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Z á p i s  č. 2 
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 6. února  2008 

ve velké zasedací místnosti MěÚ 
Přítomni: Petr Holeček, Mgr. Drobná, František Kyllar, Ing. Berit, Mgr. Bozděch, Ing. Czechmann,                   
Jindřich Havlík, Marie Blažková, Stanislav Hejduk, Mgr. Klepáčová, Libor Lesák, Ing. Lipovský, Ing. Listík, 
Ing. Materna, RNDr. Plecháček, MUDr. Řenč, Ing. arch. Skalička, Luboš Šuda, Libor Toms, Mgr. Volková 
(17,45 h)  
Omluveni: Mgr. Hereinová, 
Stav přítomných se během zasedání měnil. 

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

1. Odprodej pozemků v k. ú. Lobeček 
2. Záměr města – odprodej části pozemku v k. ú. Lobeč 
3. Záměr města – odprodej části pozemku v k. ú. Mikovice 
4. Záměr města – odprodej části pozemku v k. ú. Minice 
5. Odprodej spoluvlastnického podílu pozemku st. 113/2 v k. ú. Kralupy n.Vlt. 
6. Nabídka na odkup vodovodu a kanalizace v Minicích 
7.  Revokace Usnesení ZM ze dne 14. 11. 2007 – změna kupujícího 

IV. Finanční záležitosti 
1. Rozpočtové opatření č. 23/2007 - přijatý příspěvek na administraci Programu obnovy venkova 
2. Rozpočtové opatření č. 24/2007 - přijatá dotace na akci „Propojení MKDS mezi MP a OO PČR 

v Kralupech n.Vlt.“ 
3. Rozpočtové opatření č. 25/2007 - přijaté finanční prostředky na činnost odborného lesního 

hospodáře 
4. Rozpočtové opatření č. 26/2007 - přijatá neinv. dotace od KÚ Střed. kraje účelově určená                    

pro ZŠ Gen. Klapálka na nákup pomůcek technického a kompenzačního charakteru 
5. Rozpočtové opatření č. 27/2007 - přijatá neinv. dotace od KÚ Střed. kraje účelově určená                                

pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí 
6. Rozpočtové opatření č. 28/2007 

- zvýšení neinv. dotace ze SR ČR na výplatu příspěvku na péči 
- ponížení neinv. dotace ze SR ČR na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 

7. Rozpočtové opatření č. 29/2007 - přijatá neinv. dotace od KÚ Střed. kraje účelově určená                     
na projekt „Překlady turistických informací o Kralupech nad Vlt.“ 

8. Rozpočtové opatření č. 30/2007 - přijatá neinv. dotace od Úřadu práce v Mělníku pro MěBP 
Kralupy n.Vlt. a TSM Kralupy  

9. Rozpočtové opatření č. 31/2007 - přijaté finanční dary 
10. Zpráva o vyhodnocení hospodaření FRB města Kralupy n.Vlt. a dosažení věcných efektů za rok 

2007 dle čl. IX, bod č. 2 dle platných „Zásad“  
11. Petice spolumajitelů domu čp. 676, 670 

V. Odbor Realizace – investic 
VI. Ostatní 

1. Stanovisko ZM v Kralupech nad Vltavou k záměru fy GHC Invest, s. r. o., skladovat                             
a manipulovat s toxickými, hořlavými a jinými chemikáliemi nebezpečnými pro životní prostředí 
v areálu fy Balak v Kralupech n.Vlt. 

2. Sportovní komise- žádost o převod finančních prostředků 
3. Umístění víceúčelového sálu vč. provozního zázemí, městské knihovny, expozice muzea, kavárny 

s terasou a dále klubovní prostory pro zájmové organizace do objektu mlýna a přilehlého bytového 
domu 

4. Kontrolní Výbor – Plán činnosti KV na rok 2008 
         Zápis o činnosti KV ZM Kralupy nad Vltavou za 2. pol. 

              Zápis č. 14 z jednání KV ZM 
Z            Zápis č. 15 z jednání KV ZM 

VII. Školství 
VIII. Dotazy a připomínky občanů města 
IX. Dotazy a připomínky členů ZM 
X. Závěr 
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Jednání řídil starosta Petr Holeček, starosta města  
Zahájeno: 17:00 h 
Ukončeno:  20:20 h 
Zapsala: Lenka Procházková 
 
I. Zahájení, organizační záležitosti  
Starosta města zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou. 
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno; podle prezenční listiny je přítomno       
19 členů ZM, to znamená, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM a jednání je pravomocné.  
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: Ing. Berit, 
Mgr. Klepáčová, Ing. Lipovský. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Bozděch, Ing. Czechmann.  
Zápisy z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 9. ledna 2008 byly ověřeny ověřovateli Mgr. Drobnou            
a Liborem Tomsem. Zápisy dostali všichni členové ZM, byly k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě, 
usnesení byla zveřejněna.  
Proti jednání byly vzneseny námitky Mgr. Klepáčovou a Liborem Lesákem. Po shledání procesní chyby, 
(jednání ZM nebylo řádně vyvěšeno na úředních deskách) byla obě usnesení posledního jednání ZM 
uznána za neplatná. Materiály k těmto usnesením jsou znovu předloženy k projednaní na ZM 6. 2. 2008.  
II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
Starosta města informoval o vyřízení připomínek a dotazů. 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
usnesení č. 08/02/03/01 Odprodej pozemků v k. ú. Lobeček 
Materiál ODLOŽEN 
usnesení č. 08/02/3/2 - Záměr města - odprodej části pozemku v k.ú. Lobeč 
Záměrem města není odprodej části pozemku pp. 281/87 o výměře 19 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření 
zahrady u rod. domu čp. 1110 ul. Na Vyhlídce. 

pro: 11, proti: 1, zdr.: 7 (příloha č.3/2) 
usnesení č. 08/02/03/03- Záměr města - odprodej části pozemku v k. ú. Mikovice 
Záměrem města není odprodej části pozemku pp. 328/1 v k.ú. Mikovice  o výměře cca 50 m2, za účelem 
výstavby garáže. 

pro: 18, proti: 0, zdr.: 2 (příloha č.3/3) 
usnesení č. 08/02/03/04 - Záměr města - odprodej části pozemku v k. ú. Minice 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 179/1 v k. ú. Minice o výměře cca 75 m2, za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou autodílny a rozšíření pozemku pp. 78/28 a to - včetně studny 
nacházející se na pozemku pp. 179/1. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

pro: 16, proti: 3, zdr.: 1 (příloha č.3/4) 
usnesení č. 08/02/03/05 - Odprodej pozemku st. 113/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje odprodej podílu ¾ celku pozemku st. 113/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 70 m2 za cenu 
78.750,- Kč. 
Při prodeji bude postupováno podle § 140 občanského zákoníku, spoluvlastnický podíl bude nabídnut ke koupi  
spoluvlastníkovi pozemku st. 113/2 Heleně Kratochvílové.  
V případě neuplatnění předkupního práva bude podíl ¾ celku pozemku st. 113/2 odprodán manželům Vladimíru 
a Lence Brychtovým za cenu: 78.750,-Kč. 

pro: 18 ,proti: 0 , zdr.: 2 (příloha č.3/5) 
usnesení č. 08/02/03/06 - Nabídka na odkup vodovodu a kanalizace v Minicích 
ZM souhlasí s výkupem nových a zkolaudovaných vodovodních a kanalizačních (pouze splašková kanalizace) 
sítí od investorů těchto staveb, které byly realizovány v katastrálním území Kralupy nad Vltavou, za cenu 8 % 
z uznatelných nákladů stavby. 
Uznatelné náklady stavby budou stanoveny znaleckým posudkem a jedná se pouze o tu část nákladů, které 
budou předmětem majetkového vkladu do společnosti VKM, a. s. 
ZM souhlasí s financováním pořízení akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., z rezervy města. Finační 
odbor – 1, § 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezerva města na investice na odbor správy majetku – 7 na § 3639 
činnost místní správy, pol. 6201. 
              pro: 16, proti: 0, zdr.: 4 (příloha č.3/6) 
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usnesení č. 08/02/03/07 - Revokace usnesení ZM ze dne 14. 11. 2007 - změna kupujícího  
ZM mění usnesení ZM ze dne 14. 11. 2007, č. usnesení 07/08/3/3/ takto: 
ZM schvaluje odprodej jednotlivých částí pozemku pp. 49/2 v k. ú. Mikovice Věře Petrželkové, Evě Durasové         
a Františkovi Špičkovi za cenu 500,- Kč/m2.  

pro: 19, proti: 0, zdr.: 1 (příloha č.3/7) 
 

IV. Finanční záležitosti města 
usnesení č. 08/02/04/01 - Rozpočtové opatření č. 23/2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2007 – 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.§          pol.         ÚZ        orj.                              částka v Kč    
231 10                      4122        803          1                                 6.000,00 
232 10     3636         5011        803          4                                 6.000,00    
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/1) 
usnesení č. 08/02/04/02 - Rozpočtové opatření č. 24/2007  
Rozpočtové opatření č. 24/2007 – přijetí limitované investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR, účelově 
určené na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN „Propojení MKDS mezi MP a OO PČR  v Kralupech nad 
Vltavou“ v celkové výši  450.000,- Kč. 
 
účet         odd.§           pol.              ÚZ              orj.        org.               částka v Kč 
223 92                       4216            14669              1    2140527066       450.000,00 
223 92     5311          6122            14669              6    2140527066       450.000,00  
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/2) 
usnesení č. 08/02/04/03 - Rozpočtové opatření č. 25/2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2007 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  
Středočeského kraje, účelově určených na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové 
výši 13.600,- Kč. 
 
účet            odd.§        pol.            ÚZ          orj.     org.                      částka v Kč 
231 10                       4116          29008        1                                    13.600,00 
232 10         1036      5213          29008        9                                    13.600,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/3) 
usnesení č. 08/02/04/04 - Rozpočtové opatření č. 26/2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2007 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského 
kraje, účelově určené pro ZŠ Gen. Klapálka na nákup pomůcek technického a kompenzačního charakteru pro 
děti a žáky se zdravotním postižením v celkové výši 3.420,- Kč. 
 
účet         odd.§           pol.            ÚZ           orj.     org.                  částka v Kč 
231 10                       4122         33346          1                                  3.420,00 
232 10       3113        5331         33346          2                                  3.420,00   
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/4) 
usnesení č. 08/02/04/05 - Rozpočtové opatření č. 27/2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2007 –  přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského 
kraje, účelově určené pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2007 v celkové výši   
13.075,- Kč. 
účet         odd.§           pol.            ÚZ           orj.     org.                   částka v Kč 
231 10                       4122            60             1                                13.075,00 
232 10       5512        5137            60             4                                10.000,00 
232 10       5512        5167            60             4                                  3.075,00         
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/5) 
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usnesení č. 08/02/04/06 - Rozpočtové opatření č. 28/2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2007  
1) Zvýšení neinvestiční dotace přijaté z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2007, účelově určené                     

na výplatu příspěvku na péči. Dotace se zvyšuje z 20.000.000,- Kč na 26.637.000,- Kč, tj. zvýšení                        
o 6.637.000,- Kč. 

 
účet        odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13235          1                            6.637.000,00 
232 10       4195        5410         13235          3                            6.637.000,00 
 
2) Ponížení neinvestiční dotace přijaté z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2007, účelově určené                 

na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Dotace se snižuje 
z 20.000.000,- Kč na 10.256.760,- Kč, tj. snížení o 9.743.240,- Kč. 

 
účet        odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13306          1                        -  9.743.240,00 
232 10      4171         5410         13306          3                        -  3.140.000,00 
232 10      4172         5410         13306          3                        -  3.203.240,00 
232 10      4179         5410         13306          3                        -  1.300.000,00 
232 10      4184         5410         13306          3                        -     700.000,00 
232 10      4185         5410         13306          3                        -  1.400.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19,proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/6) 
usnesení č. 08/02/04/07 - Rozpočtové opatření č. 29/2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2007 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského 
kraje, jako finanční spoluúčast Středočeského kraje ve věci financování projektu v oblasti cestovního ruchu. 
Jedná se o dotaci účelově určenou na projekt s názvem „Překlady turistických informací o Kralupech nad 
Vltavou“ v celkové výši 19.600,- Kč.  
 
účet            odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                   částka v Kč 
231 10                       4122           199             1                                19.600,00 
232 10       2143        5169           199             4                                19.600,00 
- účelová dotace musí být profinancována nejpozději do 30. 3. 2008 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/7) 
usnesení č. 08/02/04/08 - Rozpočtové opatření č. 30/2007  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2007 – přijetí neinvestičních dotací od Úřadu práce v Mělníku, 
účelově určených pro Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou v celkové výši 35.000,- Kč a pro Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou v celkové výši 887.881,- Kč.  
 
účet        odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13101          1      3612                  35.000,00 
231 10                       4116         13101          1      3639                887.881,00 
232 10      3612         5331         13101          7      7771                  35.000,00 
232 10      3639         5331         13101          5      7771                887.881,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/8) 
usnesení č. 08/02/04/09 - Rozpočtové opatření č. 31/2007 - přijaté finanční dary 
ZM bere na vědomí informaci - přehled přijatých finančních darů od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 31/2007 – přijetí finančních darů v roce 2007 ve výši 1,308.500,- Kč.  

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/9) 
usnesení č. 08/02/04/10 - Zpráva o vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad 
Vltavou a dosažení věcných efektů za rok 2007 dle čl. IX, bod č. 2 dle platných „Zásad“  
ZM schvaluje Zprávu o vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou a dosažení 
věcných efektů za rok 2007 dle čl. IX,. bod č. 2 platných „Zásad“ a dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 
Příloha č. 1 
Přehled občanů, kterým byla poskytnuta půjčka od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 dle schválených Zásad vytvoření                
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ ve znění Dodatku č. 1, 
Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3. 
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Půjčky rok 2007    
Pořadové číslo  Jméno Číslo smlouvy Částka půjčky 
186 David Kožmín 1822553 180 000,00 
187 Vlastimil Fiala 1822756   85 000,00 
188 Jaroslav Doskočil  

Jaroslava Doskočilová 
1822852 120 000,00 

189 Milada Zlochová 1822959   60 000,00 
190 Pavla Turková 1823054 100 000,00 
191 společenství vlastníků jednotek  

U Cukrovaru č.p.1064 
IČ 27867625 

1823150 440 000,00 

Celkem   985 000,00 Kč 
    
Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou z hlediska dosažených 
věcných efektů v roce 2007. 
Vyhodnocení za rok 2007. 
Do 31. 12. 2007 bylo dle platných Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou“ v platném znění bylo poskytnuto půjček z FRB města: 
Celkem poskytnutých půjček z FRB  6 
Vydané stavební povolení    2 
Sdělení k ohlášení drobných staveb 
nebylo vydáno- nevyžaduje se   0 

pro: 20, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/10) 
usnesení č. 08/02/04/11 - Petice spolumajitelů domu čp. 676 a 670 – nesouhlas s tím, že výběr poplatků             
za odvoz odpadů byl odejmut MěBP (placení prostřednictvím SIPO) 
ZM bere na vědomí Petici spolumajitelů domu čp. 676 a 670 ve věci nesouhlasu s odejmutím výběru poplatků 
za odvoz odpadů MěBP (placení prostřednictvím SIPO). 

pro: 20, proti: 0, zdr.: 0(příloha č. 4/11) 
 

V Školství 
 

VI. Ostatní 
usnesení č. 08/02/06/01 - Stanovisko ZM v Kralupech nad Vltavou k záměru fy. GHC Invest s. r. o. 
skladovat a manipulovat s toxickými, hořlavými a jinými chemikáliemi nebezpečnými pro životní 
prostředí v areálu fy. Balak v Kralupech n.Vlt. 
ZM Kralupy n.Vlt  zásadně nesouhlasí s činností společnosti GHC Invest s. r. o – skladování a manipulace 
s chemikáliemi nebezpečnými pro životní prostředí v areálu firmy Balak v Kralupech nad Vltavou, Minická 635. 
Zároveň pověřuje starostu města, aby o tomto usnesení neprodleně informoval JUDr. Kužvarta, pověřeného 
zastupováním města s tím, aby využil veškeré zákonné prostředky k ukončení předmětné činnosti. 

pro: 20, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č.6/1) 
usnesení č. 08/02/06/02 - Žádost o převod finančních prostředků 
ZM souhlasí s převedením ušetřené finanční částky z roku 2007 ve výši 218.500,- Kč z kapitoly 1, § 6409, 
položka 5901- rezerva města, na kapitolu 2, § 3419, položka 5229 na činnost dětí a mládeže. 

pro: 20, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č.6/2) 
usnesení č. 08/02/06/03 - Umístění víceúčelového sálu vč. provozního zázemí, městské knihovny, expozice 
muzea, kavárny s terasou a dále komunitní prostory pro zájmové organizace do objektu mlýna                          
a přilehlého bytového domu čp. 68 
materiál ODLOŽEN 
usnesení č. 08/02/6 /04 -  1) Plán činnosti  KV ZM na rok 2008 
   2) Zpráva o činnosti KV ZM Kralupy nad Vltavou za II. pol 2007 
   3) Zápis č. 14 z jednání KV ZM 
   4) Zápis č. 15 z jednání KV ZM 
1) ZM schvaluje Plán činnosti KV ZM Kralupy nad Vlt. na rok 2008 
2) ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti KV ZM Kralupy nad Vlt. za II. pol. 2007 
3) ZM bere na vědomí Zápis č. 14 z jednání KV ZM, konaného ve dnech 10. a 14. ledna 2008 
4) ZM bere na vědomí Zápis č. 15 z jednání KV ZM, konaného ve dnech 28. 1. a 4. 2. 2008 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č.6/4) 
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VII. Školství 
 

VIII. Dotazy a připomínky občanů 
K materiálu č. 4/11 – Petice spolumajitelů domů 676 a 670 – téma: Změna způsobu vybírání poplatků                   
za odpad. 
Zástupci domů čp. 676 a 670, kteří byli na zasedání přítomni, se dotázali proč se změnil způsob vybírání 
poplatků za odpad. Možnost platit poplatek v SIPO byl pro všechny mnohem přijatelnější, než nově zavedené 
možnosti (složenkou, bezhotovostně z účtu, hotově v pokladně MěÚ). 
Vysvětlující odpověď k dané věci podala vedoucí odboru Ivana Adámková a starosta Petr Holeček. Písemnou  
obdrží majitelé těchto domů písemně nejpozději do 10 dní od uplynutí VZ ZM. 
 
paní Živná: 
- „Bude mít někdy město sběrné nádoby na plechovky?“ 
 odpovídá vedoucí TSM Ing. Šára: „ Nevím zda město tyto nádoby někdy mít bude, ale je možné  
takový to odpad odvézt do TS. 
 
 
- „Mgr. Drobná v KZ vyzývala veřejnost ke zmapování bezbariérových přístupů ve městě Kralupy nad 

Vltavou a míst kde by tento přístup byl potřebný. Seznam míst jsme předali TSM Kralupy n/Vlt. 
Dále také žádám, aby i lidé, kteří se špatně pohybují mohli využívat zvonek u plošin pro vozíčkáře 
k  přivolání pomoci pracovníka. 
 

Pan Kirov: 
- Poděkoval vedení města a především Františkovi Kyllarovi za práci, kterou pro město konají a upozornil,  

že v Přemyslově ulici chybí kontejner na sklo. Místo k umístění by mohlo být na rohu u prodejny Husqvarny. 
odpovídá Fr. Kyllar: V Přemyslově ulici není místo na umístění 6ti kontejnerů, ale zmiňované místo            
u Husqvarny považuji za dobrý nápad.“ 

 
Pan Matějík: 
- „Mám obavy, aby třeba Krajský úřad našemu městu nenařídil akceptovat uskladnění chlóru ve městě.“ 

odpovídá Fr. Kyllar: „ Bezpečnostní důvody proč NE! jsou jednoznačné. a JUDr. Kužvart pro to udělá 
vše.“ 

- „Je v rozpočtu města počítáno s nějakými opravami silnic, chodníků a parkovišť?“ 
 odpovídá Fr. Kyllar: „Silnice nepatří městu, ale jsou Správy a údržby silnic, konkrétně silnice                     
Ke Hřbitovu měla být opravena v 11/2007, ale z důvodů prací plynárenské firmy, se logicky práce přesunuly                 
na březen 2008. Pražská ulice se bude opravovat v letošním roce. Na opravu parkovacích ploch bude vyhlášeno 
výběrové hlášení“. 
 
Pan Král:  
- Chtěl bych znát odpověď na otázku, kterou jsem položil na minulém ZM. Týká se to nevzhledné úpravy keřů 

v Lobečku.  
odpovídá Fr. Kyllar: „Mluvil jsem s firmou pana Janečka, která řez keřů prováděla. Práci považuje             
za odborně a správně provedenou.“ 

 
-  „Soukromé domy se stávají reklamními poutači,co dělá MP proto, aby to tak nebylo?,“ 
 
Pan Kirov: 
- „Jaký je postih sprejera, který je chycen a byl už nějaký chycen.?“ 

Na oba dotazy odpovídá zástupce MP Michal Císler: „Je těžké dokázat vinu i někomu, kdo je třeba 
na reklamě uveden. Jednoho sprejera jsme zadrželi a předali Polici ČR .“ 

 
IX. Dotazy a připomínky zastupitelů 

 
L. Lesák: 
- „Po té co jsme zrušili usnesení ZM revitalizace Hostibejku, navrhuji, abychom si všichni účastnění sedli              

a domluvili si co a jak bude?.“ 
- „Jak dopadly žádosti o dotace na zateplení škol a školek“? 

Odpovídá Mgr. Drobná: Žádosti jsme museli stáhnout, protože nebyly v pořádku. Ale stihli jsme je 
včas přepracovat a odeslat  
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Reaguje Mgr. Jílečková (Finační poradenstí s. r. o.) - novou žádost jsme podali 30. ledna, nyní 
nastává proces technické kontroly. 
 

- „Výsadba zeleně na Strachově – Proč RM odsouhlasila spoluúčast financování 2 mil. Kč a proč RM 
následně toto usnesení zrušila?“ 

 Odpovídá starosta Petr Holeček – „Na příštím mimořádném zasedání ZM vám bude představen             
arch. Stránský, který vás seznámí s novým projektem Strachova.“ 

 
Stanislav Hejduk: 
- Kolik už bylo vyčerpáno fin. prostředků na centrum? 
- Bude zvolena odborná komise na výstavbu centra. A jaký bude další postup? 
- Kdo byl dosud odpovědný za rozhodování o centrum.? 
- Kolik nás dosud stál Hostibejk? 
- Kolik stáli náklady na Infocentrum? 
 Odpovídá starosta Petr Holeček – materiály z financování a z těchto akcí budou předloženy                       

na březnovém zastupitelstvu 
 
Mgr. Klepáčová: 
- „Na minulých ZM jsem se ptala na zabezpečení oken budovy naproti poště (bývalé dětské zdrav. středisko)  

a do dnešního dne se nic nezměnilo. Stejně je tomu se zábradlím na můstku u Jízku.“ 
- Plánuje se ZM za přítomnosti Ing. arch. Picka a Mgr. Jílečkové? 
 Odpovídá starosta Petr Holeček a Ing. Šára 
 
 
X. Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ZM č. 2 / 2008 
str. 8 

 

      Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 6. února 2008 

 
ZM souhlasí: 
s výkupem nových a zkolaudovaných vodovodních a kanalizačních (pouze splašková kanalizace) sítí                         
od investorů těchto staveb, které byly realizovány v katastrálním území Kralupy nad Vltavou. Za cenu 8 % 
z uznatelných nákladů stavby.  
Uznatelné náklady stavby budou stanoveny znaleckým posudkem a jedná se pouze o tu část nákladů, které 
budou předmětem majetkového vkladu do společnosti VKM, a. s. 
s financováním pořízení akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., z rezervy města. Finační odbor – 1,            
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 6901 rezerva města na investice na odbor správy majetku – 7 na § 3639 činnost 
místní správy, pol. 6201. 
s převedením ušetřené finanční částky z roku 2007 ve výši 218.500,- Kč z kapitoly 1, § 6409, položka 5901- 
rezerva města, na kapitolu 2, § 3419, položka 5229 na činnost dětí a mládeže. 
 
ZM nesouhlasí: 
s činností společnosti GHC Invest s. r. o – skladování a manipulace s chemikáliemi nebezpečnými pro životní 
prostředí v areálu firmy Balak v Kralupech n.Vlt., Minická 635. Zároveň pověřuje starostu města, aby o tomto 
usnesení neprodleně informoval JUDr. Kužvarta, pověřeného zastupováním města s tím, aby využil veškeré 
zákonné prostředky k ukončení předmětné činnosti. 
 
ZM schvaluje: 
odprodej podílu ¾ celku pozemku st. 113/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 70 m2 za cenu: 78.750,-.Kč 
Při prodeji bude postupováno podle § 140 občanského zákoníku, spoluvlastnický podíl bude nabídnut ke koupi  
spoluvlastníkovi  pozemku st. 113/2  Heleně Kratochvílové.  
V případě neuplatnění předkupního práva bude podíl ¾ celku pozemku st. 113/2 odprodán manželům Vladimíru 
a Lence Brychtové za cenu: 78.750,-Kč. 
Rozpočtové opatření č. 23/2007 –  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.§        pol.         ÚZ        orj.                          částka v Kč    
231 10                      4122        803          1                                 6.000,00 
232 10     3636         5011        803          4                                 6.000,00    
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
Rozpočtové opatření č. 24/2007 – přijetí limitované investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR, účelově 
určené na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN „Propojení MKDS mezi MP a OO PČR  v Kralupech nad 
Vltavou“ v celkové výši  450.000,- Kč. 
 
účet           odd.§         pol.              ÚZ              orj.        org.               částka v Kč 
223 92                       4216            14669              1    2140527066       450.000,00 
223 92     5311          6122            14669              6    2140527066       450.000,00  
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
Rozpočtové opatření č. 25/2007 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, 
účelově určených na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 13.600,- Kč. 
 
účet             odd.§       pol.           ÚZ           orj.     org.                    částka v Kč 
231 10                       4116          29008        1                                    13.600,00 
232 10         1036      5213          29008        9                                    13.600,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2007 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského 
kraje, účelově určené pro ZŠ Gen. Klapálka na nákup pomůcek technického a kompenzačního charakteru             
pro děti a žáky se zdravotním postižením v celkové výši 3.420,- Kč. 
 
účet           odd.§         pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4122         33346          1                                  3.420,00 
232 10       3113        5331         33346          2                                  3.420,00   
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
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Rozpočtové opatření č. 27/2007 –  přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského kraje, účelově 
určené pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2007 v celkové výši 13.075,- Kč. 
 
účet          odd.§          pol.            ÚZ           orj.     org.                  částka v Kč 
231 10                       4122            60             1                                13.075,00 
232 10       5512        5137            60             4                                10.000,00 
232 10       5512        5167            60             4                                  3.075,00         
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
Rozpočtové opatření č. 28/2007  
1) Zvýšení neinvestiční dotace přijaté z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2007, účelově určené                        

na výplatu příspěvku na péči. Dotace se zvyšuje z 20.000.000,- Kč na 26.637.000,- Kč, tj. zvýšení                        
o  6.637.000,- Kč. 

 
účet        odd.§           pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13235          1                            6.637.000,00 
232 10       4195        5410         13235          3                            6.637.000,00 
 
2) Ponížení neinvestiční dotace přijaté z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2007, účelově určené                 

na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Dotace se snižuje 
z 20.000.000,- Kč na 10.256.760,- Kč, tj. snížení o 9.743.240,- Kč. 

 
účet          odd.§          pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13306          1                        -  9.743.240,00 
232 10      4171         5410         13306          3                        -  3.140.000,00 
232 10      4172         5410         13306          3                        -  3.203.240,00 
232 10      4179         5410         13306          3                        -  1.300.000,00 
232 10      4184         5410         13306          3                        -     700.000,00 
232 10      4185         5410         13306          3                        -  1.400.000,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
Rozpočtové opatření č. 29/2007 –  přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského kraje, jako 
finanční spoluúčast Středočeského kraje ve věci financování projektu v oblasti cestovního ruchu. Jedná se                
o dotaci účelově určenou na projekt s názvem „Překlady turistických informací o Kralupech nad Vltavou“ 
v celkové výši 19.600,- Kč.  
 
účet        odd.§            pol.            ÚZ           orj.     org.                   částka v Kč 
231 10                       4122           199             1                                19.600,00 
232 10       2143        5169           199             4                                19.600,00 
- účelová dotace musí být profinancována nejpozději do 30. 3. 2008 
Rozpočtové opatření č. 30/2007 – přijetí neinvestičních dotací od Úřadu práce v Mělníku, účelově určených     
pro Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou v celkové výši 35.000,- Kč a pro Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou v celkové výši 887.881,- Kč.  
 
účet         odd.§          pol.            ÚZ            orj.     org.                 částka v Kč 
231 10                       4116         13101          1      3612                  35.000,00 
231 10                       4116         13101          1      3639                887.881,00 
232 10      3612         5331         13101          7      7771                  35.000,00 
232 10      3639         5331         13101          5      7771                887.881,00 
- účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 
Rozpočtové opatření č. 31/2007 – přijetí finančních darů v roce 2007 ve výši 1,308.500,- Kč. 
Zprávu o vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou a dosažení věcných 
efektů za rok 2007 dle čl. IX,. bod č. 2 platných „Zásad“ a dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 
Příloha č.1 
Přehled občanů, kterým byla poskytnuta půjčka od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 dle schválených Zásad vytvoření                
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ ve znění Dodatku č. 1, 
Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3. 
Půjčky rok 2007    
Pořadové číslo  Jméno Číslo smlouvy Částka půjčky 
186 David Kožmín 1822553 180 000,00 
187 Vlastimil Fiala 1822756   85 000,00 
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188 Jaroslav Doskočil  
Jaroslava Doskočilová 

1822852 120 000,00 

189 Milada Zlochová 1822959   60 000,00 
190 Pavla Turková 1823054 100 000,00 
191 společenství vlastníků jednotek  

U Cukrovaru č.p.1064 
IČ 27867625 

1823150 440 000,00 

Celkem   985 000,00 Kč 
 
Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou z hlediska dosažených 
věcných efektů v roce 2007. 
Vyhodnocení za rok 2007. 
Do 31. 12. 2007 bylo dle platných Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou“ v platném znění bylo poskytnuto půjček z FRB města: 
Celkem poskytnutých půjček z FRB 6 
Vydané stavební povolení   2 
Sdělení k ohlášení drobných staveb 
nebylo vydáno- nevyžaduje se  0 
Plán činnosti KV ZM Kralupy nad Vlt. na rok 2008 
 
Záměr města je: 
odprodej části pozemku pp. 179/1 v k. ú. Minice o výměře cca 75 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod stavbou autodílny a rozšíření pozemku pp. 78/28 a to - včetně studny nacházející se na pozemku 
pp. 179/1. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
 
Záměr města není: 
odprodej části pozemku pp. 281/87 o výměře 19 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření zahrady u rod. domu                
čp. 1110 ul. Na Vyhlídce. 
odprodej části pozemku pp. 328/1 v k. ú. Mikovice o výměře cca 50 m2, za účelem výstavby garáže. 
 
ZM bere na vědomí: 
Informaci- přehled přijatých finančních darů od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 
Petici spolumajitelů domu č.p. 676 a 670 ve věci nesouhlasu s odejmutím  výběru poplatků za odvoz odpadů 
MěBP (placení prostřednictvím SIPO). 
Zprávu o činnosti KV ZM Kralupy nad Vlt. za II. pol. 2007 
Zápis č. 14 z jednání KV ZM, konaného ve dnech 10. a 14. ledna 2008 
Zápis č. 15 z jednání KV ZM, konaného ve dnech 28. 1. a 4. 2. 2008 
 
ZM mění: 
usnesení ZM ze dne 14. 11.2007, č.usnesení 07/08/3/3/ takto: 
ZM schvaluje odprodej  jednotlivých částí pozemku pp. 49/2  v k. ú. Mikovice  paní Věře Petrželkové, paní Evě 
Durasové a panu Františkovi Špičkovi za cenu 500,-Kč/m2.  
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Marek Czechmann 
 
 
 
   Mgr. Jiří Bozděch 
 
 
 
 
starosta   Petr Holeček 


