Z á p i s č. 3
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 6. prosince 2006
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou.
Přítomni:
20 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil)
občané města
Omluveni:
Program:
I. Zahájení, organizační záležitosti
II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů
III. Majetkoprávní záležitosti města
1) Odprodej části pp. 118/4 a pp. 167/2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
2) Odprodej části pp. 352/1 v k.ú. Mikovice
3) Odprodej části pozemku pp. 398/2 v k.ú. Lobeč
4) Odprodej části pozemku pp. 692 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
5) Odprodej části pozemku pp. 81/26 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou
6) Revokace usnesení ZM č. 06/6/6/2 ze dne 27.9. 2006
7) Záměr města – odprodej části pozemku pp. 367/22 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
8) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč – Karneval Media, s.r.o.
9) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč – ve prospěch města Kralupy n.Vlt.
10) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček – ČEZ Distribuce, a.s.
11) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček – ČEZ Distribuce, a.s.
12) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč – ČEZ Distribuce, a.s.
13) Podání informace MPK o výši stanovené základní kupní ceny pozemků, které byly komisí doporučeny
k prodeji z majetku města Kralupy n.Vlt.
IV.1) Možnost uvolnění finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (SV,
a.s.) – firma INVEST & STAV, s.r.o. – MAKRA, s.r.o.
2) Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou
V. Schválení nové ceny bytů v bytovém domě čp. 611, Vrchlického ul.
VI.1) Žádost o rozpočtovou změnu
VI.2) Převod finančních prostředků z akce – Výstavba víceúčelového sportoviště v areálu městského
zimního stadionu I. a II. etapa na akci – Rekonstrukce pavilonu a fontány na Seifertově náměstí
v Lobečku
VII. Finanční záležitosti města
1) Rozpočtové opatření č. 19/2006
2) Rozpočtové opatření č. 20/2006
3) Rozpočtové opatření č. 21/2006
4) Rozpočtové opatření č. 22/2006
5) Návrh na rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2007
VIII. Odměny neuvolněným členům ZM Kralupy n.Vlt. dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
IX. Program prevence kriminality partnerství města Kralupy n.Vlt. na rok 2007
X. Dotazy a připomínky občanů města
Dotazy a připomínky členů ZM
XI. Závěr
Jednání řídil p. Petr Holeček, starosta města
Zahájeno: 17,oo hod.
Ukončeno: 19,4o hod.
Zapsala: H.Dobešová
I. Zahájení, organizační záležitosti
Starosta města zahájil 3. veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva města. V úvodu jednání starosta
města p. Holeček Petr poděkoval přítomnému bývalému starostovi města Mgr. Pavlu Ryntovi za jeho náročnou
práci pro město v uplynulých šestnácti letech a popřál mu vše nejlepší do dalších let.
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno; podle prezenční listiny je přítomno
19
členů
ZM,
to znamená, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM a jednání je pravomocné. Z jednání se
omluvila Mgr. Volková Miluše. Návrh programu dnešního jednání schválilo 19 členů ZM. Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu programu – pro 19 a aby všechna hlasování byla veřejná – pro 19.

-2Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: PharmDr.
Kamil Kalousek, p. Stanislav Hejduk a Ing. Marek Czechmann – pro 19. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni –
paní Marie Blažková a Ing. Ladislav Berit – pro 19.
Zápisy z předchozích veřejných ustavujících zasedání, konaných dne 1. a 8. listopadu 2006 byly ověřeny ověřovatelkami Mgr. Klepáčovou Milenou a Mgr. Hereinovou Jiřinou. Zápisy dostali všichni členové ZM, byly
k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě, usnesení byla zveřejněna. Žádné námitky k nim nebyly podány.
II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů (příloha č.2/1)
Starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 27.9. 2006, které je k dispozici
k nahlédnutí na městském úřadě.
III. Majetkoprávní záležitosti města
č.usnesení: 06/3/3/1
Odprodej části pp. 118/4 a pp. 167/2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
- Ing.Czechmann – navrhuje snížení ceny na 275 Kč/m2 (jako ostatní plocha – centrum)
hlasováno o návrhu Ing. Czechmanna:
ZM schvaluje odprodej části pozemků pp. 118/4 a pp. 167/2 o celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Mikovice u
Kralup nad Vltavou p. Františkovi Kyllarovi za cenu 275 Kč/m2 – pro 16, zdržel 4
(příloha č.3/1)
_______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/3/2
Odprodej části pp. 352/1 v k.ú. Mikovice
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 352/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt. manželům Oldřichovi a Jaroslavě Husákovým za cenu 100 Kč/m2 - pro 20 (příloha č. 3/2)
______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/3/3
Odprodej části pozemku pp. 398/2 v k.ú. Lobeč
ZM schvaluje odložení odprodeje části pozemku pp. 398/2 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lobeč do doby projednání a schválení změny územního plánu na využití tohoto pozemku, zařazeného do souboru změn č. 4, zastupitelstvem města – pro 19, zdržel 1 (příloha č.3/3)
č.usnesení: 06/3/3/4
Odprodej části pozemku pp. 692 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 692 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt. a to nezbytně nutné části, max.
velikosti 100 m2, k zajištění přístupu a příjezdu k domu čp. 12 v ul. Velvarská manželům Ing. Arch. Tomáši a
Ing. Michaele Suchoňovým za cenu 275 Kč/m2 - pro 20 (příloha č. 3/4)
č.usnesení: 06/3/3/5
Odprodej části pozemku pp. 81/26 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou
ZM schvaluje odprodej pozemku pp. 81/26 o výměře 164 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou pí Anně
Bugajevové za cenu 110 Kč/m2 – pro 20 (příloha č.3/5)
č.usnesení: 06/3/3/6
Revokace usnesení ZM č. 06/6/6/2 ze dne 27.9. 2006
hlasováno o návrhu usnesení:
ZM revokuje usnesení ZM č. 06/6/6/2 ze dne 27.9. 2006 – pro 0
ZM nerevokuje usnesení ZM č. 06/6/6/2 ze dne 27.9. 2006 a schvaluje uhrazení kupní ceny za část pozemku
pp. 399/2 a pp. 399/3 v k.ú. Lobeč manž. Repkovým v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, vždy do 15. dne
příslušného měsíce – pro 13, zdržel 7 (příloha č.3/6)
č.usnesení: 06/3/3/7
Záměr města – odprodej části pozemku pp. 367/22 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt.
Záměrem města je (návrh usnesení) - pro 20
(příloha č. 3/7)
hlasováno o návrhu usnesení:
ZM odkládá bod III/8 - III/12 do příštího zasedání zastupitelstva města s tím, že odbor správy majetku a investic, za pomoci majetkoprávní komise vypracuje novou tabulku cen – pro 20
_______________________________________________________________________________________

-3č.usnesení: 06/3/3/13
Podání informace MPK o výši stanovené základní kupní ceny pozemků, které byly komisí doporučeny
k prodeji z majetku města Kralupy n.Vlt.
- Ing. Lipovský – upozornil na zastaralé údaje, které materiál obsahuje a upozornil také na to, že informace
musí být aktualizovány.
______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/4/1
IV.1) Možnost uvolnění finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení
(SV, a.s.) – firma INVEST & STAV, s.r.o. – MAKRA, s.r.o.
1) ZM schvaluje financovat výstavbu vodovodu v délce 700 bm, ATS (automatické posilovací stanice), čerpací
stanice tlakové kanalizace a výtlačného řadu splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú.
Zeměchy investor INVEST & STAV, s.r.o. z finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských
zařízení (VKM, a.s. – Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu), částka potřebná k realizaci dle stavebního
rozpočtu předloženým p. Kolářem je 5 198 413,8 Kč vč DPH (vč. opravy komunikací ve správě SÚS
Mnichovo Hradiště dotčených stavbou) – pro 20
2) ZM schvaluje akci realizovat formou investiční akce VKM, a.s., které vstoupí v jednání se žadatelem. VKM,
a.s. následně po dodání veškerých potřebných náležitostí včetně veřejnoprávních rozhodnutí od žadatele
provede, za účasti zástupce města, výběr zhotovitele a akci zajistí. Město Kralupy n.Vlt. následně
odsouhlasí odčerpání daných finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení
(VKM, a.s. – Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu).
Žadatel INVEST & STAV s.r.o., zastoupen p. Dušanem Kolářem složí městu sponzorský dar ve finanční
výši – 60 % nákladů za realizaci vodovodu a ATS – posilovací stanice tlaku a ve výši 100 % nákladů za
realizaci zbylé části akce (tzn. finanční participace města bude 40 % nákladů za zřízení vodovodu a ATS.
O předmětném daru bude se žadatelem sepsána darovací smlouva před zahájením realizace díla pro 20
3) ZM schvaluje revokaci svého usnesení č. 06/5/3/29 ze dne 21.6.2006 a současně schvaluje realizaci akce f.
MAKRA, s.r.o. formou investiční akce VKM, a.s., které vstoupí v jednání se žadatelem a provést revokaci
usnesení ZM č. 06/5/3/29 ze dne 21.6. 2006. VKM, a.s. následně po dodání veškerých potřebných náležitostí
od žadatele (územní Rozhodnutí, Stavební povolení atd...) provede, za účasti zástupce města, výběr
zhotovitele a akci zajistí. Město Kralupy n.Vlt. následně odsouhlasí odčerpání daných finančních
prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (VKM, a.s. – Svazek obcí na vodárenskou
infrastrukturu). Žadatel MAKRA, s.r.o., zastoupen p.Kratochvílem složí městu sponzorský dar v dohodnuté
finanční výši – 1/6 nákladů.
O předmětném daru bude se žadatelem sepsána darovací smlouva před zahájením realizace díla – pro 20
4) ZM schvaluje zahájení realizace díla a odčerpávání finančních prostředků z podílu na výstavbu
vodohospodářských zařízení (VKM, a.s. – Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu) až po podpisu
darovací smlouvy mezi žadatelem a městem – pro 19, zdržel 1 (příloha č. 4/1)
č.usnesení: 06/3/4/2
IV.2) Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou
ZM souhlasí (s návrhem usnesení) – pro 20
(příloha č. 4/2)
č.usnesení: 06/3/5
Schválení nové ceny bytů v bytovém domě čp. 611, Vrchlického ul.
ZM schvaluje (návrh usnesení) - pro 18
(příloha č. 5)
č.usnesení: 06/3/6/1
Žádost o rozpočtovou změnu
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro 19
(příloha č. 6/1)
č.usnesení: 06/3/6/2
Převod finančních prostředků z akce – Výstavba víceúčelového sportoviště v areálu městského zimního
stadionu I. a II. etapa na akci – Rekonstrukce pavilonu a fontány na Seifertově náměstí v Lobečku
ZM schvaluje (návrh usnesení v bodu 1) – pro 20
ZM schvaluje (návrh usnesení v bodu 2) - pro 18, zdržel 2
(příloha č. 6/2)

-4VII. Finanční záležitosti města
č.usnesení: 06/3/7/1
Rozpočtové opatření č. 19/2006 – poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově
určené na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
ZM schvaluje (návrh usnesení) - pro 20 (příloha č. 7/1)
__________________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/7/2
Rozpočtové opatření č. 20/2006 – poskytnutá dotace z Fondu kultury Středočeského kraje, účelově určená
na projekt s názvem „Seifertovy Kralupy“
ZM schvaluje(návrh usnesení) – pro 20
(příloha č. 7/2)
__________________________________________________________________________________________
č.usnesení:06/3/7/3
Rozpočtové opatření č. 21/2006 – poskytnuté finanční prostředky od KÚ Středočeského kraje, účelově
určené jako podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro 20 (příloha č. 7/3)
______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/7/4
Rozpočtové opatření č. 22/2006
- přijetí finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi městem Šabac
(Srbsko) a městem Kralupy n.Vlt.
- použití finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o partnerství mezi partnery Přemyslovy Čechy, o.s., Regionální rozvojová agentura Střední Čechy a město Kralupy n.Vlt.
ZM schvaluje (návrh usnesení v bodu 1) – pro 20
ZM schvaluje (návrh usnesení v bodu 2) – pro 20
(příloha č. 7/4)
______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/7/5
Návrh na rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2007
ZM schvaluje (návrh usnesení) – pro 20 (příloha č. 7/5)
______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/8
Odměny neuvolněným členům ZM Kralupy n.Vlt. dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
ZM souhlasí (s návrhem usnesení v bodu 1) – pro 19, zdržel 1
ZM souhlasí (s návrhem usnesení v bodu 2) – pro 19, zdržel 1
ZM souhlasí (s návrhem usnesení v bodu 3) - pro 19, zdržel 1
______________________________________________________________________________________
č.usnesení: 06/3/9
Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ města Kralupy n.Vlt. na rok 2007
ZM schvaluje
a) Program prevence kriminality na rok 2007 s těmito dílčími projekty:
- Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o dvě kamery – jedna stabilní, jedna přenosná
- Propojení MKDS se služebnou Policie ČR
- Program pro zvláštní školu praktickou
b) Podání žádosti o finanční dotaci z programu PARTNERSTVÍ, který je vyhlašován Ministerstvem vnitra ČR
c) Zařazení finanční částky, požadované jako povinný podíl města, do rozpočtu na rok 2007 (cca 150 000,- Kč
na rozšíření kamerového systému, 150 000,- Kč na propojení kamerového systému s PČR – zařadit do
rozpočtu MP, kapitola č.6).
ZM ukládá RM Kralupy n.Vlt. vybrat vhodnou lokalitu pro umístění dalších dvou kamer (případně jedné kamery stabilní a jedné přenosné)
- pro 20 (příloha č. 9)
______________________________________________________________________________________
X. Dotazy a připomínky občanů města
Dotazy a připomínky členů ZM
- pí Brixová – požaduje, aby program veřejného zasedání zastupitelstva města byl k dispozici přítomným
občanům
(odpověděla místostarostka Mgr.Drobná – od příštího veřejného zasedání bude program promítán na plátno)

-

-5pí Brixová – bývalé pískoviště na sídlišti Hůrka – požaduje odstranit betonový rantl, který je odkrytý
(hrozí nebezpečí úrazu), prostor požaduje zavézt hlínou a srovnat s okolním terénem.
- upozorňuje na zdevastovanou lavičku v prostoru bývalého dopravního hřiště v Mikovicích, požaduje
odstranit torzo betonu a železa

- pí Brixová – vandalismus ve městě – z nedávno instalované vánoční výzdoby na pěší zóně již byly
odcizeny jednotlivé díly
(odpověděl Ing.Šára, ředitel TSM – slíbil, že zajistí, aby připomínky byly vyřešeny)

paní Brixová pozvala všechny přítomné dne 22.12. v 18,oo hod. do místního kostela na vánoční
koncert
-

p.Hrbek – upozorňuje na špatný stav polikliniky v Nerudově ulici a žádá, aby město vyvolalo jednání
s majiteli objektu a požadovalo nápravu

- Mgr. Klepáčová – parčík (u Jízku) – požaduje odstranění laviček na zimu, aby zbytečně nebyly poničeny
nepříznivými klimatickými podmínkami
- plavecký bazén – upozorňuje na nutnost prostříhání keřů (chodník u vchodu do bazénu) a požaduje
obnovení dopravního značení, upozorňující na zákaz stání (zastavení) autobusů
- starosta města – předal členům ZM „Informaci pro členy ZM v souvislosti s přípravou rozpočtu města na
rok 2007“ a požádal je o prostudování materiálu
- starosta města předal členům ZM „Současné rozdělení pracovních náplní starosty a místostarostů“, které
zastupitelstvo města vzalo na vědomí
- starosta města předal členům ZM „Kodex zastupitele města Kralupy nad Vltavou“ a požádal je o jeho
schválení (s úpravou v odstavci 3 - Rozhoduji průhledně a vždy ve prospěch města, kde bude vynechána
věta: Před vyřazením nabídky z formálních důvodů dám lhůtu na doplnění, aby tak město neztratilo
kvalitní nabídku.)
návrh usnesení:
ZM schvaluje „Kodex zastupitele města Kralupy nad Vltavou“ – pro 12 (Ing.Berit, Mgr.Bozděch, Ing.
Czechmann, Mgr.Drobná, p.Havlík, p.Holeček, PharmDr.Kalousek, Mgr.Klepáčová, p.Kyllar, Ing.Materna,
RNDr.Plecháček, p.Roubek), zdržel 8 (pí Blažková, Mgr.Hereinová, p.Hejduk, p.Lesák, Ing.Lipovský, Ing.
Listík, MUDr.Řenč, p.Šuda)
(příloha č. 10)

- starosta města – upozornil své kolegy, že se nikdo, z řad členů ZM, nepřihlásil do Kontrolního výboru ZM.
Kontrolní výbor ZM musí být ustanoven nejpozději na dalším jednání ZM a předsedou kontrolního výboru
smí být jmenován jen člen zastupitelstva města.
- Požádal členy ZM, kteří ještě mají zájem o práci, jak v komisích rady města, tak v kontrolním, nebo
finančním výboru ZM, aby své nabídky předali na sekretariát.
Starosta města informoval o plánovaném pracovním zasedání ZM, určeném k seznámení s dosavadními
výsledky přípravy rekonstrukce centra města, které se bude konat ve středu 13. prosince od 16,oo
hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.
- Ing.Lipovský – podal informaci o možnosti získání dotace na „Centrum“. Probíhá jednání se Středočeským
krajem. Kraj bude kontaktovat starosty obcí a bude je informovat o rozdělení dotací, cca 100 – 200 mil. Kč.
Proto je nutné urychleně se záležitostí zabývat, schválit koncept, sestavit harmonogram činností, jmenovat
člověka, který bude organizačně schopen se ujmout vedení problému.
- Mgr. Drobná – pozvala všechny přítomné na páteční předvánoční odpoledne (22. prosince), kde na
Palackého náměstí bude bohatý program s názvem „Starostova nadílka“
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ZM schvaluje
Odprodej části pozemků pp. 118/4 a pp. 167/2 celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt. p.
Františkovi Kyllarovi za cenu 275 Kč/m2.
______________________________________________________________________________________
Odprodej části pozemku pp. 352/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt. manželům Oldřichovi a
Jaroslavě Husákovým za cenu 100 Kč/m2.
_______________________________________________________________________________________
Odložení odprodeje části pozemku pp. 398/2 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lobeč do doby projednání a
schválení změny územního plánu na využití tohoto pozemku, zařazeného do souboru změn č. 4,
zastupitelstvem města.
_______________________________________________________________________________________
Odprodej části pozemku pp. 692 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt. a to nezbytně nutné části, max. velikosti 100
m2, k zajištění přístupu a příjezdu k domu čp. 12 v ul. Velvarská manželům Ing. Arch. Tomáši a Ing. Michaele
Suchoňovým za cenu 275,-Kč/m2.
_______________________________________________________________________________________
Odprodej pozemku pp. 81/26 o výměře 164 m2 v k.ú. Zeměchy u Kralup n.Vlt. pí Anně Bugajevové za cenu 110
Kč/m2.
______________________________________________________________________________________
1) ZM schvaluje financovat výstavbu vodovodu v délce 700 bm, ATS (automatické posilovací stanice), čerpací
stanice tlakové kanalizace a výtlačného řadu splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú.
Zeměchy investor INVEST & STAV, s.r.o. z finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských
zařízení (VKM, a.s. – Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu), částka potřebná k realizaci dle stavebního
rozpočtu předloženým panem Kolářem je 5 198 413,8 Kč vč DPH (vč. opravy komunikací ve správě SÚS
Mnichovo Hradiště dotčených stavbou).
2) ZM schvaluje akci realizovat formou investiční akce VKM, a.s., které vstoupí v jednání se žadatelem. VKM,
a.s. následně po dodání veškerých potřebných náležitostí včetně veřejnoprávních rozhodnutí od žadatele
provede, za účasti zástupce města, výběr zhotovitele a akci zajistí. Město Kralupy n.Vlt. následně odsouhlasí
odčerpání daných finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (VKM, a.s. –
Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu). Žadatel INVEST & STAV s.r.o., zastoupen p. Dušanem
Kolářem složí městu sponzorský dar ve finanční výši – 60 % nákladů za realizaci vodovodu a ATS posilovací stanice tlaku a ve výši 100 % nákladů za realizaci zbylé části akce (tzn. finanční participace města
bude 40 % nákladů za zřízení vodovodu a ATS. O předmětném daru bude se žadatelem sepsána darovací
smlouva před zahájením realizace díla.
3) ZM schvaluje revokaci svého usnesení č. 06/5/3/29, ze dne 21.6. 2006 a současně schvaluje realizaci akce f.
MAKRA, s.r.o. formou investiční akce VKM, a.s., které vstoupí v jednání se žadatelem a provést revokaci
usnesení ZM č. 06/5/3/29, ze dne 21.6.2006. VKM, a.s. následně po dodání veškerých potřebných náležitostí
od žadatele (územní Rozhodnutí, Stavební povolení atd....) provede, za účasti zástupce města, výběr
zhotovitele a akci zajistí. Město Kralupy n.Vlt. následně odsouhlasí odčerpání daných finančních prostředků
z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (VKM, a.s. - Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu).
Žadatel MAKRA, s.r.o., zastoupen p. Kratochvílem složí městu sponzorský dar v dohodnuté finanční výši –
1/6 nákladů. O předmětném daru bude se žadatelem sepsána darovací smlouva před zahájením realizace díla.
4) ZM schvaluje zahájení realizace díla a odčerpávání finančních prostředků z podílu na výstavbu
vodohospodářských zařízení (VKM, a.s. – Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu) až po podpisu
darovací smlouvy mezi žadatelem a městem.
_______________________________________________________________________________________
Nové ceny bytů v domě čp.611, Vrchlického ulice, nabízených k prodeji nájemníkům v rámci privatizace, změněných na základě nové výměry společných prostor. Nové ceny jsou uvedeny v tabulce.
_______________________________________________________________________________________
Rozpočtovou změnu na částku 5.135.270,- Kč z kapitoly 5 par. 3429 pol. 5171 org. 96 na kapitolu 5 par. 5512
pol. 6121 org. 53, částka bude použita na rekonstrukci objektu bývalé Veltechny.
_______________________________________________________________________________________
Rozpočtové provizorium města Kralupy nad Vltavou na období leden – březen 2007 s tím, že měsíční čerpání
rozpočtu bude nejvýše 23.266,74 tis. Kč, tj. 1/12 schváleného rozpočtu roku 2006.
Schválený rozpočet na rok 2006 byl ve výši 279.200,88 tis. Kč.
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1) ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 3 469 667 Kč z kapitoly 7 par. 3412 pol. 6121 Výstavba
víceúčelového sportoviště v areálu městského zimního stadionu I. a II. etapa (odbor SMI – oddělení správy
majetku) na kapitolu 5 par. 2219 pol. 6121 org. 88 Rekonstrukce pavilonu a fontány na Seifertově náměstí
v Lobečku (odbor SMI – oddělení investic a péče o zeleň), jejíž část měla být původně financována z dotace.
Toto usnesení bude platné pouze v případě, že bude vyhověno žádosti města o změnu předmětu účasti
státního rozpočtu na financování investiční akce z akce – Rekonstrukce pavilonu a fontány na Seifertově
náměstí v Lobečku v r. 2006 na akci – Výstavba víceúčelového sportoviště v areálu městského zimního
stadionu I. a II. etapa.
2) ZM schvaluje zařadit chybějící částku k celkovému pokrytí nákladů stavby Rekonstrukce pavilonu a fontány
na Seifertově náměstí v Lobečku ve výši 226 833 Kč zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007. Toto
usnesení bude platné pouze v případě, že bude vyhověno žádosti města o změnu předmětu účasti státního
rozpočtu na financování investiční akce z akce – Rekonstrukce pavilonu a fontány na Seifertově náměstí
v Lobečku v r.2006 na akci – Výstavba víceúčelového sportoviště v areálu městského zimního stadionu I. a
II. etapa.
_______________________________________________________________________________________
Rozpočtové opatření č.19/2006 – poskytnutí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, účelově určených na úhradu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře v souladu s § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v celkové výši 12.143,- Kč.
účet
odd.par.
položka
UZ
orj.
částka v Kč
231 10
4116
29008
1
12.143,00
232 10
1036
5213
29008
9
12.143,00
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006
_______________________________________________________________________________________
Rozpočtové opatření č.20/2006 – poskytnutí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu kultury
Středočeského kraje, dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 50 – 11/2005/ZK ze dne 24.4.2006 a
smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na rok 2006 č. 130/FK/2006, účelově určené
na projekt s názvem „Seifertovy Kralupy“ v celkové výši 50.000,- Kč.
účet
odd.par.
položka
UZ
orj.
částka v Kč
231 10
4122
601
1
50.000,00
232 10
3319
5169
601
2
50.000,00
_______________________________________________________________________________________
Rozpočtové opatření č.21/2006 – poskytnutí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, účelově určených jako podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona za I. pololetí 2006 v celkové výši 2.300 Kč.
účet
odd.par.
položka
ÚZ
orj.
částka v Kč
231 10
4116
29004
1
2.300,00
232 10
1036
5213
29004
9
2.300,00
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006
______________________________________________________________________________________
Rozpočtové opatření č.22/2006
1) přijetí finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 2.6.2006 mezi městem Šabac
(Srbsko) a městem Kralupy n.Vlt. na realizaci projektu Evropské unie „Otevírání místní správy vůči potřebám
občanů“ v celkové výši 382.319,38 Kč
2) použití finančních prostředků, v návaznosti na smlouvu o spolupráci ze dne 2.6.2006 mezi městem Šabac
(Srbsko) a městem Kralupy n.Vlt., na zajištění realizace projektu Evropské unie „Otevírání místní správy vůči
potřebám občanů“, podle smlouvy o partnerství ze dne 8.12.2005 mezi partnery - Přemyslovy Čechy, o.s.,
Regionální rozvojová agentura Střední Čechy a město Kralupy n.Vlt., za období červenec až říjen 2006,
v celkové výši 382.319, 38 Kč
účet
odd.par.
položka
UZ
orj.
částka v Kč
235 10
6222
2324
4
382.319,38
232 10
6222
5166
4
382.319,38
Kodex zastupitele města Kralupy nad Vltavou.
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a) Program prevence kriminality na rok 2007 s těmito dílčími projekty:
- Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o dvě kamery – jedna stabilní, jedna přenosná
- Propojení MKDS se služebnou Policie ČR
- Program pro zvláštní školu praktickou
b) Podání žádosti o finanční dotaci z programu PARTNERSTVÍ, který je vyhlašován Ministerstvem vnitra ČR
c) Zařazení finanční částky, požadované jako povinný podíl města, do rozpočtu na rok 2007 (cca 150 000,- Kč
na rozšíření kamerového systému, 150 000,- Kč na propojení kamerového systému s PČR – zařadit do
rozpočtu MP, kapitola č. 6).
ZM ukládá RM Kralupy n.Vlt. vybrat vhodnou lokalitu pro umístění dalších dvou kamer (případně jedné kamery stabilní a jedné přenosné).
________________________________________________________________________________________

ZM souhlasí
S předloženým Plánem odpadového hospodářství pro město Kralupy n.Vlt. a ten se dnem schválení stává závazným podkladem pro činnost města, jako původce, v oblasti odpadového hospodářství.
1) ZM souhlasí s poskytováním odměn neuvolněným členům ZM od měsíce listopadu (1.11.2006) v maximální
výši dle tabulky v příloze č.1 nař.vl. 50/2006 Sb., tak jak je uvedeno v přehledu (tabulce) v důvodové zprávě.
2) ZM souhlasí s poskytováním měsíčních odměn ve výši souhrnu odměn za jejich vykonávané funkce.
3) ZM souhlasí s poskytováním měsíčních odměn ve výši souhrnu odměn za jejich vykonávané funkce,
s výjimkou funkcí uvedených ve sloupci č.12, s tím, že: odměny dle sloupce 12 budou vypláceny formou
odměn 2 x za rok a to podle počtu uskutečněných jednání těchto komisí nebo výborů. Výše odměn bude
možno poskytnout až do šestinásobku měsíční odměny v každém pololetí.

ZM nerevokuje usnesení ZM č. 06/6/6/2 ze dne 27.9. 2006 a schvaluje uhrazení kupní ceny za část pozemku
pp. 399/3 v k.ů. Lobeč manž. Repkovými v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, vždy do 15. dne příslušného
měsíce.
______________________________________________________________________________________
Záměrem města je
Odprodej části pozemku pp. 367/22 o výměře 6 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt.. za účelem výstavby zádveří
k domu čp. 244 v ul. 28. října. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM odkládá bod III/8 – III/12 do příštího zasedání zastupitelstva města s tím, že odbor správy majetku a investic, za pomoci majetkoprávní komise vypracuje novou tabulku cen.

Ověřovatelé:

paní Marie Blažková

Ing. Ladislav Berit

Starosta města:

pan Petr Holeček

