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Z á p i s  č.  4 
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 30. května 2007                      
ve velké zasedací místnosti MěÚ. 
Přítomni: 18 členů zastupitelstva města 
                                 občané města 
Nepřítomni a omluveni : Mgr. Drobná, RNDr. Plecháček, Ing. Materna 
 
Program: 

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

 
III. Majetkoprávní záležitosti města 

1. Odprodej objektu s pozemkem st.85 v k.ú.Zeměchy - obálková metoda 
2. Odprodej části pozemku pp.7/1 v k.ú.Mikovice 
3. Změna usnesení ZM ze dne 31.1.2007, č. usnesení 07/01/3/01 
4. Odprodej části pozemku pp.42/1 v k.ú.Mikovice 
5. Záměr města - odprodej části pozemků pp.194/2 a pp.194/3 v k.ú.Lobeček 
6. Záměr města - odprodej části pozemku pp.281/87 a st.630/2 v k.ú.Lobeč 
7. Záměr města - odprodej pozemků pp.156/61 a pp.156/146 v k.ú. Lobeček 
8. Záměr města - odprodej části pozemku st. 171/2 v k.ú.Lobeček 
9. Záměr města - odprodej podílu 1/2 celku domu čp. 157 s pozemky v k.ú.Kralupy n/Vlt. 
10.Revokace usnesení ZM  z 22.9.2004, č. usnesení 04/7/8/09 
 
IV. Finanční záležitosti města 
1. Rozpočtové opatření č. 7/2007 
2. Rozpočtové opatření č. 8/2007 
3. Finanční dar od společnosti Kaučuk ,a.s. 
4. Podpora na výsadbu MZD 
V. Odbor vnitřních věcí 
 
VI. Ostatní 
1. Kabelová televize v DPS 
2. Zpráva č. 1/07 z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM ze dne 23.4.07 ve věci dopisu ředitele MěBP 

starostovi města Kralupy nad Vltavou 
3. Podpora na výsadbu MZD (melioračních a zpevňujících dřevin)  
4. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rezervy města na realizaci akcí.,,Rekonstrukce vestibulu u pavilonu 
B – MŠ Generála Klapálka´´ 
 
VII. Školství 
1. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 ( ŠKOLSTVÍ ) 
2. Příspěvky sportovním oddílům na činnost dětí a mládeže 
 
VIII. Dotazy a připomínky občanů 
IX.  Dotazy a připomínky zastupitelů 
X.  Závěr 
Jednání řídil p. Petr Holeček, starosta města  
Zahájeno: 17 : 00 h 
Ukončeno: 20 : 20 h 
Zapsala: L.Procházková 
 
 
I.  Zahájení, organizační záležitosti. 
Starosta města zahájil 3. 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.  
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 byla veřejná – pro 18 
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Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:   
Libor Lesák, Ing. Lipovský, Mgr. Klepáčová– pro 18. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: Mgr. Volková, Luboš 
Šuda. 
Zápisy z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 24. 4. 2007 byly ověřeny ověřovateli Ing. Arch. Pavlem 
Skaličkou a Liborem Tomsou. 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 
Starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne  24. 4. 2007, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě. 
 
III. Majetkoprávní záležitosti města: 
Usnesení č. 07/04/3/1 Odprodej objektu  s pozemkem st.85 v k.ú.Zeměchy - obálková metoda 
 1) ZM jmenuje komisi pro otvírání obálek ve složení: Mgr. Volková, Stanislav Hejduk, MUDr. Řenč 
  
 2) ZM schvaluje odprodej objektu bez čp.,  postaveného  na  pozemku st. 85  a pozemku st. 85 o výměře 26 m2 
v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou panu Jaroslavu Růněmu za cenu  51. 000,- Kč.         
                                      pro: 18, (příloha č. 3/1) 
Usnesení č. 07/04/3/2  Odprodej části pozemku pp.7/1 v k.ú. Mikovice 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 7/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú.Mikovice u Kralup nad Vltavou paní 
Simoně Mertlíkové za cenu 20,- Kč/m2.  
Město Kralupy  nad Vltavou nebude hradit zabezpečení svahu na pozemku pp.7/1 a odvoz odkopané zeminy z 
tohoto pozemku.                                                 pro: 12, proti 6, (příloha č. 3/2) 
Usnesení č. 07/04/3/3   Změna usnesení  ZM ze dne 31.1.2007, č.usnesení 07/01/3/01 
     ZM mění usnesení ZM ze dne 31.1.2007, č. usnesení 07/01/3/01 takto: 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp.367/21 o výměře 6 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou   
p. Martinovi Janků za cenu 5.000,- Kč.                     pro: 18, (příloha č. 3/3) 
Usnesení č. 07/04/3/4 Odprodej části  pozemku pp.42/1 v k.ú. Mikovice 
    ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 42/1 v k.ú.Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře cca 1000 m2  
paní Miroslavě Husnajové za cenu  270,- Kč/m2.                       pro: 15,  proti 3, (příloha č. 3/4)  
Usnesení č. 07/04/3/5  Záměr města - odprodej  části  pozemků  pp.194/2 a pp.194/3   v k.ú.Lobeček  
        Záměrem města je odprodej  části pozemků pp.194/2 a pp.194/3 o celkové výměře cca 65 m2 v k.ú. 
Lobeček za účelem zřízení příjezdové komunikace k nově budované mycí lince. 
Kupující bude dodatečně osloven k odkoupení okolních cca 4 m2 tak, aby pozemky byly ucelené.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.                pro:18, (příloha č. 3/5) 
Usnesení č. 07/04/3/6   Záměr města - odprodej části  pozemku pp. 281/87  a st. 630/2 v k.ú. Lobeč 
      Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 281/87 o výměře cca 25 m2  a pozemku st. 630/2 o výměře 
 1 m2 v k.ú. Lobeč za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou RD a rozšíření zahrady u RD 
čp.1110, ul. Na Vyhlídce. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.                        Pro: 18, (příloha č. 3/6) 
Usnesení č. 07/04/3/7 Záměr města - odprodej   pozemků  pp.156/61 a pp.156/146 v k.ú.Lobeček 
1) Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 156/147 o výměře 129 m2 v k.ú. Lobeček  za účelem 
rozšíření zahrady u bytového domu čp. 283, Nábřeží J. Holuba.  Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
                           pro: 18 
2) Záměrem města je odprodej části pozemku pp.156/61 o výměře 707 m2 a pp.156/146 o výměře 93 m2 
včetně objektu garáže s pozemkem st. 305/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Lobeček obálkovou metodou jako stavební 
parcela nejvyšší nabídce. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.     pro: 16, proti 2 , (příloha  č. 3/7) 
Usnesení č. 07/04/3/8 Záměr města - odprodej části  pozemku st.171/2 v k.ú. Lobeček 
        Záměrem města je odprodej části pozemku st.171/2 o výměře cca 120 m2 za účelem rozšíření dvora  
u domu čp.165, Třída Legií. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.                pro: 18, (příloha č.  3/8) 
Usnesení č. 07/04/3/9  Záměr města - odprodej podílu 1/2 celku domu čp.157 s pozemky v k.ú. Kralupy 
n/Vlt. 
ZM pověřuje majetkoprávní odbor k jednání, jehož smyslem bude rozdělení nemovitostí č. 157 v k. ú. Kralupy 
nad  Vltavou vč. majetkoprávního vypořádání.           pro 17 zdr.: 1, (příloha  č. 3/9) 
Usnesení č. 07/04/3/10  Revokace usnesení ZM  z 22.9.2004, č. usnesení 04/7/8/09 
ZM neruší usnesení ZM z 22.9.2004, č.usnesení 04/7/8/09                    pro: 11, proti 3, zdr. 4 (příloha  č. 3/10) 
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IV. Finančni záležitosti města 

 
 
Usnesení č. 07/04/4/1 Rozpočtové opatření č. 7/2007 
ZM  schvaluje přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí Ministerstva 
financí, účelově určené k úhradě nákladů vzniklých  v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané  obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti  sociálně-právní ochrany dětí v celkové  výši 362.400,- Kč. 
                                                                                                                                       pro: 17, (příloha č.4/1)                                          
Usnesení č. 07/04/4/2 Rozpočtové opatření č. 8/2007 
ZM- schvaluje přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených  
na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkové výši 
 1.200,- Kč.                                                                                                       pro: 17, (příloha č. 4/2) 
Usnesení č. 07/04/4/3 Finanční dar od společnosti Kaučuk ,a.s. 
ZM – schvaluje:  
1.Přijetí finančního daru ve výši  2,200 000,-Kč od společnosti Kaučuk, a.s.    
2.Poskytnutí finančního daru dle dohody na tyto aktivity:   
Podpora činnosti mládežnických družstev Basketbalového klubu Junior – dívky   235 000,-Kč 
Podpora činnosti mládežnických družstev BK Kaučuk Kralupy – chlapci   235 000,-Kč 
Zimní stadion – 1,700 000,-Kč 
Seifertovy Kralupy – 30 000,-Kč                                   pro: 18, (příloha č. 4/3) 
Usnesení č. 07/04/4/4   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 2006 z následující přijaté 
částky nadrozpočtových příjmů ve výši 2,005.122,96 Kč . 
Všechny finanční prostředky půjdou do rozpočtu města a o rozdělení bude rozhodovat ZM. 
                                                                             pro: 18, (příloha č. 4/4) 
V.  Odbor vnitřních věcí 
 
VI.  Ostatní 
Usnesení č. 07/04/6/1 Kabelová televize v DPS 1. 
ZM schvaluje ukončení smlouvy s poskytovatelem kabelové televize v DPS 1.   
  pro: 18, ( příloha č. 6/1) 
Usnesení č. 07/04/6/2   a) Zpráva č. 1/07  z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM ze  
 dne 23.4. 2007 ve věci dopisu ředitele MěBP starostovi města Kralupy nad Vltavou. 
   b) Zápis z jednání KV ZM č. 3 a  4 
a) ZM bere na vědomí  Zprávu č. 1/07 z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM ze dne 23. 4. 2007 ve věci 
dopisu ředitele MěBP starostovi města Kralupy nad Vltavou 
b) ZM bere na vědomí činnost Kontrolního výboru ZM a zápisy č. 3 a 4 ze dne  26. 4. 2007 a 24. 5. 2007 
          pro: 18, ( příloha č. 6/2) 
Usnesení č. 07/04/6/3 – viz materiál č . IV. / 4  a usnesení č. 07/04/04/4 
Usnesení č. 07/04/6/4 Žádost o uvolnění finančních prostředků z rezervy města na realizaci akcí 
,,Rekonstrukce vestibulu u pavilonu B – MŠ Generála Klapálka´´ 
ZM souhlasí s uvolněním finančních prostředků ve výši skutečné ceny dle výběrového řízení z rezervy města 
 na realizaci akce: ,, Rekonstrukce vestibulu u pavilonu  B - MŠ Generála Klapálka´´. 
                           pro: 16, zdr. 1, (příloha č. 4/4) 
 
 
VII.      Školství 
 
Usnesení č. 07/04/7/1 Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006  
ZM schvaluje převod a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2006 : 
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Městské muzeum – 102.060,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 6.450,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
Kulturní a společenské středisko - 415.070,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 15.410,- Kč 
z vedlejší činnosti převést do rezervního fondu organizace, 
Plavecký bazén - 65.700,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 71.560,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
Mateřská škola U Jeslí – z kladného hospodářského výsledku ve vedlejší činnosti, který činil 92.950,- Kč, 
uhradit ztrátu 51.660,- Kč v hlavní činnosti a zbývající částku 41.290,- Kč převést do rezervního fondu 
organizace,  
Mateřská škola Dr. Beneše – hospodářský výsledek  u hlavní i vedlejší činnosti, 10,- a 25.390,- Kč, převést  
do rezervního fondu organizace, 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 229.500,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 6.300,- Kč z vedlejší 
činnosti převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ Třebízského ul. – hospodářský výsledek 9.980,- Kč u vedlejší činnosti převést do rezervního fondu 
organizace, 
ZŠ Komenského nám. - 134.920,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 85.120,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ Gen. Klapálka - 12.050,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 72.580,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ Revoluční ul. - 41.540,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 122.310,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ ul. 28. října - 46.430,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 19.690,- Kč z vedlejší činnosti převést 
do rezervního fondu organizace, 
ZŠ praktická - 116.680,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 3.140,- Kč převést z vedlejší činnosti 
do rezervního fondu organizace, 
Základní umělecká škola - kladný výsledek v hlavní činnosti 460,- Kč převést na účet zřizovatele, 
Dům dětí a mládeže - 72.490,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 55.130,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace. 
                                                   pro: 17, (příloha č. 7/1) 
Usnesení č. 07/04/7/2 Příspěvky na činnost dětí a mládeže sportovním oddílům a organizacím  
pro rok 2007. 
ZM  schvaluje poskytnutí příspěvků sportovním oddílům na činnost dětí a mládeže v roce 2007. Příspěvky 
budou poskytnuty z kapitoly 2/3419 položka 5229 v této výši: 
FK Čechie……………………….144.000,- Kč 
TJ Kaučuk oddíl plavání……….    56.250,- Kč 
Ski klub………………………….  52.500,- Kč 
BK Junior………………………..132.000,- Kč 
BK Kaučuk……………………...117.000,- Kč 
KČT……………………………..156.000,- Kč 
FK Kralupy……………………….94.500,- Kč 
TJ Sokol…………………………..80.500,- Kč 
Hokejový klub…………………..316.500,- Kč 
TJ Kaučuk oddíl Judo…………….54.000,- Kč 
AHL hokejbal…………………….60.000,- Kč 
                                                   pro: 18, (příloha č. 7/2) 
 

Dotazy a připomínky veřejnosti 
 
paní Brixová – 1) Proč město letos nepřispělo na  PHM na cestu seniorům, když jeli do Lysé nad 
Labem pro své výrobky, které prezentovali na výstavě? Jeden z účastněných za svůj výrobek získal 1. 
místo. 
  2) Proč město nepřispělo seniorům na zájezd do Komárna, kam jezdí pravidelně 
každý rok? 
  3) Chtěla by, aby RM znovu projednala a revokovala rozhodnutí o psychiatrické 
ordinace. Tato služba je často vyhledávána a jedna ordinace v Kralupech n / Vlt. je nedostačující. 
  4) Na křižovatce 28. října / Generála Klapálka / Přemyslova je potřeba umístit 
zrcadlo, protože je tam přerostlá zeleň a řidiči tak do křižovatky moc nevidí. 
  5) Žádá o opravu chodníku V Zátiší, jsou tam nerovnosti, ve kterých  po dešti 
zůstávají kaluže vody.Chtěla bych zařadit  opravu do rozpočtu města. 
K této prosbě se přidal i Ing. Listík. 
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1 ) Odpovídá J. Havlík (RM) – Jsem si jistý, že pravděpodobně došlo k nedorozumění, protože se k nám 
dostala žádost o použití vozu,který rozváží obědy. A to se bohužel uvolnit nemohlo. 
2 )    - Po průzkumu, který jsme v penzionu udělali ,jsme zjistil,i že o výlet do 
Komárna by měli zájem jen někteří. Většina se přikláněla k názoru, aby jim město přispělo na jiný výlet. 
Paní Brixová : Do Komárna nejezdí jen senioři z penzionu, ale především Klub důchodců. 
  J. Havlík -  Řídili jsme se jen určitými pravidly. 
  Starosta – Já si o tom s paní Holekovou promluvím. 
3)  Odpovídá místostarosta Kyllar – V nemocnici je více problémů k řešení a ty budeme v blízké době řešit 
spolu s panem Matouškem z RHG. 

Ing. Listík ZM – Vím, že jednání mezi Mgr. Drobnou a panem Matouškem proběhlo, a tuším, 
že k závěru jednání nedošlo.  

  místostarosta Kyllar – Bohužel smlouva obsahuje, že v nemocnici nebudou podnájmy. 
4 )  Odpovídá místostarosta Kyllar – Nyní už je zeleň ošetřena 
5 ) Odpovídá místostarosta Kyllar – Pověřím technické služby, aby se na chodník podívali a opravili ho 
 
Dotazy a připomínky Zastupitelů města 
 
Ing. Lipovský – vznesl opětovný dotaz na financování druhé studie centra města, jelikož předešlá písemná 
odpověď od starosty byla pro jeho dotaz neuspokojivá. 

Odpovídá starosta Holeček : Zve  všechny nejen přítomné na 6. 6. 2007 do Kulturního domuVltava, kde 
budou zástupci obou  architektonických kanceláří prezentovat své návrhy 

- Finanční výbor, chce od příspěvkových organizací písemné připomínky. 
         - Chtěl by upřesnit financování sportu ve městě. Dosavadní systém se zdál vyhovující. 
Odpovídá Jan Špaček :  Dotazníky jsme rozeslal do všech klubů. 
         - Připomínkuje parkovací místa ve studii architekta Picka k centrum Kralupy nad 

Vltavou.Požadoval umístění upraveného výkresu, ve výstavních prostorech OD Máj. 
 
Mgr. Klepáčová – Navrhuje umístit zrcadlo na roh ulic Lutovínova a Přemyslova, z důvodu častého stání 
vysokých vozidel, které brání v přehlednost při vjezdu do vozovky. 
  Dále navrhuje opravu okraje vozovky, před MŠ. Generála Klapálka. 
 
Libor Lesák  -  1)  Budou rozdány zápisy z Dopravní komise? 

Odpovídá Ing. Arch. Skalička – Jistě, ale Dopravní komise se sešla zatím pouze jednou, další setkání 
se plánuje na 21. 6. a zápisy budou rozdány. 
  2) U pravidel veřejných zakázek je schvalování zakázek do částky 10 tisíc příliš nízká a budí 
tak nedůvěru k referentům a vedoucím odborů. 
odpovídá místostarosta Kyllar – Je to pravda. Dne 5. 6. 2007 proběhne na úřadě MěÚ školení o veřejných 
zakázkách. Pak se může toto schvalování přehodnotit. 
 
Pan Hereinová – jsou v městské knihovně veřejné záchodky? 

Odpovídá starosta Holeček -  bohužel záchodky pro veřejnost tam dříve byly, ale dle nové kolektivní 
smlouv, byly zrušeny. V případě potřeby jsou používány toalety vedle v obchodním domě. 
 
Místostarosta Kyllar – seznámil všechny přítomné  s postupujícími pracemi na budově bývalé Veltechny. 
Nechala se udělat nová studie k porovnání  ceny po úpravě projektové dokumentace, protože původní projekt 
nesplňoval naše představy a nároky. 
 
Místostarosta Kyllar -  - seznámil všechny přítomné s postupem realizace Obchvatu Kralupy nad Vltavou včetně 
mostu, jako součást aglomeračního okruhu. Upřesnil umístění přemostění, na výkresu ,,řez mostu,, ukázal 
technické řešení. 

 
 
VIII. Závěr  
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání,konaného dne                     
                                                        30. dubna 2007 
ZM schvaluje 
odprodej objektu bez čp.,  postaveného  na  pozemku st. 85  a pozemku st. 85 o  výměře 26 m2 v k.ú. Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou panu Jaroslavu Růněmu za cenu  51. 000,- Kč 
odprodej části pozemku pp. 7/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú.Mikovice u Kralup nad Vltavou paní Simoně 
Mertlíkové za cenu 20,-.Kč/m2.  
Město Kralupy  nad Vltavou nebude hradit zabezpečení svahu na pozemku pp.7/1 a odvoz odkopané zeminy 
 z tohoto pozemku.  
odprodej části pozemku pp.367/21 o výměře 6 m2 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou  p. Martinovi Janků za 
cenu 5.000,- Kč. 
odprodej části pozemku pp. 42/1 v k.ú.Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře cca 1000 m2  paní Miroslavě 
Husnajové za cenu  270,- Kč/m2.  
přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje,  na  základě Rozhodnutí Ministerstva financí, účelově 
určené k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané  obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové  výši 362.400,- Kč. 
přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na podporu výsadby 
melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkové výši 1.200,- Kč. 
1.Přijetí finančního daru ve výši  2,200 000,-Kč od společnosti Kaučuk, a.s.   
2.Poskytnutí finančního daru dle dohody na tyto aktivity:   
Podpora činnosti mládežnických družstev Basketbalového klubu Junior – dívky   235 000,-Kč 
Podpora činnosti mládežnických družstev BK Kaučuk Kralupy – chlapci   235 000,-Kč 
Zimní stadion – 1,700 000,-Kč 
Seifertovy Kralupy – 30 000,-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 2006 z následující přijaté částky 
nadrozpočtových příjmů ve výši 2,005.122,96 Kč . 
Všechny finanční prostředky půjdou do rozpočtu města a o rozdělení bude rozhodovat ZM. 
ukončení smlouvy s poskytovatelem Kabelové televize v DPS 1. 
s uvolněním finančních prostředků ve výši skutečné ceny dle výběrového řízení z rezervy města na realizaci 
akce: , Rekonstrukce vestibulu u pavilonu ,B - MŠ Generála Klapálka´´.  
převod a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2006 : 
Městské muzeum – 102.060,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 6.450,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
Kulturní a společenské středisko - 415.070,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 15.410,- Kč 
z vedlejší činnosti převést do rezervního fondu organizace, 
Plavecký bazén - 65.700,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 71.560,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
Mateřská škola U Jeslí – z kladného hospodářského výsledku ve vedlejší činnosti, který činil 92.950,- Kč, 
uhradit ztrátu 51.660,- Kč v hlavní činnosti a zbývající částku 41.290,- Kč převést do rezervního fondu 
organizace,  
Mateřská škola Dr. Beneše – hospodářský výsledek  u hlavní i vedlejší činnosti, 10,- a 25.390,- Kč, převést do 
rezervního fondu organizace, 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 229.500,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 6.300,- Kč z vedlejší 
činnosti převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ Třebízského ul. – hospodářský výsledek 9.980,- Kč u vedlejší činnosti převést do rezervního fondu 
organizace, 
ZŠ Komenského nám. - 134.920,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 85.120,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ Gen. Klapálka - 12.050,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 72.580,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ Revoluční ul. - 41.540,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 122.310,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace, 
ZŠ ul. 28. října - 46.430,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 19.690,- Kč z vedlejší činnosti převést 
do rezervního fondu organizace, 
ZŠ praktická - 116.680,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 3.140,- Kč převést z vedlejší činnosti 
do rezervního fondu organizace, 
Základní umělecká škola - kladný výsledek v hlavní činnosti 460,- Kč převést na účet zřizovatele, 
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Dům dětí a mládeže - 72.490,- Kč z hlavní činnosti převést na účet zřizovatele, 55.130,- Kč z vedlejší činnosti 
převést do rezervního fondu organizace. 
poskytnutí příspěvků sportovním oddílům na činnost dětí a mládeže v roce 2007.Příspěvky budou poskytnuty 
z kapitoly 2/3419 položka 5229 v této výši: 
FK Čechie……………………….144.000,- Kč 
TJ Kaučuk oddíl plavání……….    56.250,- Kč 
Ski klub………………………….  52.500,- Kč 
BK Junior………………………..132.000,- Kč 
BK Kaučuk……………………...117.000,- Kč 
KČT……………………………..156.000,- Kč 
FK Kralupy……………………….94.500,- Kč 
TJ Sokol…………………………..80.500,- Kč 
Hokejový klub…………………..316.500,- Kč 
TJ Kaučuk oddíl Judo…………….54.000,- Kč 
AHL hokejbal…………………….60.000,- Kč 
 
Záměrem města je: 
odprodej  části pozemků pp.194/2 a pp.194/3 o celkové výměře cca 65 m2 v k.ú. Lobeček za účelem zřízení 
příjezdové komunikace k nově budované mycí lince. 
Kupující bude dodatečně osloven k odkoupení okolních cca 4 m2, které by tam zbyly.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej části pozemku pp. 281/87 o výměře cca 25 m2  a pozemku st. 630/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Lobeč 
 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou RD a rozšíření zahrady u RD čp.1110, ul. 
 Na Vyhlídce. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej části pozemku pp. 156/147 o výměře 129 m2 v k.ú. Lobeček  za účelem rozšíření zahrady u bytového 
domu čp. 283, Nábřeží J. Holuba.  Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej pozemku pp.156/61 o výměře 707 m2 a pp.156/146 o výměře 93 m2 včetně objektu garáže obálkovou 
metodou jako stavební parcela nejvyšší nabídce. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej části pozemku st.171/2 o výměře cca 120 m2 za účelem rozšíření dvora u domu čp.165, Třída Legií. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách.  
 
ZM neruší : 
usnesení ZM z 22.9.2004, č.usnesení 04/7/8/09  
 
ZM pověřuje:  
majetkoprávní odbor k jednání, jehož smyslem bude rozdělení nemovitostí vč. čp. 157 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou majetkoprávního vypořádání. 
 
 
 
Ověřovatelé:   Mgr. Miluše Volková 
 
    Luboš Šuda  
 
Starosta    pan Petr Holeček 


