavě Palasovým za cenu 
500 Kč/m2. 
Odprodej části pozemků pp. 312/4 a pp. 312/38 v k.ú. Lobeč o celkové výměře cca 100 m2 firmě EXPOCITY 
s.r.o., se sídlem Přemyslova 302, Kralupy n.Vlt., IČ 26163578 za cenu 150 Kč/m2. 
Odprodej pozemku pp. 501/47 o výměře 1241 m2 v k.ú. Zeměchy  p. Romanovi Žičařovi za cenu 100 Kč/m2. 
 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na opravu NTL plynovodního řadu v ulicích Hennigsdorfská, 
Nerudova, Jiráskova na pozemcích města č. 108/1, 111/23, 760/1, 156/1, 108/5, 111/45, 156/2, 572/5, 572/8, 
81/1, 572/7 a 573/1 v k.ú. Kralupy n.Vlt. pro společnost Středočeská plynárenská a.s., IČO: 60193158, se sídlem 
Novodvorská 803/82, Praha 4. Cena – 80 Kč/mb trasy. 
Odkoupení pozemků pp.851/10, 139/2 PK o výměře 423 m2 v k.ú. Lobeček (komunikace a chodník) od p. Jana 
Maršálka za cenu 100 Kč/m2 a odkoupení pozemku pp. 139/2 o výměře 692 m2 v k.ú. Lobeček (zeleň) od p. 
Jana Maršálka za cenu 50 Kč/m2. 
Přímý prodej stavby garáže s pozemkem stp.č. 1418 o vým. 25 m2 v k.ú. Kralupy n.Vlt. Janu Felixovi, bytem 
Předmostí 712, Kralupy n.Vlt., za cenu 82.680 Kč (dle znaleckého posudku). 



Převod pozemku pp. 43/5 o výměře 6928 m2 v k.ú. Mikovice Kralupy n.Vlt. od PF ČR do vlastnictví města 
Smlouvou o převodu pozemku č. 74PR05/10, uvedenou v příloze důvodové zprávy.                                                 
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ZM schvaluje 
 
1) ZM schvaluje záměr rekonstruovat centrum města (areál pivovaru, mlýnů a bezprostředního okolí) způsobem    
     vycházejícím z architektonicko-urbanistické studie „CENTRUM“ č. 2  a  ukládá  MěÚ  neprodleně  objednat    
     územně technické podklady,  pasportizaci vytipovaných využitelných objektů  a  jejich  zaměření půdorysné a    
     výškové, stavebně technický a statický průzkum a geologický průzkum. 
2) ZM  ukládá  RM  ustavit  pracovní komisi  „Odborné pracovní skupiny  CENTRUM“  (nejpozději  do  15.12.    
    2005),  která  urychleně  vytvoří  návrh  zadávacích podmínek  pro  vypracování  podrobnější studie  řešeného    
    území. 
    Pracovní komise  svolá  jednání  za účasti  zpracovatelů  architektonicko-urbanistických  studií  Centrum, opo-   
    nentů těchto studií a zájemců z řad zastupitelů a odborné veřejnosti za účelem podrobného rozboru problémů a    
    následného stanovení  kvalitativních podmínek nutných pro zpracování urbanistické studie v úrovni  „regulač-   
    ního plánu územního plánu zóny“ ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona č. 50/76 Sb. – Stavební zákon a dle vyhlášky    
    135/2001 Sb. 
    O výsledku práce  bude  ZM  průběžně  informováno. V závěru práce  bude  návrh podmínek zadání předložen  
    k odsouhlasení ZM nejpozději do konce února 2006. 
3) ZM doporučuje RM, aby za předsedu uvedené pracovní komise jmenovala Ing. Ivana Lipovského, CSc. 
4) ZM  pověřuje   RM   provedením  identifikace  autorů  vyhotovených  architektonicko-urbanistických   studií    
     „CENTRUM“ 
Návrh starosty města a předsedů finančního a kontrolního výboru ZM na finanční odměnu předsedům, členům a 
konzultantům těchto výborů za práci ve II. pololetí 2005 (viz příloha), který je v souladu s nařízením vlády č. 
697/2004 Sb. 
Ve zdůvodnitelných případech ZM souhlasí s tím, aby práce předsedů, členů a konzultantů výborů byla 
ohodnocena také formou refundací (náhradou ušlého výdělku), popř. poskytnutím věcného daru. 
 
ZM souhlasí 
S odpisem rozdílu pohledávky vedené v účetnictví KaSS a soudně uznanou výší pohledávky ve výši 66.938,70 
Kč.        
                                                                                      
1) ZM  prohlašuje,  že zachovalé části  „Morového sloupu  Panny Marie Bolestné  z  Mikovic“  jsou  na základě   
     institutu vydržení majetkem města Kralupy n.Vlt. se všemi právy a povinnostmi. 
2) ZM  schvaluje,  aby  zachovalé části  „Morového sloupu  Panny Marie Bolestné z Mikovic“ byly zařazeny na    
     základě znaleckého odhadu do evidence majetku města Kralupy n.Vlt. 
 
1) ZM konstatuje 
     a) že PSER  byl zpracován dle schváleného zadání 
     b) že PSER splňuje veškeré nároky, které na tento dokument klade zákon 128/2000 Sb. 
2) ZM  schvaluje  PSER (obsahující Vizi, Strategické cíle rozvoje, Projekty a Opatření rozvoje a Systém projek-   
     tového řízení na bázi PSER) včetně příloh č.1 (Rozpočet PSER) a č.2 (Akční plán) 
3) ZM ukládá radě města: 
     I.  vytvořit  v rámci městského úřadu vhodné organizační podmínky pro realizaci úkolů obsažených v PSER a    
         v Akčním plánu, včetně jejich monitorování a průběžné aktualizace 
    II. o  výsledcích  realizace  PSER  a  Akčního plánu  podávat  informaci ZM v půlročních intervalech počínaje    
         30.6. 2006. 
4) ZM doplňuje zařazení rekonstrukce hřiště „učiliště“ do AKČNÍHO PLÁNU 
Záměrem města je odprodej částí pozemku pp. 352/1 v k.ú. Mikovice jednotlivým uživatelům částí tohoto 
pozemku za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
ZM ruší svoje usnesení č. 04/1/4 z veřejného zasedání dne 18.2.2004, kterým vyslovilo souhlas s tím, aby město 
Kralupy n.Vlt. požádalo krajský úřad o bezúplatný převod domova důchodců ve Všestudech do majetku města. 
 
 
 
                      Ověřovatelé:                 paní Blažková Marie 
 
                                                            Mgr. Klepáčová Milena 
 



 
                    Starosta města:               Mgr. Rynt Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


