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Z á p i s  č.  6 
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 18. července 2007                      
ve velké zasedací místnosti MěÚ 
Přítomni: 14 členů zastupitelstva města  (stav se v průběhu jednání měnil) 
Omluveni:  Blažková Marie, Ing. Czechmann, Stanislav Hejduk, Mgr. Hereinová, Mgr. Klepáčová,  
                             Luboš Šuda, Libor Toms 
                                  
 
Program: 

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

 
III. Majetkoprávní záležitosti města 

 
IV. Finanční záležitosti města 
              1. Rozpočtové opatření č.  9/2007 

2. Rozpočtové opatření č. 10/2007 
3. Rozpočtové opatření č. 11/2007 
4. Rozpočtové opatření č. 12/2007 
5. Rozpočtové opatření č. 13/2007 
6. Rozpočtové opatření č. 14/2007 
7. Žádost na uvolnění finančních prostředků z rezervy města na akce ZŠ Třebízského, Gen. Klapálka a 
Revoluční  RI 
8. Žádost o uvolnění fin. prostředků z rezervy města na rekonstrukci vestibulu u pavilonu ,,B,, MŠ 
Generála Klapálka  - RI 

 
V. Odbor výstavby 

1. Soubor změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou  
 
 
VI. Ostatní 

 
VII. Školství 
  1. Dodatek ke zřizovací listině Kulturního a společenského střediska – Kralupy nad Vltavou 

2. Použití  nadrozpočtových finančních prostředků z rezervy města na rekonstrukci Malého sálu KaSS 
 

VIII. Dotazy a připomínky občanů 
IX.  Dotazy a připomínky zastupitelů 
X.  Závěr 
 
Jednání řídil starosta Petr Holeček, starosta města  
Zahájeno: 17, 00 h 
Ukončeno: 19, 00  h 
Zapsala: Lenka Procházková 
 
I.  Zahájení, organizační záležitosti 
Starosta města zahájil 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou.   
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno; podle prezenční listiny je přítomno   
13 členů ZM, to znamená, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM a jednání je pravomocné.  
Návrh programu dnešního jednání schválilo 13 členů ZM. Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást 
každého projednávaného bodu programu – pro 13 a aby všechna hlasování byla veřejná – pro 13 
 
 
 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:   
Ing. Arch. Skalička, MUDr. Řenč, Ing. Materna. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: Mgr. Drobná, František 
Kyllar. Zápisy z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 27. 6. 2007 byly ověřeny ověřovateli Mgr. 
Hereinovou, a Stanislavem Hejdukem. Zápisy dostali všichni členové ZM, byly k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě, usnesení byla zveřejněna. Žádné námitky k nim nebyly podány.  
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II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
 
III. Majetkoprávní záležitosti města: 
 
 
 
 
IV. Finanční záležitosti města 
 
Usnesení 07/06/4/1    Rozpočtové opatření č. 9/2007 
ZM  schvaluje –  přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na 
úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov v celkové výši 27.456,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                              pro 14, ( příloha č. 4/1 ) 
Usnesení 07/06/4/2       Rozpočtové opatření č. 10/2007 
ZM schvaluje -  přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na 
úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov v celkové výši 62.920,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                              pro 14, ( příloha č. 4/2 ) 
Usnesení 07/06/4/3  Rozpočtové opatření č. 11/2007 
ZM schvaluje -  přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 13.900,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                              pro 14, ( příloha č. 4/3 ) 
Usnesení 07/06/4/4   Rozpočtové opatření č. 12/2007 
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. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                              pro 14, ( příloha č. 4/4 ) 
Usnesení 07/06/4/5  Rozpočtové opatření č. 13/2007 
ZM schvaluje –  přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského kraje, na základě rozhodnutí 
Ministerstva financí, účelově určené na prevenci kriminality v roce 2007 v rámci realizace Programu prevence 
kriminality na místní úrovni – Partnerství  v celkové výši 100.000,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                              pro 14, ( příloha č. 4/5 ) 
Usnesení 07/06/4/6  Rozpočtové opatření č. 14/2007 
ZM schvaluje 
1)  přijetí finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 2. 6. 2006 mezi městem Šabac 
(Srbsko) a městem Kralupy nad Vltavou na realizaci projektu Evropské unie „Otevírání místní správy vůči 
potřebám občanů“ ve výši 265.748,11 Kč 
2)  použití finančních prostředků, v návaznosti na smlouvu o spolupráci ze dne 2. 6. 2006 mezi městem Šabac 
(Srbsko) a městem Kralupy nad Vltavou, 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 nad Vltavou, za období březen 2007 ve výši  
265.748,11 Kč.                                                                                                                      pro 14, ( příloha č. 4/6 ) 
Usnesení 07/06/4/7   Žádost o uvolnění finančních prostředků z rezervy města na realizaci akcí : „Výměna 
oken v budově ZŠ Třebízského – III. etapa“ , „Výměna rozvodů vody v pavilonu MV 3 ZŠ Revoluční“ a 
,,ZŠ G. Klapálka – rekonstrukce prosklených stěn“ 
ZM schvaluje  
1.) ZM schvaluje – převod částky 106 363 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na 

kapitolu 5, paragraf 3113, položka 5171, organizační číslo 107 - „Výměna oken v budově ZŠ Třebízského 
v Kralupech nad Vltavou – III. etapa“ .                                                                         pro 14, ( příloha č. 4/7 ) 

 
2.) ZM schvaluje – převod částky 419 947,7 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na 

kapitolu 5, paragraf 3113, položka 5171, organizační číslo 135 - „Oprava rozvodů vody v pavilonu MV 3 
v ZŠ Revoluční v Kralupech nad Vltavou“.                                                                  pro 14, ( příloha č. 4/7 ) 

 
3.) ZM schvaluje – převod částky 1 000 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na 

kapitolu 5, paragraf 3113, položka 5169, organizační číslo 135 -  „Oprava rozvodů vody v pavilonu MV 3 
v ZŠ Revoluční v Kralupech nad Vltavou“ – podklady pro výběrové řízení.     pro 11, zdr. 3 ( příloha č. 4/7 ) 
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4.) ZM schvaluje – převod částky  284 067,- Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na 
kapitolu 5, paragraf 3113, položka 6121, organizační číslo 137 - „ Rekonstrukce prosklených stěn – ZŠ 
Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou“.                                                              pro 14, ( příloha č. 4/7 ) 

Usnesení 07/06/4/8   Žádost o uvolnění finančních prostředků z rezervy města na realizaci akce: 
,,Rekonstrukce vestibulu u pavilonu ,,B“ – MŠ Generála Klapálka“ – skutečné náklady 
ZM schvaluje – převod částky 949 889 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 
5, paragraf 3113, položka 6121, organizační číslo 139 - ,,Rekonstrukce vestibulu u pavilonu ,,B“ – MŠ Generála 
Klapálka“                                                                                                               pro 13, ( příloha č. 4/8 ) 
 
V.  Odbor výstavby 
 
Usnesení 07/06/5/1  Soubor změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou 

1. ZM Kralupy n.Vlt.  schvaluje     pořízení zadání souboru změn schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. 
u žádostí, uvedených   pod body  3, 6, 9, 10, 13, 17 ( č. 17 částečně, v rozsahu pozemků uvedených v důvodové 
zprávě)  
 
2. ZM Kralupy n.Vlt.  neschvaluje  pořízení zadání  souboru změn č.  3   schváleného územního plánu města 
Kralupy nad Vltavou u žádostí, uvedených   pod body 1, 2, 4, , 8 , 14, 19, 20. Důvody neschválení jsou uvedeny v 
důvodové zprávě u jednotlivých bodů. 
 
3. ZM Kralupy nad Vltavou bere na vědomí neprojednání žádostí o  změny schváleného územního plánu města 
Kralupy n.Vlt., uvedené v důvodové zprávě pod body : 5, 7, 11, 12,  15, 16 
 
4. ZM Kralupy n.Vlt.  ukládá Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou  zabezpečit zpracování a projednání 
požadovaných změn č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vlt. v rozsahu usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 5. 
2006 a ze dne 18. 7. 2007.  
  
5. ZM Kralupy n.Vlt.  souhlasí  s formou zadání zpracovatele podle    § 50 zák. č. 199/94 Sb. – t. j. výzva jednomu 
zájemci, Atelier U–24, s. r. o., Praha 2,  Perucká 44. 

 
Příloha:  
 

1.Pavel Diamant, Vehlovická 70, Praha - změna Lobeč 627, 311/10, 310/6, 311/24,  311/25,  
311/26, 311/27, ze ZS na BI. 

ZM nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                          pro 14 
 
 2. Lukáš Kochman, Mlýnská 337, Kralupy - změna 399, 400 Mikovice, z Spv na BI.  

ZM nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                 pro 13, zdr.1 
  
  3. Milena Jeričová, Dygrýnova 899, Praha - změna Minice 232/1, ze Z na BI.  
    ZM souhlasí se zařazením tohoto pozemku do zadání ÚP                                                                             pro 14 
 
  4. Jan Duras, Kročehlavská 236, 272 01 Kladno.  

ZM nesouhlasí se zařazením tohoto pozemku do zadání ÚP                                                                          pro 14 
 
  5. Jiří Rosenmüller, Kovošrot Kralupy s. r. o., Příčná 227, Kralupy – již vyřešeno změnou ÚP č. 1 
 
  6. Jaroslav Karban, Machovcova 1276/18, Praha - změna 285, 306/4, 290, 291, 266/3 Minice  
   z Spz na BI - záleží na rozhodnutí ZM 

ZM souhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                     pro 13, zdr.1 
 
  7. Martin Dragoun, Chržínská 378, 273 24 Velvary -    (stávající ÚP záměr umožňuje, není nutná změna ÚP ) 
 
  8. ing. Jan Řehořovský, U Háje 1219, Roztoky - změna 209/1, 209/3, 210/1, 210/3, 211,  
    216/1 Kralupy ze ZS4 na BI. – 

ZM nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                          pro 14 
 
  9. Strnadelová, Blevice 100, Zákolany - změna Minice 462, 463, 465, ze ZS3 na BI.  

ZM souhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                              pro 14 
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10. Eva Řídká, Loudova 8/1880, Praha - změna Minice 601, 243/9, 243/10, 243/7, ze Z na BI. 
ZM souhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                               pro 14 

 
11. Jana Drobná - (stávající ÚP záměr umožňuje, není nutná změna ÚP ) 
 
12. Alena a Ivan Petrovi - (stávající ÚP záměr umožňuje, není nutná změna ÚP ) 
 
13. Josef Jindřich, Čelakovského 225, Veltrusy – změna ze zeměd. produkce na  bydlení individuální 123/1, 127, 
129/2 Minice.  

ZM souhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                                    pro 14 
 
14. PaedDr. Hana Stránská, Kralupy - změna 64/33, 64/31 Minice ze ZS na BI. – 
   ZM nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                         pro 10, proti 1, zdr. 3 
 
15. František Bělohubý - (stávající ÚP záměr umožňuje, není nutná změna ÚP ) 
 
16. ing.arch. Pavel Skalička -  (stávající ÚP záměr umožňuje, není nutná změna ÚP ) 
 
17. Lubomír Böhm, Senovážné nám. 20. Praha - změna 428/1, 428/2 Mikovice a 37/2, 37/3,  
 37/4, 37/5,37/6, 37/7, 283/9, st.183, 135, 169, 400, 460, 65, 106, 113, 114, 131, 132, 134,  147/2, 150, 151, 154, 258, 
261/1, 267, 312, 326, 327, 399, 465, 478, 479, 485 Zeměchy ze  
 zeměd. produkce na BI (bydlení individuální) – komise doporučuje zařadit do zadání změny ÚP pouze  poz. parc.     
č. 37/2, 37/3, 37, 37/5, 37/6, 37/7, 283/9 a st. parc. č. 183 vše k. ú. Zeměchy, ostatní pozemky nenavazují na 
současnou výstavbu, není zde žádaná infrastruktura a komise je názoru, že  je dostatek jiných  rozvojových ploch na 
území města 
   ZM souhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP poz. parc. č. 37/2, 37/3, 37, 37/5, 37/6, 37/7, 283/9 a st. 
parc. č. 183 vše k.ú. Zeměchy 
   ZM nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP poz. par. č. 135, 169, 400, 460, 65, 106, 113, 114, 131, 
132, 134,  147/2, 150, 151, 154, 258, 261/1, 267, 312, 326, 327, 399, 465, 478, 479, 485 
 
18. Miloš Němec, Nová 217, Kralupy - změna 83/2 Minice z Spz na BI - (stávající ÚP záměr umožňuje, není nutná   
    změna ÚP )                                                                                                      
 
19. Hana Růžičková, bytem Kinetická 1028, Neratovice, žádá o změnu využití pozemku číslo 
     PK 204,205,206,212,213,214 k.ú Kralupy n. Vlt. na BI (bydlení individuální)  ze ZS4  
     (zeleň sídelní-přírodního charakteru).  
Žadatelka podala odvolání proti rozhodnutí komise a žádá o přezkoumání. Komunikace zde vede, stavební úřad však 
přesto tuto změnu nedoporučuje z důvodu blízkého sousedství podniku Balak, a. s. a jeho budoucího ochranného 
pásma  
   ZM nesouhlasí se zařazením těchto pozemků do zadání ÚP                                                                      pro 13, zdr. 1 
 
20. Město Kralupy, úprava ÚP pro přístupovou cestu pro poz. č. parc. 284/11 a rozdělenou parcelu poz. č. 284/4 v k. ú. 
Lobeč 
   ZM nesouhlasí s úpravou přístupové cesty                                                                                                   pro 7, zdr. 7 

 
VI. Ostatní 
 
VII.        Školství 
 
Usnesení 07/06/7/1 Dodatek ke zřizovací listině Kulturního a společenské střediska – Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje -  doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko o 
provozování rodinného centra „Neználek“ a následné provozování rodinného centra s názvem „Neználek“. 

                                           pro 12, ( příloha č. 7/1 ) 
Usnesení 07/06/7/2 Použití  nadrozpočtových finančních prostředků z rezervy města na rekonstrukci 
Malého sálu KaSS 
ZM schvaluje 
1) Převod finančních prostředků z nadrozpočtových zdrojů města jako investiční příspěvek pro KaSS na 
       rekonstrukci Malého sálu  ve výši 415 070, - Kč z kapitoly 2, skup.odd. § 3392 Zájmová činnost v kultuře, 
položka 6351 Investiční příspěvek, UZ 011. 
2) Investiční příspěvek na rekonstrukci Malého sálu KaSS ve výši 1 000 000,- Kč.  
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       Převod bude proveden z rezervy města z kapitoly 1, skup. odd. § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka 5901 
Nespecifikované rezervy, org. 0008 na kapitolu 2, skup. odd. § 3392 Zájmová činnost v kultuře, položka 6351 
Investiční příspěvek.                                                                                                    pro 12, zdr. 1( příloha č. 7/2 ) 
 
 
 
 
Dotazy a připomínky veřejnosti 
 
 Ing. Penc : ,,Změna v územním plánu vede k výstavbě RD a bytů. Jaký předpokládáte nárůst bytových 
jednotek“? 
 Odpovídá František Kyllar: ,,Řádově  tak 250 RD“. 
Pan Penc: Už nyní je v Kralupech nedostatek např. zubařů, míst ve školách a školkách, v družinách a je 
také nedostačující doprava autobusů do centra města. Jak to město bude řešit? 
 Odpovídá starosta Petr Holeček: 1 .,,Problém se  zubaři není jen v našem městě, je to problém 
celorepublikový. Zubařů je málo. V případě, že by se našel stomatolog, který by chtěl otevřít ordinaci    
v Kralupech, určitě bychom mu pomohli sehnat pro to vhodné prostory. 
2. Školy-, necháme si zpracovat studii, která nám řekne kolik míst ve školách bude potřeba. Další věc je, 
 že nezjistíme zda jako už nyní spousty rodičů, nebudou vozit své děti do škol v jiných městech. 
O nové škole zatím neuvažujeme.  Obsazení ZŠ je různé, např. Mikovická škola má dětí nedostatek. Připravuje  
se  otevření nové třídy ve školce v Mikovicích. 
3. Doprava -  samozřejmě jak se bude město rozrůstat, počítá se i s rozšířením městských autobusových linek  
a doprava se bude přibližovat k místům, kde se nové domy staví“. 
 
Dotazy a připomínky zastupitelů 
 
Ing. Lipovský: ,,Na minulém veřejném zasedání byla odsouhlasena pracovní komise. Komise se již sešla a 
jednala. Vypracovala ,,zadání“ pro banky, které byly  osloveny k podání nabídek. Po oslovení 6 ti bank, které na 
zhodnocení finančních prostředků z prodeje fi. Unipetrol,  přišly zatím  2 nabídky“ .  
 
Pracovní komise nemá ve své pravomoci rozhodovat. Pouze materiály shromažďovat a dále je společně 
s komisí rozpočtovou projednávat . Vybrané nabídky budou předloženy ke schválení  na veřejném ZM 
dne 26. 9. 2007 
 
Ing. Lipovský:   - dále připomínkoval zveřejnění  pouze 2 posudků na studie ,,centrum“ od  nezávislých 
architektů  zveřejněných v měsíčníku Kralupský Zpravodaj, který vyšel 4. 7. 2007 
Po diskuzi společně s   Ing. Arch. Pavlem Skaličkou, Petrem Holečkem a Františkem Kyllarem se shodli, že 
zbylé 3 posudky    od nezávislých architektů budou otištěny v příštím čísle  KZ. 

- položil dotaz na starostu Petra Holečka ve věci poskytnutí podkladů k jednání fi. Casua u 
u České komory architektů. 

Odpověděl starosta Petr Holeček: Potřebné podklady fi. Casua  poskytneme . 
 
 
 
 
 
VIII. Závěr  
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Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne                     
                                                      18. 7. 2007 
ZM schvaluje 
přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na úhradu nákladů na 
zpracování lesních hospodářských osnov v celkové výši 27.456,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                           
  přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na úhradu nákladů na 
zpracování lesních hospodářských osnov v celkové výši 62.920,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                              
přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově určených na úhradu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 13.900,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                           
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. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                      
přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského kraje, na základě rozhodnutí Ministerstva financí, 
účelově určené na prevenci kriminality v roce 2007 v rámci realizace Programu prevence kriminality na místní 
úrovni – Partnerství  v celkové výši 100.000,- Kč. 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007                         
1)  přijetí finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 2. 6. 2006 mezi městem Šabac 
(Srbsko) a městem Kralupy nad Vltavou na realizaci projektu Evropské unie „Otevírání místní správy vůči 
potřebám občanů“ ve výši 265.748,11 Kč 
2)  použití finančních prostředků, v návaznosti na smlouvu o spolupráci ze dne 2. 6. 2006 mezi městem Šabac 
(Srbsko) a městem Kralupy nad Vltavou, 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 nad Vltavou, za období březen 2007 ve výši  
265.748,11 Kč.                                                                                                                   
1.) převod částky 106 363 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, paragraf 
3113, položka 5171, organizační číslo 107 - „Výměna oken v budově ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou 
– III. etapa“ .                                   
2.) převod částky 419 947,7 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, paragraf 
3113, položka 5171, organizační číslo 135 - „Oprava rozvodů vody v pavilonu MV 3 v ZŠ Revoluční 
v Kralupech nad Vltavou“.                                                            
3.) převod částky 1 000 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, paragraf 
3113, položka 5169, organizační číslo 135 - . „Oprava rozvodů vody v pavilonu MV 3 v ZŠ Revoluční 
v Kralupech nad Vltavou“ – podklady pro výběrové řízení.      p 
4.) převod částky  284 067,- Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, paragraf 
3113, položka 6121, organizační číslo 137 - „ Rekonstrukce prosklených stěn – ZŠ Generála Klapálka 
v Kralupech nad Vltavou“.                                                            
 převod částky 949 889 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, paragraf 
3113, položka 6121, organizační číslo 139 - ,,Rekonstrukce vestibulu u pavilonu ,,B“ – MŠ Generála Klapálka“     
pořízení zadání souboru změn schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. u žádostí, uvedených   pod body              
3, 6, 9, 10, 13, 17 ( č. 17 částečně, v rozsahu pozemků uvedených v důvodové zprávě)  

 
  ZM neschvaluje 

pořízení zadání  souboru změn č.  3   schváleného územního plánu města Kralupy nad Vltavou u žádostí, uvedených  
pod  body 1, 2, 4, , 8 , 14,19,20. Důvody neschválení jsou uvedeny v důvodové zprávě u jednotlivých bodů. 
 
ZM bere na vědomí 
neprojednání žádostí o  změny schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt., uvedené v důvodové zprávě 
pod body : 5, 7, 11, 12,  15, 16 
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ZM souhlasí 
s formou zadání zpracovatele podle    § 50 zák. č. 199/94 Sb. – t .j. výzva jednomu zájemci, Atelier U–24, s.r.o., 
Praha 2,  Perucká 44. 
 
 
 
Ověřovatelé:   Mgr. Šárka Drobná 
 
    František Kyllar  
 
Starosta    pan Petr Holeček 


