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Z á p i s  č.  1 
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 31. ledna 2007                      

ve  velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. 
Přítomni: 21 členů zastupitelstva města (stav členů ZM se během jednání měnil)  
  občané města 
 
Program: 

I. Zahájení, organizační záležitosti 
II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
1) Prodej pozemku pp.367/22 v k.ú.Mikovice 
2) Zřizování a úhrada věcných břemen  na pozemcích města 
3) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč - SÚS 
4) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč - ČEZ 
5) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček - ČEZ 
6) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček - ČEZ 
7) Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč - Karneval 
8 Zřízení věcného břemene v k.ú. Minice a Kralupy - MAKRA 
9) Zřízení věcného břemene v k.ú. Kralupy n/Vlt.- Stř. plynárenská 
10) Záměr města odprodej pozemků pp.114/1, 182/5, 139/53 v k. ú. Lobeček 
11) Záměr města odprodej domu čp. 863 v k.ú.Kralupy n/Vlt. 
12) Revokace usnesení ZM ze dne 6. 12. 2006, č.usnesení 06/3/3/3 
13) Informace o privatizaci bytů a domů v majetku města 
14) Informace o opravě chyby v katastru nemovitostí 

IV.  Finanční záležitosti města 
1) Informace- přehled přijatých finančních darů za období od 1. 1. 2006 do  31. 12. 2006 
2) Rozpočtové opatření č. 23/2006 přijatá neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům a na 

rozvoj města Kralupy nad Vltavou 
3) Rozpočtové opatření č. 24/2006 - přijatá neinvestiční dotace pro DDM na zabezpečení školních 

soutěží a přehlídek 
4) Rozpočtové opatření č. 25/2006 - přijatý finanční příspěvek na administraci Programu obnovy  

venkova   
5) Rozpočtové opatření č. 26/2006 - přijaté finanční prostředky na činnost odborného lesního  

hospodáře 
6) Rozpočtové opatření č. 27/2006 - ponížení dotace na sociální dávky, která je součástí dotace      

ze státního rozpočtu ČR v rámci  souhrnného dotačního vztahu pro rok 2006 
7) Rozpočtové opatření č. 28/2006 - přijatá neinvestiční dotace pro ZŠ ul. Generála Klapálka, 

Kralupy nad Vltavou a ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou, na nákup kompenzačních pomůcek 
pro těžce zdravotně postižené 

8) Rozpočtové opatření č. 29/2006 - přijatá dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev 
obcí 

9) Rozpočtové opatření č. 30/2006 - přijatá limitovaná systémová investiční dotace na akci 
“Kralupy nad Vltavou – výstavba požární zbrojnice“ 

10) Rozpočtové opatření č. 31/2006 - přijatá neinvestiční dotace určená na ošetření památného 
stromu Dub v Mokrosukách 

11) Rozpočtové opatření č. 32/2006 - přijatý příspěvek na podporu projektů budování cyklostezek 
12) Rozpočtové opatření č. 33/2006 - přijatá dotace od Úřadu práce v Mělníku pro Městský bytový 

podnik Kralupy nad Vltavou a Technické služby města Kralupy nad Vltavou 
13) Zpráva o vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města za rok 2006 
14) Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů 

 
V. Odbor vnitřních věcí 

1) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Kralupy nad  Vltavou dle vl. 614/2006 Sb.,      
od 1. 1. 2007 

 
VI. Správní odbor 

1) Změna personálního obsazení finančního výboru ZM a kontrolního výboru ZM 
2) Schválení záměru finanční spoluúčasti města na vypracování PD a na stavbě ,,2. etapy komunikace 

na Hostibejk “ 
3) Jmenování zástupce města na valné hromady VKM 
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VII. Dotazy a připomínky občanů města 
 Dotazy a připomínky členů ZM 
VIII. Závěr 
 
Jednání řídil p. Petr Holeček, starosta města  
Zahájeno: 17:00 h 
Ukončeno: 19:10 h 
Zapsala: J. Šaclová 
 
 
I.  Zahájení, organizační záležitosti. 
Starosta města zahájil 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou .   
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání 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 pravomocné.  
Starosta oznámil, že členství v ZM se vzdal k 31. 1. 2007 PharmDr. Kamil Kalousek a novým členem ZM se stal 
ze zákona 1. náhradník Libor Toms, který následně složil slib člena ZM.  
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 
 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:                  
Marie Blažková, Mg. Jiřina Hereinová, Ing. Evžen Listík – pro 19. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Mgr. Jiří 
Bozděch a Ing. Marek Czechmann -  pro 19. 
Zápisy z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 6. prosince 2006 byly ověřeny ověřovateli paní Marií 
Blažkovou a Ing. Ladislavem Beritem. 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 6. 12. 2006, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě. 
 
III. Majetkoprávní záležitosti města: 
č.usnesení: 07/01/3/01 - Prodej pozemku pp. 367/22 v k. ú. Mikovice. 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 367/22 o výměře 6 m2 v k.ú.Mikovice u Kralup nad Vltavou                
p. Martinovi Janků za cenu 5.000,- Kč.          Pro: 19 (příloha č. 3/1) 
č.usnesení: 07/01/3/02 – Zřizování  a úhrada věcných břemen na pozemcích města. 
1) ZM ruší usnesení č. 02/01/6/11 ze dne 13. 2. 2002, kterým se stanovuje výše jednorázových úhrad za zřízení 
věcných břemen 
 
2) ZM schvaluje jednorázovou úhradu za zřizování věcných břemen uložení inž. sítí do pozemků města  takto: 
oprávněný z délka trasy  sazba za uložení 
věcného břemene vedení inž. sítí    do komunikace  do ostatních pozemků 
právnické osoby do 10 bm  3.500,- Kč  1.750,- Kč 
 za každý další bm  120,- Kč  60,- Kč 
      
fyzické osoby do 10 bm  1.000,- Kč  500,- Kč 
 za každý další bm  80,-Kč  40,- Kč 
S platností od 1. 2. 2007 rozhoduje o majetkoprávním úkonu zřízení věcného břemene na nemovitých věcech        
v souvislosti s umístěním inž. sítí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění rada města,            
v ostatních případech zřizování věcného břemene na nemovitých věcech města si vyhrazuje právo rozhodovat        
o tomto majetkoprávním úkonu zastupitelstvo města.     Pro: 19 (příloha č. 3/2) 
 
č.usnesení: 07/01/3/03 – Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč - SÚS ve prospěch města Kralupy n/Vlt. 
ZM schvaluje - neschvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav přípojky dešťové 
kanalizace na pozemcích pp. 403/6 a 403/1 PK v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je  Středočeský kraj, ve prospěch 
města Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu  2000,- Kč. Úhrada bude provedena v souladu se smlouvou 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene před zahájením stavebních prací.     Pro: 19 (příloha č. 3/3) 
 
č.usnesení: 07/01/3/04 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč - ČEZ Distribuce, a. s. 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení NN na 
pozemcích  pp. 395, pp. 425/1, pp. 313/19, 332 PK, 395 PK a 314 PK v k. ú. Lobeč, jejíž vlastníkem je město 
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Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 847/8, IČ 27232425, za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.500,- Kč u délky trasy do 10 bm, za každý další bm trasy 120,- Kč. Pro: 19 (příloha č. 3/4) 
č.usnesení: 07/01/3/05 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček - ČEZ Distribuce, a. s.  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení NN na 
pozemcích pp. 167/1 a 49/39 PK v k. ú. Lobeček, jejíž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 847/8, IČ 27232425, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč u délky 
trasy do 10 bm a za každý další bm trasy 120,- Kč.         Pro: 19 (příloha č. 3/5) 
č.usnesení: 07/01/3/06 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček - ČEZ Distribuce, a.s. 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva umístění, provozu, údržby a oprav betonového sloupu                   
na pozemku pp. 156/40 v k.ú. Lobeček, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 847/8, IČ 27232425, za jednorázovou úhradu ve výši  3.500,- Kč. Věcné 
břemeno práva umístění, provozu, údržby a oprav venkovního vedení NN na pozemku 156/40 v k. ú. Lobeček se 
nezřizuje.             Pro: 19 (příloha č. 3/6) 
č.usnesení: 07/01/3/07 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč - Karneval Media, s. r. o. 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového komunikačního 
vedení na pozemcích pp. 48/4, pp. 48/68, pp. 48/88, pp. 53/1, pp. 53/12, pp. 416/3 a pp. 753 v k. ú.Lobeč, jehož 
vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Karneval Media, s. r. o., Plzeň, Vejprnická 56,                  
IČ 61776203, za jednorázovou úhradu ve výši 1.750,- Kč u délky trasy do 10 bm a za každý další bm trasy       
60,- Kč.              Pro: 19 (příloha č. 3/7) 
č.usnesení: 07/01/3/08 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Minice a Kralupy n/Vlt. – MAKRA. 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN, 
vodovodního a kanalizačního potrubí, dešťové kanalizace, plynovodu, rozvodů kabelové televize                          
a telekomunikačního kabelu, komunikace a chodníku  na  pozemcích pp. 111/4, pp. 111/6, pp. 523/10,               
pp. 109/17, pp. 109/4 v k.ú. Minice a 232/2 PK, 313/3 PK a 584/1 PK v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž  
vlastníky je město Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu stanovenou takto: 
- za uložení inž. sítí do komunikace ve výši  3.500,- Kč u délky trasy do 10 bm a za každý další bm trasy        

120,- Kč   
- za uložení inž. sítí do ost. pozemků (orná půda) ve výši 1.750,- Kč u délky trasy do 10 bm a za  každý další 

bm trasy 60,- Kč .           Pro: 19 (příloha č. 3/8) 
č.usnesení: 07/01/3/09 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt.  - Středočeská plynárenská, a. . 
Záměrem města je odprodej pozemku pp. 251/11 o výměře 35 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
vybudování příjezdové komunikace k VTL RS Minická. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.                 
             Pro: 19 (příloha č. 3/9) 
č.usnesení: 07/01/3/10 - Záměr města - odprodej pozemků pp. 114/1, pp. 182/5 a části pp. 139/53                     
v k. ú.Lobeček. 
Záměrem města je odprodej pozemků pp. 114/1, pp. 182/5 a části pp. 139/53 o celkové výměře cca 670 m2         
v k. ú. Lobeček za účelem zřízení příjezdové komunikace k nově budované mycí lince. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách.       Pro: 18, zdržel 1 (příloha č. 3/10) 
č.usnesení: 07/01/3/11 - Prodej domu čp. 863, ul. Gen. Klapálka. 
ZM schvaluje záměr prodeje domu čp. 863, ul. Gen. Klapálka, s pozemky parc. č. 527 o vým. 235 m2 a parc.      
č. 185/13 o vým. 28 m2 v k. ú. Kralupy n./Vltavou za nejvyšší podání (max. kupní cenu)          Pro: 19, zdržel se 1 
Záměr města bude zveřejněn na dobu 60ti dnů na úředních deskách, na internetu a v kralupském Zpravodaji, 
Mělnickém deníku. Obálky budou otevřeny na zasedání VZ ZM 25. 4. 2007. 
Komise pro otvírání obálek: p. Lesák, Ing. Czechmann, Mgr. Bozděch.        Pro: 20, proti (příloha č. 3/11) 
Pan Hejduk navrhuje dům neprodávat, ale ponechat v majetku města – pro účely ubytování učitelů.                     
O protinávrhu bylo hlasováno: pro 4, proti 15, zdržel se 1 – protinávrh nebyl schválen 
č.usnesení: 07/01/3/12 - Revokace ZM č.usnesení 06/3/3/3 ze dne 6.12.2006. 
ZM nerevokuje usnesení ZM č.usnesení 06/3/3/3 ze dne  6. 12. 2006. Pro: 1, proti 20 (příloha č. 3/12) 
(hlasováno pro revokaci) 
č.usnesení: 07/01/3/13 - Informace o průběhu privatizace bytů v majetku města. 
1. ZM bere na vědomí informaci o privatizaci řadových domů U Cukrovaru čp.924 – 931. 
2. ZM schvaluje domy čp. 925, 926, 927, 930 ulice U Cukrovaru, o jejichž koupi neprojevili stávající 

nájemci zájem, na základě schválených Zásad privatizace prodat formou výběrového řízení jinému zájemci.  
                   Pro: 18, proti 1, zdržel se 2 (příloha č. 3/13) 
ZM bere na vědomí informaci o průběhu privatizace domů Čechova 559, Na Poláčku 331, nábřeží                         
J. Holuba 283, Tř.Legií 165 a Vrchlického 611.   
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č.usnesení: 07/01/3/14 –Informace o opravě chyby v katastru nemovitostí. 
ZM bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj o opravě chyby v katastru nemovitostí, 
týkající se pozemků st. 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  s tím, že kupní ceny 
privatizovaných obytných domů U Cukrovaru čp. 924 – 930, schválené ZM dne 9. 2. 2005 zůstávají beze změny. 
                       (příloha č. 3/14) 
 
IV. Finanční záležitosti města 

 
č.usnesení: 07/01/4/01 - Informace- přehled přijatých finančních darů za období od 1.1.2006                       
do  31. 12. 2006. 
ZM bere na vědomí informaci - přehled přijatých  finančních darů  za období od 1. 1.2006  do 31. 12.2006 
v celkové výši 3,371.800,- Kč.         (příloha č. 4/1) 
č.usnesení: 07/01/4/02 - Rozpočtové opatření č. 23/2006 - poskytnutá neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům         
a na rozvoj města Kralupy nad Vltavou. 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 23/2006 – přijetí účelové neinvestiční dotace na bydlení a na rozvoj města Kralupy nad 
Vltavou za účelem zajištění bydlení azylantům na území České republiky v roce 2006 v celkové výši 300.000,- 
Kč. 
účet       odd.par.      položka              ÚZ            orj.            org.                  částka v Kč 
231 10                        4116              14336       1                                      300.000,00 
232 10    3612            5171              14336       5           5200                   300.000,00  
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006    Pro: 21 (příloha č. 4/2) 
č.usnesení: 07/01/4/03 - Rozpočtové opatření č. 24/2006 - poskytnutá neinvestiční dotace pro DDM na zabezpečení 
školních soutěží a přehlídek. 
ZM schvaluje:  
Rozpočtové  opatření č. 24/2006 – přijetí  neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím KÚ 
Středočeského kraje, účelově určené na zabezpečení okresních/krajských postupových kol školních soutěží         
a přehlídek v roce 2006 pro organizátora “Dům dětí a mládeže, Kralupy nad Vltavou” v celkové výši 9.000,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         UZ          orj.                       částka v Kč 
231 10                        4122       33166            1                             9.000,00  
232 10        3421        5331       33166            2                             9.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006        Pro: 21 (příloha č. 4/3) 
č.usnesení: 07/01/4/04 - Rozpočtové opatření č. 25/2006 - poskytnutý finanční příspěvek na administraci Programu obnovy 
venkova. 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 25/2006 – přijetí finančního příspěvku od Krajského úřadu 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 6.000,- Kč. 
účet          odd.par.        pol.        ÚZ         orj.                        částka v Kč 
231 10                          4122         803           1                               6.000,00 
232 10        3636          5137         803           4                               6.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006      Pro: 21 (příloha č. 4/4) 
č.usnesení: 07/01/4/05 - Rozpočtové opatření č. 26/2006 - poskytnuté finanční prostředky na činnost odborného lesního 
hospodáře. 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové  opatření č. 26/2006 – přijetí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově určených 
na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 12.143,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         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      Pro: 21 (příloha č. 4/5) 
č.usnesení: 07/01/4/06 - Rozpočtové opatření č. 27/2006 - ponížení dotace na sociální dávky, která je součástí dotace            
ze státního rozpočtu ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2006. 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 27/2006 – ponížení dotace na sociální dávky, která je součástí dotace ze státního 
rozpočtu ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2006. 
Dotace na sociální dávky se ponižuje 
z  18,500.000,- Kč    na  18,000.000,- Kč, tj. o 500.000,- Kč. 
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účet        odd.par.       položka           ÚZ         orj.      org.                částka v Kč 
231 10                          4112                                1                            - 500.000,00 
232 10        4175          5410             98072         3                            - 500.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006      Pro: 21 (příloha č. 4/6) 
č.usnesení: 07/01/4/07 - Rozpočtové opatření č. 28/2006 - poskytnutá neinvestiční dotace pro ZŠ Generála Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou a ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou, na nákup kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené. 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové  opatření č. 28/2006 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím KÚ 
Středočeského kraje, účelově určené pro ZŠ ul. Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou a ZŠ praktická, Kralupy 
nad Vltavou, na nákup kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené  v celkové výši 34.000,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         UZ          orj.                       částka v Kč 
231 10                        4122       33346         1                           34.000,00  
232 10        3113        5331       33346         2                           22.000,00 
232 10        3114        5331       33346         2                           12.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006      Pro: 21 (příloha č. 4/7) 
č.usnesení: 07/01/4/08 - Rozpočtové opatření č. 29/2006 - poskytnutá dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev 
obcí. 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 29/2006 – přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR, účelově určené na výdaje spojené 
s volbami do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006 v celkové výši 371.243,16 Kč. 

účet odd.§ pol. UZ orj částka v Kč 
231 10  4111 98187 1 371.243,16 
232 10 6115 5019 98187 4 1.016,00 
232 10 6115 5021 98187 4 194.950,00 
232 10 6115 5031 98187 4 10.680,00 
232 10 6115 5032 98187 4 3.700,00 
232 10 6115 5039 98187 4 356,00 
232 10 6115 5139 98187 4 51.971,26 
232 10 6115 5156 98187 4 810,00 
232 10 6115 5161 98187 4 8.319,00 
232 10 6115 5164 98187 4 9.164,00 
232 10 6115 5169 98187 4 59.735,90 
232 10 6115 5173 98187 4 2.461,00 
232 10 6115 5175 98187 4 28.080,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006       Pro: 21 (příloha č. 4/8) 
č.usnesení: 07/01/4/09 - Rozpočtové opatření č. 30/2006 - poskytnutá limitovaná systémová investiční dotace na akci 
Kralupy nad Vltavou – výstavba požární zbrojnice” 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové  opatření č. 30/2006 – přijetí limitované systémové investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR, 
účelově určené na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN “Kralupy nad Vltavou – výstavba požární 
zbrojnice” v celkové výši 3,336.000,- Kč. 
účet          odd.par.            pol.         UZ          orj.         org.                           částka v Kč 
223 92                               4216        14671         5           2142145033             3,336.000,00  
223 92       5512                6121        14671         5           2142145033             3,336.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006       Pro: 21 (příloha č. 4/9) 
č.usnesení: 07/01/4/10 - Poskytnutá neinvestiční dotace určená na ošetření památného stromu Dub 
v Mokrosukách 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové  opatření č. 31/2006 – přijetí neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu, účelově určenou na ošetření památného 
stromu Dub v Mokrosukách  
v celkové výši 37.592,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         UZ          orj.                       částka v Kč 
231 10                        4116       15091           1                           37.592,00  
232 10        3749        5169       15091           2                           37.592,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006     Pro: 21 (příloha č. 4/10) 
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č.usnesení: 07/01/4/11 - Rozpočtové opatření č. 32/2006 - poskytnutý příspěvek na podporu projektů budování cyklostezek 
ZM schvaluje: 
Rozpočtové  opatření č. 32/2006 – přijetí příspěvku na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 
18-15/2006/ZK ze dne 18.12.2006, městu Kralupy nad Vltavou na  “Dotační řízení v oblasti cestovního ruchu 
pro rok 2006”. Jedná se o  podporu projektů budování cyklostezek, název projektu „Cyklotrasa Lobeček“  
v celkové výši 61.765,- Kč. 
účet          odd.par.             pol.         UZ            orj.                                    částka v Kč 
231 10                             4222        199               1                                      61.765,00  
232 10        2219             6121        199               5                89                  13.625,00 
232 10        2219            6121         199               5              126                  11.449,00 
232 10        2219            6121         199               5                92                  36.691,00                
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006     Pro: 21 (příloha č. 4/11) 
č.usnesení: 07/01/4/12 - Rozpočtové opatření č. 33/2006 - poskytnutá dotace od Úřadu práce v Mělníku pro Městský bytový 
podnik Kralupy nad Vltavou a Technické služby města Kralupy nad Vltavou.  
ZM schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 33/2006 – přijetí dotací od Úřadu práce v Mělníku účelově určených pro Městský bytový 
podnik Kralupy nad Vltavou ve výši 132.756,- Kč a pro Technické služby města Kralupy nad Vltavou                 
ve výši 912.622,- Kč. 
účet      odd.par.     pol.         UZ             orj.                            částka v Kč 
231 10                     4116        13101        1        3612               132.756,00 
232 10     3612        5331        13101        5        7771               132.756,00 
231 10                     4116        13101        1        3639               912.622,00 
232 10     3639        5331        13101        5        7771               912.622,00 
 účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006    Pro: 21 (příloha č. 4/12) 
č.usnesení: 07/01/4/13 - Zpráva o vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města za rok 2006. 
ZM schvaluje Zprávu o vyhodnocení hospodaření  Fondu rozvoje  bydlení  města  za rok 2006.                        
                        Pro: 21 (příloha č. 4/13) 
č.usnesení: 07/01/4/14 - Využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů. 
ZM schvaluje způsob využití odvodu části výtěžku dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů za rok 2005 z následující přijaté částky  567.929,- Kč a to 67.929,- Kč na 
zdravotní účely (dovybavení DPS) a 500.000,- Kč na jinak veřejně prospěšný účel.          Pro: 21 (příloha č. 4/14) 
 
V.  Materiály odboru vnitřních věcí: 
 
č.usnesení: 07/01/5/01 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou dle nař. 
vlády č. 614/2006 Sb.,od 1.1.2007. 
ZM bere na vědomí změnu nař. vlády, které upravuje výši odměn poskytovaných neuvolněným členům 
zastupitelstva města od 1.1.2007 a souhlasí s poskytováním odměn od 1.1.2007 v maximální výši dle                
nař. vl. č. 614/2006 Sb.,(příloha č.1) k tomuto nař. vl. tak, jak je uvedeno v tabulce v důvodové zprávě.              
             Pro: 21 (příloha č. 5/1) 
 
VI.  Materiály Správního odboru 
 
č.usnesení: 07/01/6/01 - Změna personálního obsazení finančního výboru ZM a kontrolního výboru ZM. 
1) ZM odvolává stávající členy Finančního výboru ZM Kralupy nad Vltavou a Kontrolního výboru ZM Kralupy 
nad Vltavou.                       Pro: 21 
2) ZM jmenuje předsedou Finančního výboru ZM Kralupy nad Vltavou Ing. Ivana Lipovského, CSc. a za členy 
výboru Ing. Karla Mojžišíka, PhDr. Milenu Pencovou a Ing. Evžena Listíka.           Pro: 20, zdržel se 1 
3) ZM jmenuje předsedou Kontrolního výboru ZM Kralupy nad Vltavou Mgr. Milenu Klepáčovou a za členy 
výboru  Ing. Karla Mojžišíka, Ing. Vladimíra Hanzla a Jana Merhouta.               Pro:  19, zdržel se 2 (příloha č. 1) 
č.usnesení: 07/01/6/02 - Schválení záměru finanční spoluúčasti města na vypracování PD a na stavbě            
„2. etapy komunikace na Hostibejk 
ZM schvaluje záměr finanční spoluúčasti města Kralupy nad Vltavou na vypracování projektové dokumentace a 
na stavbě „2. etapy komunikace na Hostibejk“ (propojení ul. Hálkova a Nad Lobčí). Konkrétní výše této 
spoluúčasti bude předmětem dalšího jednání mezi městem a investorem stavby a poté bude předložena ke 
konečnému schválení ZM.         Pro: 19, zdržel 2 (příloha č. 6/2) 
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č.usnesení: 07/01/6/03 - Pověření zástupce města účastí na valných hromadách společnosti Vodárny 
Kladno-Mělník, a. s., v roce  2007. 
ZM pověřuje Františka Kyllara, r.č. 470925/005, trvale bytem Na Poláčku 474, Kralupy n.Vlt. a jako 
náhradníka Otakara Hlavína, r.č. 490312/324, trvale bytem Na Zvonici 85. Líbeznice, jako zástupce města 
Kralupy nad Vltavou k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny 
Kladno-Mělník, a. s., IČO 46356991, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2007. 
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno-
Mělník a. s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem 
valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  Pro: 20, zdržel se 1 (příloha č. 6/3) 
 

VII. Dotazy a připomínky občanů města  
paní Brixová 
- jaká částka se bude vybírat za komunální odpad v roce 2007 a proč tato informace nebyla nikde zveřejněna 
 odpověď Ing. Bartoš a paní Adámková - částka zůstává stejná tj. 500,- Kč a informace je na www 
 stránkách města a bude zveřejněna v kralupském Zpravodaji v únoru 
- dotaz zda byla schválena činnost komisí RM, případně termíny zasedání komisí 
 odpověděla Mgr. Drobná – činnost komisí schválena nebyla a na termínech zasedání se lze domluvit 
 s předsedou příslušné komise 
 
paní Živná 
- zvýšení nájmu v městských bytech, jak se bude nadále vyvíjet pro příští roky je v kompetenci státních orgánů 
mimo vliv samosprávy 
 vysvětlila Mgr. Drobná, Ing. Lipovský, Ing. Listík – zvyšování nájmu záleží na uvážení kompetentních  
 orgánů 
- upozorňuje na potřebu častějšího svozu kontejnerů na separovaný odpad v lokalitě nábř. J. Holuba – změna 
frekvence svozů je v jednání s poskytovatelem služby 
 
p. Kroupa 
- dotaz na bourání přístřešků pro kontejnery na sídlišti Zátiší a Hůrka 
 odpověděl F. Kyllar - zakázka na likvidaci se prošetřuje a veřejnost bude informována v kralupském 
 Zpravodaji 
 
 
paní Holubová 
- v jakém stadiu je příprava obchvatu Kralupy  
 starosta informoval, že příští týden bude přítomen jednání o obchvatu na KÚ Středočeského kraje, 
 připravuje se vyhlášení výběrového řízení na firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci, o 
 výsledku jednání na KÚ bude starosta informovat RM i ZM. 
 
 
 Dotazy a připomínky členů ZM 
 
S. Hejduk 
- víceúčelové hřiště u ZS – proč se vybírá poplatek za hřiště pro hodiny tělocviku SOUaSOŠ 
 odpověď - Mgr. Hereinová, starosta, paní Blažková – za pronájem tělocvičen a hřišť platí všechny školy      
 i DDM 
 
Ing. Lipovský 
- má výhrady k obsazení sportovní komise – obavy o rozdělování finančních prostředků sportovním oddílům 
 vysvětlil Ing. Listík 
- upozorňuje na usnesení z mimořádné RM č. 4 – nutno přepracovat formulaci textu 
 
Mgr. Klepáčová 
- upozorňuje na potřebu častějšího svozu kontejnerů na separovaný odpad na Hůrce, apelovat na obyvatele ve 
Zpravodaji, aby důsledně třídili odpad 
- u Veltechny v zatáčce (Lutovítova ul.) parkují velmi často neoprávněně auta  
 Ředitel MěP pan. Novotný slíbil časté kontroly strážníků v této lokalitě 
 
 
VIII. Závěr  
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání, 

konaného dne 31. ledna 2007 
ZM schvaluje 
 
odprodej části pozemku pp.367/22 o výměře 6 m2 v k. ú.Mikovice u Kralup nad Vltavou Martinovi Janků             
za cenu 5.000,- Kč.  
 
jednorázovou úhradu za zřizování věcných břemen uložení inž. sítí do pozemků města takto: 
oprávněný z délka trasy  sazba za uložení 
věcného břemene vedení inž. sítí     do komunikace  do ostatních pozemků 
právnické osoby do 10 bm  3.500,- Kč  1.750,- Kč 
 za každý další bm  120,- Kč  60,- Kč 
      
fyzické osoby do 10 bm  1.000,- Kč  500,- Kč 
 za každý další bm  80,-Kč  40,- Kč 
S platností od 1. 2 .2007 rozhoduje o majetkoprávním úkonu zřízení věcného břemene na nemovitých věcech        
v souvislosti s umístěním inž. sítí v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění rada města,            
v ostatních případech zřizování věcného břemene na nemovitých věcech města si vyhrazuje právo rozhodovat        
o tomto majetkoprávním úkonu zastupitelstvo města. 
 
zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav přípojky dešťové kanalizace na pozemcích       
pp. 403/6 a 403/1 PK v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Středočeský kraj, ve prospěch města Kralupy nad 
Vltavou, za jednorázovou úhradu 2000,- Kč. Úhrada bude provedena v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene před zahájením stavebních prací. 
 
zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení NN na pozemcích            
pp. 395, pp. 425/1, pp. 313/19, 332 PK, 395 PK a 314 PK v k. ú. Lobeč, jejíž vlastníkem je město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 847/8, IČ 27232425, za jednorázovou úhradu ve 
výši 3.500,- Kč u délky trasy do 10 bm, za každý další bm trasy 120,- Kč. 
 
zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení NN na pozemcích             
pp. 167/1 a 49/39 PK v k. ú. Lobeček, jejíž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 847/8, IČ 27232425, za jednorázovou úhradu  ve výši 3.500,- Kč u délky trasy 
do 10 bm a za každý další bm trasy 120,- Kč 
 
zřízení věcného břemene práva umístění, provozu, údržby a oprav betonového sloupu na pozemku pp. 156/40       
v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
Teplická 847/8, IČ 27232425, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč. Věcné břemeno práva umístění, 
provozu, údržby a oprav venkovního vedení NN na pozemku 156/40 v k. ú. Lobeček se nezřizuje. 
 
zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav kabelového komunikačního vedení na 
pozemcích pp. 48/4, pp. 48/68, pp. 48/88, pp. 53/1, pp. 53/12, pp. 416/3 a pp. 753 v k. ú.Lobeč, jehož vlastníkem 
je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Karneval Media, s. r. o., Plzeň, Vejprnická 56, IČ 61776203, za 
jednorázovou úhradu  ve výši 1.750,- Kč u délky trasy do 10 bm a za každý další bm trasy 60,- Kč 
 
zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN, vodovodního a 
kanalizačního potrubí, dešťové kanalizace, plynovodu, rozvodů kabelové televize a telekomunikačního kabelu, 
komunikace a chodníku na pozemcích pp. 111/4, pp. 111/6, pp. 523/10, pp. 109/17, pp. 109/4 v k. ú. Minice a 
232/2 PK, 313/3 PK a 584/1 PK v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž  vlastníky je město Kralupy nad Vltavou, za 
jednorázovou úhradu stanovenou takto: 
- za uložení inž.sítí do komunikace ve výši  3.500,- Kč u délky trasy do 10 bm a za každý další bm trasy        
120,- Kč   
- za uložení inž. sítí do ost. pozemků ( orná p.) ve výši  1.750,-  Kč u délky trasy do 10 bm a za každý další bm 
trasy 60,- Kč  
 
záměr prodeje domu čp. 863, ul. Gen. Klapálka, s pozemky parc. č. 527 o vým. 235 m2 a parc. č. 185/13 o vým. 
28 m2 v k. ú. Kralupy n./Vltavou za nejvyšší podání (max. kupní cenu). Záměr města bude zveřejněn na dobu 
60ti dnů na úředních deskách, na internetu a v kralupském Zpravodaji, Mělnickém deníku. Obálky budou 
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otevřeny na zasedání VZ ZM 25. 4. 2007. Komise pro otvírání obálek: L. Lesák, Ing. Czechmann,                  
Mgr. Bozděch. 
 
domy čp. 925, 926, 927, 930 ulice U Cukrovaru, o jejichž koupi neprojevili stávající nájemci zájem, na základě 
schválených Zásad privatizace prodat formou výběrového řízení jinému zájemci 
 
rozpočtové opatření č. 23/2006 – přijetí účelové neinvestiční dotace na bydlení a na rozvoj města Kralupy nad 
Vltavou za účelem zajištění bydlení azylantům na území České republiky v roce 2006 v celkové výši         
300.000,- Kč. 
 účet       odd.par.      položka              ÚZ       orj.            org.                  částka v Kč 
231 10                        4116              14336       1                                      300.000,00 
232 10    3612            5171              14336       5           5200                   300.000,00  
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové opatření č. 24/2006 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím KÚ 
Středočeského kraje, účelově určené na zabezpečení okresních/krajských postupových kol školních soutěží         
a přehlídek v roce 2006 pro organizátora “Dům dětí a mládeže, Kralupy nad Vltavou” v celkové výši 9.000,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         UZ          orj.                       částka v Kč 
231 10                          4122       33166       1                           9.000,00  
232 10        3421          5331       33166       2                           9.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové opatření č. 25/2006 – přijetí finančního příspěvku od Krajského úřadu 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 6.000,- Kč. 
účet          odd.par.        pol.          ÚZ         orj.                        částka v Kč 
231 10                          4122         803         1                               6.000,00 
232 10        3636          5137         803         4                               6.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové  opatření č. 26/2006 – přijetí finančních prostředků od KÚ Středočeského kraje, účelově určených na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 12.143,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         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. 27/2006 – ponížení dotace na sociální dávky, která je součástí dotace ze státního rozpočtu 
ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2006. 
Dotace na sociální dávky se ponižuje 
z  18,500.000,- Kč    na  18,000.000,- Kč, tj. o 500.000,- Kč. 
účet        odd.par.       položka           ÚZ         orj.      org.                částka v Kč 
231 10                          4112                               1                            - 500.000,00 
232 10        4175          5410             98072        3                            - 500.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové  opatření č. 28/2006 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím KÚ 
Středočeského kraje, účelově určené pro ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou a ZŠ praktická, Kralupy 
nad Vltavou, na nákup kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené  v celkové výši 34.000,- Kč. 
účet          odd.par.       pol.         UZ          orj.                       částka v Kč 
231 10                        4122       33346         1                           34.000,00  
232 10        3113        5331       33346         2                           22.000,00 
232 10        3114        5331       33346         2                           12.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové opatření č. 29/2006 – přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR, účelově určené na výdaje spojené 
s volbami do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006 v celkové výši 371.243,16  Kč. 
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účet odd.§ pol. UZ orj částka v Kč 
231 10  4111 98187 1 371.243,16 
232 10 6115 5019 98187 4 1.016,00 
232 10 6115 5021 98187 4 194.950,00 
232 10 6115 5031 98187 4 10.680,00 
232 10 6115 5032 98187 4 3.700,00 
232 10 6115 5039 98187 4 356,00 
232 10 6115 5139 98187 4 51.971,26 
232 10 6115 5156 98187 4 810,00 
232 10 6115 5161 98187 4 8.319,00 
232 10 6115 5164 98187 4 9.164,00 
232 10 6115 5169 98187 4 59.735,90 
232 10 6115 5173 98187 4 2.461,00 
232 10 6115 5175 98187 4 28.080,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové  opatření č. 30/2006 – přijetí limitované systémové investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR, 
účelově určené na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN “Kralupy nad Vltavou – výstavba požární 
zbrojnice” v celkové výši 3,336.000,00 Kč. 
účet          odd.par.            pol.            UZ          orj.         org.                           částka v Kč 
223 92                               4216        14671         5           2142145033             3,336.000,00  
223 92       5512                6121        14671         5           2142145033             3,336.000,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
rozpočtové  opatření č. 31/2006 – přijetí neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu, účelově určenou na ošetření památného 
stromu Dub v Mokrosukách v celkové výši 37.592,00 Kč. 
účet          odd.par.       pol.         UZ          orj.                       částka v Kč 
231 10                        4116       15091          1                         37.592,00  
232 10        3749        5169       15091          2                         37.592,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
Rozpočtové  opatření č. 32/2006 – přijetí příspěvku na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje        
č. 18-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 2006, městu Kralupy nad Vltavou na  “Dotační řízení v oblasti cestovního 
ruchu pro rok 2006”. Jedná se o  podporu projektů budování cyklostezek, název projektu „Cyklotrasa Lobeček“  
v celkové výši 61.765,00 Kč. 
účet          odd.par.            pol.         UZ          orj.                                        částka v Kč 
231 10                             4222        199               1                                      61.765,00  
232 10        2219             6121        199               5                89                  13.625,00 
232 10        2219             6121        199               5              126                  11.449,00 
232 10        2219             6121        199               5                92                  36.691,00 
 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
Rozpočtové opatření č. 33/2006 – přijetí dotací od Úřadu práce v Mělníku účelově určených pro Městský bytový 
podnik Kralupy nad Vltavou ve výši 132.756,00 Kč a pro Technické služby města Kralupy nad Vltavou ve výši 
912.622,00 Kč. 
účet      odd.par.     pol.            UZ          orj.                            částka v Kč 
231 10                     4116        13101        1        3612               132.756,00 
232 10     3612        5331        13101        5        7771               132.756,00 
231 10                     4116        13101        1        3639               912.622,00 
232 10     3639        5331        13101        5        7771               912.622,00 
 účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006 
 
Zprávu o vyhodnocení hospodaření  Fondu rozvoje  bydlení  města  za rok 2006. 
 
způsob využití odvodu části výtěžku dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů za rok 2005 z následující přijaté částky  567.929,00 Kč a to 67.929,00 Kč na zdravotní účely 
(dovybavení DPS) a 500.000,00 Kč na jinak veřejně prospěšný účel. 
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záměr finanční spoluúčasti města Kralupy nad Vltavou na vypracování projektové dokumentace a na stavbě       
„2. etapy komunikace na Hostibejk“ (propojení ul. Hálkova a Nad Lobčí). Konkrétní výše této spoluúčasti bude 
předmětem dalšího jednání mezi městem a investorem stavby a poté bude předložena ke konečnému schválení 
ZM. 
 
ZM bere na vědomí:  
informaci o privatizaci řadových domů U Cukrovaru čp. 924 – 931. 
informaci o průběhu privatizace domů Čechova 559, Na Poláčku 331, nábřeží J. Holuba 283, tř. Legií 165               
a Vrchlického 611  
 
změnu nař.vlády, které upravuje výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva města               
od 1.1.2007 a souhlasí s poskytováním odměn od 1.1.2007 v maximální výši dle nař. vl. č. 614/2006 Sb., 
(příloha č.1) k tomuto nař. vl. tak, jak je uvedeno v tabulce v důvodové zprávě. 
 
informaci - přehled přijatých  finančních darů  za období od 1.1.2006  do 31.12.2006 v celkové výši                    
3,371.800,- Kč. 
 
oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj o opravě chyby v katastru nemovitostí, týkající se pozemků 
st. 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 v k. ú. Kralupy nad Vltavou s tím, že kupní ceny privatizovaných 
obytných domů U Cukrovaru čp. 924 – 930, schválené ZM dne 9. 2. 2005 zůstávají beze změny 
 
Záměrem města je: 
odprodej pozemku pp.251/11 o výměře 35 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem vybudování příjezdové 
komunikace k VTL RS Minická. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách 
 
odprodej pozemků pp.114/1, pp.182/5 a části pp.139/53 o celkové výměře cca 670 m2 v k. ú. Lobeček za účelem 
zřízení příjezdové komunikace k nově budované mycí lince. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
 
ZM odvolává:  
stávající členy Finančního výboru ZM Kralupy nad Vltavou a Kontrolního výboru ZM Kralupy nad Vltavou. 
 
ZM jmenuje: 
předsedou Finančního výboru ZM Kralupy nad Vltavou Ing. Ivana Lipovského, CSc. a za členy výboru               
Ing. Karla Mojžišíka, PhDr. Milenu Pencovou a Ing. Evžena Listíka. 
 
předsedou Kontrolního výboru ZM Kralupy nad Vltavou Mgr. Milenu Klepáčovou a za členy výboru  Ing. Karla 
Mojžišíka, Ing. Vladimíra Hanzla a Jana Merhouta.  
 
ZM nerevokuje: 
usnesení ZM č.usnesení 06/3/3/3 ze dne 6. 12. 2006. 
 
ZM pověřuje:  
Františka Kyllara, r.č. 470925/005, trvale bytem Na Poláčku 474, Kralupy n. Vlt. a jako náhradníka Otakara 
Hlavína, r.č. 490312/324, trvale bytem Na Zvonici 85. Líbeznice, jako zástupce města Kralupy nad Vltavou 
k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s., 
IČO 46356991, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2007. 
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno-
Mělník a. s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem 
valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu 
 
Ověřovatelé:   Mgr. Jiří Bozděch 
 
 
    Ing. Marek Czechmann 
 
 
Starosta    pan Petr Holeček 


