
                                                                                      Z á p i s    č.   2 
o mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 8. března 2006 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
Přítomni:       17 členů zastupitelstva města, občané města 
Omluveni:      MUDr. Felixová Věra 
Neomluveni:  p. Kasalický Miloš, Ing. Síla Stanislav, p. Vachtl Jindřich 
 
 
Program:       1) Schválení zadání výběrového řízení na zpracovatele urbanistické studie centra města 
 
                        2) Účast města na dražbě nemovitosti v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
                        
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
Zahájeno:       17,3o hod. 
Ukončeno:     18,35 hod. 
Zapsala: H.Dobešová 
 
   Starosta města zahájil 2. (mimořádné) veřejné zasedání zastupitelstva města. Přivítal přítomné a prohlásil, že 
jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, podle prezenční listiny se jej zúčastní 17 členů ZM, tzn. že je přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města a zasedání je usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se 
omluvila MUDr. Felixová Věra. 
Program dnešního mimořádného veřejného zasedání schválilo 17 členů ZM. Členové ZM odsouhlasili, aby 
diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu programu – pro 17. Hlasování proběhne veřejnou formou, 
pouze nejvyšší podání města (účast města na dražbě nemovitosti) bude určeno formou nejvyššího písemného 
vyjádření každého člena – pro 17. Za ověřovatele zápisu byly zvoleny: paní Brixová Vlasta a PhDr. Pencová 
Milena – pro 17. 
 
   Starosta města připomněl členům ZM termíny příštích jednání: 
   - pracovní zasedání  ZM je plánováno na  středu  26.4.  od 17,oo hod.  
   - veřejné  zasedání ZM  se uskuteční ve  středu   3.5.  od 16,oo hod.  ve  velké  zasedací místnosti  Městského    
     úřadu v Kralupech n.Vlt.                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
č.usnesení:06/2/1 
 
Schválení zadání výběrového řízení na zpracovatele urbanistické studie centra města 
1) ZM  schvaluje  v   souvislosti   s  přípravou   rekonstrukce  centra  města,   vyhlášení   výběrového  řízení   na    
    zpracovatele  „Urbanistické  studie   k  regulačnímu  plánu  centra města  Kralupy nad Vltavou“,  text  zadání -   
    soutěžní   podmínky   tohoto   výběrového  řízení    a    návrh   „Zadávací   dokumentace   urbanistické   studie  
    k regulačnímu plánu centra města“. 
2) ZM ukládá MěÚ zrealizovat ve smyslu uvedených dokumentů výběrové řízení na zpracovatele „Urbanistické    
    studie k regulačnímu plánu centra města Kralupy nad Vltavou“. 
3) ZM  schvaluje, aby všechny náklady související s pořízením „Urbanistické studie k regulačnímu plánu centra    
    města Kralupy nad Vltavou“  byly  uhrazeny  z  finančních prostředků města  určených  na rekonstrukci centra    
    města. 
4) ZM  pověřuje   pracovní   komisi  „centrum“   vyhodnocením  nabídek   na  zpracování  „Urbanistické  studie  
    k  regulačnímu plánu  centra města Kralupy nad Vltavou“ a předložením návrhu na zpracovatele I. a II. stupně    
    předmětné studie ke schválení na VZ ZM. 
 – pro 17 (příloha č. 1) 
 
č.usnesení: 06/2/2 
Účast města na dražbě nemovitosti v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
 
- RNDr.Plecháček – doporučuje eliminovat 2 nejvyšší a 2 nejnižší  návrhy podání (kupní ceny) 
 
- p. Holeček – doporučuje přidat bod č.6:  
  ZM  souhlasí   s  tím,  že  úhrada  kupní ceny  bude  provedena   z  finančních  prostředků  města   určených  na    
  rekonstrukci centra města - pro 17 
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1) ZM  schvaluje  účast  města  Kralupy n.Vlt.  na  dražbě  nemovitosti pozemku   parc. č. 24/6  o  vým. 483 m2     
     v k.ú. Kralupy n.Vlt.,  obce Kralupy n.Vlt.,  konané dne 29.3.2006  v  sídle  likvidátora  Okresního stavebního    
     podniku Kladno, s.p. v likvidaci ve Slaném, Wilsonova 599. 
2) ZM  souhlasí   s  tím,   že  nejvyšší   podání   města  Kralupy n.Vlt.   (max. kupní cena)  bude  určena  formou    
     nejvyššího písemného  vyjádření  každého  člena ZM,  který  souhlasí  s  účastí  města Kralupy n.Vlt.  na  této    
     dražbě. 
     Výsledné  nejvyšší  podání města Kralupy n.Vlt.  bude  vypočteno  aritmetickým  průměrem  ze  všech  těchto    
     písemných vyjádření s tím, že budou vyloučeny 2 nejvyšší a 2 nejnižší návrhy podání. 
3) ZM  souhlasí  s tím,  že  výsledné  nejvyšší  podání (viz. bod 2)  stanoví komise členů ZM ve složení: starosta    
    města Mgr. Pavel Rynt, místostarosta města Ing. Evžen Listík, místostarosta města Ing. Josef Materna. 
4) ZM  ukládá  kontrolnímu výboru ZM,  provést  ověření  výpočtu  nejvyššího  podání města Kralupy n.Vlt. po    
     provedení dražby. 
5) ZM  pověřuje  zastupováním  města Kralupy n.Vlt.  při  dražbě nemovitosti uvedené v čl. I. důvodové zprávy    
     konané   Dražebníkem Karlem Vydrou, Osek 233, p. Komárov, IČO: 61686697  dne  29.3. 2006  v  sídle  dne    
     29.3. 2006  v sídle  likvidátora Okresního stavebního podniku Kladno, s.p. v likvidaci  ve Slaném, Wilsonova    
     599,  tyto  pověřené zástupce:  starostu města Mgr. Pavla Rynta  a  jako  náhradníka  místostarostu města Ing.    
     Evžena Listíka. 
6) ZM  souhlasí   s  tím,  že  úhrada  kupní ceny  bude  provedena  z  finančních prostředků  města  určených  na    
     rekonstrukci centra města. 
 – pro 17 (příloha č. 2)                                                                                                                                                             
 
     Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 8. března 2006                             
 
1) ZM  schvaluje   v  souvislosti   s  přípravou   rekonstrukce  centra  města,   vyhlášení   výběrového  řízení   na    
    zpracovatele   „Urbanistické  studie  k  regulačnímu  plánu  centra města  Kralupy nad Vltavou“,  text  zadání -    
    soutěžní   podmínky    tohoto   výběrového  řízení   a    návrh    „Zadávací   dokumentace   urbanistické  studie  
    k regulačnímu plánu centra města“. 
2) ZM ukládá MěÚ zrealizovat ve smyslu uvedených dokumentů výběrové řízení na zpracovatele „Urbanistické    
    studie k regulačnímu plánu centra města Kralupy nad Vltavou“. 
3) ZM  schvaluje, aby všechny náklady související s pořízením „Urbanistické studie k regulačnímu plánu centra    
    města Kralupy nad Vltavou“  byly   uhrazeny  z  finančních prostředků města  určených na rekonstrukci centra    
    města. 
4) ZM  pověřuje   pracovní   komisi   „centrum“  vyhodnocením  nabídek  na  zpracování   „Urbanistické  studie  
    k regulačnímu plánu centra města Kralupy nad Vltavou“ a předložením návrhu na zpracovatele  I.  a II. stupně   
    předmětné studie ke schválení na VZ ZM. 
1) ZM schvaluje  účast města Kralupy n.Vlt. na dražbě nemovitosti pozemku parc.č. 24/6 o vým. 483 m2  v k.ú.    
    Kralupy n.Vlt., obce Kralupy n.Vlt., konané dne 29.3. 2006  v sídle likvidátora Okresního stavebního podniku    
    Kladno, s.p. v likvidaci ve Slaném, Wilsonova 599. 
2) ZM souhlasí s tím, že nejvyšší podání města Kralupy n.Vlt. (max.kupní cena) bude určena formou nejvyššího    
     písemného vyjádření každého člena ZM, který souhlasí s účastí města Kralupy n.Vlt. na této dražbě. 
     Výsledné  nejvyšší  podání  města Kralupy n.Vlt. bude  vypočteno  aritmetickým  průměrem  ze  všech  těchto    
     písemných vyjádření s tím, že budou vyloučeny 2 nejvyšší a 2 nejnižší návrhy podání. 
3) ZM  souhlasí  s tím,  že výsledné nejvyšší podání (viz. bod 2)  stanoví  komise členů ZM  ve složení:  starosta    
     města Mgr. Pavel Rynt, místostarosta města Ing. Evžen Listík, místostarosta města Ing. Josef Materna. 
4) ZM  ukládá  kontrolnímu výboru ZM,  provést  ověření  výpočtu  nejvyššího podání města Kralupy n.Vlt.  po    
     provedení dražby. 
5) ZM  pověřuje  zastupováním města Kralupy n.Vlt.  při  dražbě  nemovitosti uvedené v čl. I. důvodové zprávy    
     konané  Dražebníkem Karlem Vydrou, Osek 233, p. Komárov,  IČO: 61686697  dne  29.3. 2006  v  sídle  dne    
     29.3. 2006  v sídle  likvidátora  Okresního stavebního podniku Kladno, s.p. v likvidaci ve Slaném, Wilsonova    
     599,  tyto  pověřené  zástupce:  starostu města Mgr. Pavla Rynta  a  jako  náhradníka  místostarostu města Ing.    
     Evžena Listíka. 
6) ZM  souhlasí  s tím,  že  úhrada  kupní  ceny  bude  provedena  z  finančních  prostředků  města  určených  na    
     rekonstrukci centra města.                                                                                                        
 
 
 
 Ověřovatelé:      paní Brixová Vlasta          PhDr. Pencová Milena                                                                    
 Starosta města:                           Mgr. Rynt Pavel 


