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Z á p i s  č. 4 
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 19. března 2008 

ve velé zasedací místnosti MěÚ 
Přítomni: Petr Holeček, František Kyllar, Ing. Berit, Mgr. Bozděch, Ing. Czechmann, Marie Blažková,  
Mgr. Hereinová, 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 
Omluveni:  Mgr. Drobná, Jindřich Havlík 
 
 

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

1.Odprodej části pozemku pp.  179/1 v k. ú. Minice - STAŽENO 
2.Záměr města - odprodej pozemku st. 260/2 v k. ú. Minice 
3.Záměr města - odprodej pozemků v k. ú. Minice 
4.Záměr města - odprodej části pozemků v k. ú. Mikovice 
5. Záměr města – odprodej pozemku st. 603 v k. ú. Lobeč 
6. Záměr města – odprodej části pozemku pp.   36/11 v k. ú. Lobeč 
7.Záměr města – majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu fotb. hřiště V Olších 
8.Záměr města – odprodej části pozemku pp.   83/1 v k. ú. Lobeček 
9.Koupě pozemků v k. ú.Minice- otočka autobusů 
10.Koupě pozemků pp.   89/7 a pp.  127/30 v k. ú. Minice 
11. Záměr města – odprodej 2 budov a tribuny v areálu FK Čechie Kralupy 
12. Žižkova 157 – dopis pro zastupitele  

IV. Finanční záležitosti 
. Rozpočtové opatření č. 1/2008 
    - přijatá dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
2. Rozpočtové opatření č. 2/2008 
    - přijatá dotace na úhradu osobních a věcných výdajů v oblasti sociálních služeb 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2008 
    - přijaté fin.prostředky od Povodí Vltavy, s.p. za účelem čištění potoků 
4. Rozpočtové opatření č. 4/2008 
    - přijatá neinv.dotace účelově určená na výplatu dávek sociální péče  
5. Rozpočtové opatření č. 5/2008 
    - přijatá neinv.dotace účelově určená k výplatě příspěvků na péči 
6. Přijetí finančního daru od České rafinérské,a.s. ve výši 300 000,-Kč a jeho poskytnutí na jednotlivé 
subjekty. 
7. Smlouva o půjčce č. 1823257 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou MUDr. Věry 
Felixové , bytem Husova čp. 495 na objekt ul.Nad Skalou čp. 1129 v Kralupech nad Vltavou. 
8. Smlouva o půjčce č. 1823353 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou paní Zdeňky 
Škrabálkové, bytem U Parku čp. 308 na objekt ul.U Parku č. 308 v Kralupech nad Vltavou.   
9. Žádost o rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků na úhradu faktur za vypracování 
žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí z kapitoly č. 10 na kapitolu č. 5. 
 

V. Odbor Realizace – investic 
1. Žádost o rozpočtovou změnu – PD podchod pod nemocnicí 

VI. Odbor Vnitřních Věcí 
1. Souhlas s umístěním městského znaku na webových stránkách Zlatých stránek 
2. Použití znaku Kralupy n.Vlt. do cykloprůvodce pro Střední Čechy 
3. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 2. 2008 

VII. Ostatní 
1. Sportovní komise - Žádost o finanční převod 218.500,- Kč pro oddíl hokejbal - STAŽENO 
2. Zápis č. 16 z jednání KV ZM 
3 Zpráva č. 01/08 z kontrolního šetření KV ZM- staženo 

VIII Dotazy a připomínky občanů města 
 

IX. Dotazy a připomínky členů ZM 
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X. Závěr 
 
 
Jednání řídil starosta Petr Holeček, starosta města  
Zahájeno: 17:00 h 
Ukončeno:  18:50 h 
Zapsala: Lenka Procházková 
 
I.  Zahájení, organizační záležitosti  
Starosta města zahájil 4. 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:, Mgr. Jiřina 
Hereinová, Marie Blažková, Libor Lesák. Ověřovateli zápisu byli zvoleni:Ing. arch. Skalička, Ing. Czechmann. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 12. 3. 2008 byl ověřen ověřovateli Mgr. Volkovou a Ing. 
Beritem. Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě, usnesení byla 
zveřejněna a vyvěšena na úředních deskách 
 
II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
Starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 12. března 2008, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě. 
 
 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
usnesení č. 08/04/3/1 Odprodej části pozemku pp. 179/1 v k. ú. Minice 
Materiál STAŽEN 
usnesení č. 08/04/3/2 Záměr města - odprodej pozemku st. 260/2 v k. ú. Minice 
Záměrem města je odprodej pozemku st.  260/2 o výměře 13 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod RD. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

pro: 18, nepřítomen 1 (příloha č.3/2) 
usnesení č. 08/04/3/3 Záměr města – odprodej pozemků v k. ú.Minice 
Záměrem města je odprodej: 

- části pozemku pp. 515/2 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Minice za účelem zajištění údržby domu čp. 4          
v ul. Pražská 

- odprodej části pozemku pp. 564/2 a pozemku pp. 492/7 o celkové výměře cca 1600 m2 v k. ú. Minice  
za účelem rozšíření sousedního pozemku pp. 28/2 

- odprodej pozemků pp. 28/3 o výměře 49 m2, pp. 27/3 o výměře 86 m2 a pp. 487/8 o výměře 19 m2             
        v k. ú. Minice 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.  

pro: 17, zdr.: 2 proti 0 (příloha č.3/3) 
usnesení č. 08/04/3/4 Záměr města - odprodej části pozemků v k. ú. Mikovice 
Záměrem města není odprodej části pozemků pp. 167/2 a pp. 546/2 o celkové výměře cca 20 m2 za účelem 
využití jako zahrádka a části pozemků pp. 118/4 a pp. 549/2 celkové výměře cca 87 m2 za účelem využití jako   
manipulační prostor. 

pro: 6, proti: 3, zdr.: 10 (příloha č.3/4) 
usnesení č. 08/04/3/5 Záměr města - odprodej pozemku  st. 603 k. ú. Lobeč 
Záměrem města je odprodej pozemku st. 603 o výměře 344 m2 v k. ú. Lobeč za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod stavbou rod. domu čp. 2009 s přilehlou zahradou. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

pro: 18,proti: 0 , zdr.: 1 (příloha č.3/5) 
usnesení č. 08/04/3/6 Záměr města - odprodej části pozemku pp.   36/11 v k. ú. Lobeč 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 36/11 o výměře cca 115 m2 za účelem výstavby terasy                     
u HOTELU SPORT se zřízením věcného břemene práva chůze přes pozemek pp. 36/11. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
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pro: 12, proti: 0, zdr.: 7 (příloha č.3/6) 
usnesení č. 08/04/3/7 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v areálu fotb. hřiště V Olších 
Záměrem města je odprodej části zastavěných pozemků st. 678/1 a st. 521/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou              
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v areálu fot. hřiště V Olších.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

pro: 12, proti: 0, zdr.: 7 (příloha č.3/7) 
usnesení č. 08/04/3/8 Záměr města - odprodej části pozemků v k. ú. Lobeček 
Záměrem města není odprodej části pozemku pp. 83/1 o výměře cca 3000 m2 v k. ú. Lobeček za účelem 
výstavby myčky na ruční mytí a čištění osobních a dodávkových vozů, servis autoskel a pneuservis se skladem 
pneu. 

pro: 18, proti: 0, zdr.: 1 (příloha č.3/8) 
usnesení č. 08/04/3/9 Koupě pozemků v k. ú. Minice – otočka autobusů Pod Hradištěm 
a) ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků s vlastníky pozemků pp. 535/7, pp. 535/8 v  k. ú. Minice  
z důvodu odvodnění dešťových vod takto: 
- odkoupení pozemků pp. 535/7 a pp. 535/8 od spoluvlastníků pozemku Ing. Čermákové, MVDr. Šitance             
a V. Šitancové za cenu 100,-Kč/m2  
pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 
b) ZM neschvaluje odkoupení  pozemku pp. 475/11 v k. ú. Minice, od manželů Hájkových za cenu 1.600,-
Kč/m2  

pro: 17, proti: 0, zdr.: 2 (příloha č.3/9) 
usnesení č. 08/04/3/10 Koupě pozemků pp. 89/7 a pp. 127/30 v k. ú. Minice 
ZM schvaluje odkoupení pozemků pp. 89/7 o výměře 15 m2 a pp. 127/30 o výměře 190 m2 v k. ú. Minice            
do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou od společnosti STAVOSMART, s. r. o., IČ 27940691, se sídlem Praha 
6- Řepy, Čistovická 514/89 za cenu 1,- Kč s tím, že na tyto pozemky bude přemístěna vsakovací nádrž 
k zachycení dešťových vod z pozemku společnosti MAKRA, s. r. o.            

pro: 11, proti: 5, zdr.: 3 (příloha č.3/10) 
usnesení č. 08/04/3/11 Záměr města – odprodej 2 budov a tribuny v areálu FK Čechie Kralupy 
Záměrem města je odprodej budovy čp. 945 - objekt k bydlení na pozemku st. 613 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
a budovy bez čp. nebo evidenčního (včetně tribuny) - jiná stavba na pozemku st. 614 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

pro: 19, proti:0, zdr.: 0 (příloha č.3/11) 
usnesení č. 08/04/3/12 Žižkova 157 – Dopis pro zastupitele 
1) Záměrem města je odkoupení 1/2 domu od paní Langwielerové, čp. 157 v ulici Žižkova s pozemky st 170 

o výměře 649 m2 a pp. 13/1 o výměře 1.284 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
2)   ZM pověřuje Mgr. Bozděcha a Františka Kyllara jednáním s paní Langwielerovou o odkupu 1/2 domu,    
čp. 157 v ulici Žižkova s pozemky st. 170 o výměře 649 m2 a pp. 13/1 o výměře 1.284m2 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou. 

 pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č.3/12) 
 

IV. Finanční záležitosti města 
usnesení č. 08/04/4/1 Rozpočtové opatření č. 1/2008 - přijatá dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí         
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2008 – 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 
381.800,- Kč. 
 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4111         98216          1                              381.800,00 
232 10       6171        5011         98216          4                              269.920,00 
232 10       6171        5031         98216          4                                70.180,00   
232 10       6171        5032         98216          4                                24.300,00 
232 10       6171        5137         98216         11                               17.400,00  
 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 4/1) 

usnesení č. 08/04/4/2 Rozpočtové opatření č. 2/2008 - přijatá dotace na úhradu osobních a věcných výdajů  
v oblasti sociálních služeb    
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ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2008 – přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje,    
na  základě Rozhodnutí Ministerstva financí, účelově určené na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících 
s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb v  celkové  výši 382.036,- Kč. 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4111         98116          1                              382.036,00 
232 10       6171        5189         98116          4                              382.036,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
pro: 18, nepřítomen 1 (příloha č. 4/2) 

usnesení č. 08/04/4/3 Rozpočtové opatření č. 3/2008 -  přijaté finanční prostředky od Povodí Vltavy, s.p.             
za účelem čištění potoků a jejich břehů    
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2008 –  přijetí finančních prostředků od Povodí Vltavy, s. p. za účelem 
čištění potoků a jejich břehů na území města Kralup nad Vltavou  v celkové výši  52.836,- Kč. 
účet       odd.par.         pol.              ÚZ              orj.        org.               částka v Kč 
235 10     2333          2111                                   5                                  52.836,00 
232 10     2333          5169                                   5                                  52.836,00  

pro: 18, nepřítomen 1 (příloha č. 4/3) 
usnesení č. 08/04/4/4 Rozpočtové opatření č. 4/2008 - přijatá neinvestiční dotace účelově určená na výplatu  
dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 
ZM schvaluje přijetí Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce  
a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 14.000.000,- Kč. Dotace je účelově určena 
na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. 
 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13306          1                         14.000.000,00 
232 10      4171         5410         13306          3                           3.000.000,00 
232 10      4172         5410         13306          3                              600.000,00 
232 10      4173         5410         13306          3                              600.000,00 
232 10      4177         5410         13306          3                              100.000,00 
232 10      4182         5410         13306          3                           1.400.000,00 
232 10      4183         5410         13306          3                              500.000,00 
232 10      4184         5410         13306          3                           2.000.000,00 
232 10      4185         5410         13306          3                           5.700.000,00 
232 10      4186         5410         13306          3                              100.000,00         

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
pro:18, nepřítomen 1 (příloha č. 4/4) 

usnesení č. 08/04/4/5 Rozpočtové opatření č. 5/2008 - přijatá neinvestiční dotace účelově určená k výplatě 
příspěvků na péči 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2008 – přijetí Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 21.631.000,- 
Kč. Dotace je účelově určena k výplatě příspěvků na péči oprávněných osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.,       
o sociálních službách. 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13235          1                         21.631.000,00 
232 10       4195        5410         13235          3                         21.631.000,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
pro:18, nepřítomen 1 (příloha č. 4/5) 

usnesení č. 08/04/4/6 Přijetí finančního  daru  od České rafinérské, a. s., ve výši 300 000,- Kč a jeho 
poskytnutí na jednotlivé subjekty. 

ZM schvaluje. 
1.Přijetí finančního daru ve výši 300.000,-Kč od České rafinérské, a. s. 
2.Poskytnutí finančního daru dle dohody na jednotlivé subjekty: 

 
-Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
 Na podporu akcí v průběhu Dnů Kralup 2008                            100.000,-Kč 
-Kulturní a společenské středisko Vltava 
 Na podporu pořádání kulturních akcí pro obyvatele regionu       50.000,-Kč 
-Městské muzeum 
 Na pořádání krátkodobých výstav a na doplňování 
 sbírkového fondu                                                                          30.000,-Kč 
- Dům dětí a mládeže 



  

ZM č. 4 
str. 5 

 

  Na podporu akcí pro účelné využití volného  
  času dětí a mládeže                                                                      50.000,-Kč 
-Kralupský informační poradce 
  Podpora vydávání informačního materiálu pro obyvatele           20.000,-Kč      
-Městská zeleň 
 Podpora výsadby a popěstebné péče o městskou zeleň                50.000,-Kč 
 v konkrétní oblasti s tím, že jméno společnosti bude 
 konkrétně zmíněno při realizaci akce 
 
Celkem                                                                                        300.000,-Kč 

pro:18, nepřítomen 1 (příloha č. 4/6) 
usnesení č. 08/04/4/7 Smlouva o půjčce č. 1823257 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou 
MUDr. Věry Felixové, bytem Husova čp. 495 na objekt ul. Nad Skalou čp. 1129 v Kralupech nad Vltavou 
ZM schvaluje smlouvu o půjčce č. 1823257 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou MUDr. Věry 
Felixové , bytem Husova čp. 495 na objekt ul. Nad Skalou čp. 1129 v Kralupech nad Vltavou ve výši 70 000,- 
Kč, na účel poř. číslo 10) výměna oken starších 10 let na obkjekt čp. 1129 ul. Nad Skalou v Kralupech nad 
Vltavou. 

pro: 18 nepřítomen 1 (příloha č. 4/7) 
usnesení č. 08/04/4/8 Smlouva o půjčce č. 1823353 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou 
paní Zdeňky Škrabálkové, bytem U Parku čp. 308, na objekt ul. U Parku čp. 308 v Kralupech nad 
Vltavou 
ZM schvaluje smlouvu o půjčce č. 1823353 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 
40 000,- Kč, z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou paní Zdeňky Škrabálkové, bytem U Parku        
čp.  308 Kralupy nad Vltavou, na účel poř. číslo 05) obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 
let na objekt čp.  308 ul. U Parku v Kralupech nad Vltavou. 

pro: 18, nepřítomen 1 (příloha č. 4/8) 
usnesení č. 08/04/4/9 Žádost o rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků na úhradu faktur        
za vypracování žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí z kapitoly č. 10 na kapitolu č. 5 
ZM schvaluje Převod finančních prostředků ve výši CZK 71.400,- na úhradu čtyř faktur č. 200805, 200807, 
(čísla dvou faktur budou doplněna po obdržení) Finančnímu poradenství, s. r. o., za vypracování žádostí o dotace 
ze Strukturálních fondů EU v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt: „Snižování 
spotřeby energie v MŠ a ZŠ“ včetně zastupování při jednání a to z nespecifikované rezervy, z kapitoly č. 10 
Komunikace – „Městský marketing a public relations“paragraf 3635 územní plánování, položka 5901 
nespecifikované rezervy na kapitolu č. 5 Odbor Realizace investic. 
paragraf 3111 Mateřské školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 154 ve výši CZK 17.850,-, 
paragraf 3111 Mateřské školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 155 ve výši CZK 17.850,-, 
paragraf 3113 Základní školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 156 ve výši CZK 17.850,-, 
paragraf 3113 Základní školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 157 ve výši CZK 17.850,- . 
                                          pro: 16, proti 0, zdr. 3 (příloha č. 4/9) 

V. Odbor Realizace investic 

usnesení 08/04/5/1 Žádost o rozpočtovou změnu - PD pro územní rozhodnutí na akci : „Podchod pro pěší 
v ulici Mostní a lávka přes Zákolanský potok (u nemocnice) a nově pojatou rekonstrukci  VO podél 
rekonstruované ulice Mostní“ 
ZM schvaluje převod částky 119 000 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, 
paragraf  2212, položka 6121, organizační číslo 164 - PD pro územní rozhodnutí na akci : „Podchod pro pěší 
v ulici Mostní a lávka přes Zákolanský potok (u nemocnice) a nově pojatou rekonstrukci  VO podél 
rekonstruované ulice Mostní“. 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 (příloha č. 5/1) 
 

VI. Odbor Vnitřních věcí 
usnesení č. 08/04/6/1 Souhlas s umístěním městského znaku na webových stránkách Zlatých stránek            
ZM souhlasí s umístěním městského znaku Kralup nad Vltavou na webových stránkách Zlatých stránek. 

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 ( příloha č. 6/1) 
usnesení č. 08/04/6/2 Použití  znaku Kralupy n. Vlt. na vytištění reklamy města Kralupy n. Vlt. do 
cykloprůvodce pro oblast Střední Čechy 
ZM souhlasí s použitím znaku města Kralupy n. Vlt. na vytištění reklamy města Kralupy n. Vlt.                             
do cykloprůvodce pro oblast StředníČechy.                                   

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 ( příloha č. 6/2) 



  

ZM č. 4 
str. 6 

 

usnesení č. 08/04/6/3 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou dle  
nař.vl.č. 79/2008 Sb., (příloha č. l k nař.vl.č.37/2003 Sb), od 1. 2. 2008  
1) ZM souhlasí ZM souhlasí s poskytováním odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od měsíce 

února 2008, tj. od 1. 2. 2008 v maximální výši dle tabulky  - v důvodové zprávě.  
2) ZM souhlasí s poskytováním měsíčních odměn ve výši souhrnu odměn za jejich vykonávané funkce. 
3) ZM souhlasí s tím, že odměny dle sloupce 12 budou  vypláceny formou odměn 2 x za rok a to podle počtu 

uskutečněných jednání a účasti členů na jednání těchto výborů nebo komisí. Výše odměn je možno 
poskytnout  až do šestinásobku měsíční odměny uvedené v tabulce a to v každém pololetí roku.  

pro: 19, proti: 0, zdr.: 0 ( příloha č. 6/3) 
 

VII. Ostatní 
usnesení č. 08/04/7/1 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků oddílu hokejbal“ 
materiál byl STAŽEN 
usnesení č. 08/04/7/2 Zápis č. 16 z jednání KV ZM 
ZM bere na vědomí zápis č. 16 z jednání KV ZM, konaného ve dnech 18. a 21. února 2008 

pro: 19,proti: 0, zdr.: 0 (příloha č.7/2) 
usnesení č. 08/04/7/3 Zpráva č. 01/08 z kontrolního šetření KV ZM 
materiál byl STAŽEN 
 

VIII. Dotazy a připomínky občanů 
pan Karel: „ Nerozuměl jsem bodu III/3 odprodej stavebního pozemku. 603  v Lobči“ 
 odpovídá Fr. Kyllar: „Záměrem města je odprodej, ale prodej bude uskutečněn až po geometrickém 
zaměření území a vyhotovení projektvé dokumentace na schodiště a přístup k nové lokalitě výstavby nových 
domů.“ 
 
Paní Strunecká:-z útulku pro psy: „Proč město jako vlastník útulku, nepomohlo více s opravou škod způsobené 
vichřicí Ema. Útulek byl téměř zničen, většinu psů si museli tzv. rozebrat lidé, kteří je mají zatím u sebe doma 
v péči. Pomocnou ruku při opravě podali dobrovolníci, kteří zajistili mnohem více oprav, nežli technické služby 
pověřené městem.“ 
 odpovídá starosta Petr. Holeček: „Nesouhlasím s tím, že byl útulek zcela zničen. Byl jsem se tam 
podívat hned v pondělí. V pondělí začaly TS s opravami v útulku. Musely také napravovat škody způsobené 
vichřicí po celém městě a také na hřbitově, který byl opravdu dost poničen.“Myslím, že TS udělaly pro útulek 
dost.  A to, že vám pomáhali dobrovolníci, vidím chvályhodně.“ 
paní Kotková: „Dosud není hotové oplocení, protože se natíraly sloupky, poté se bude natahovat plot. 
S vedoucím Správního odboru K. Haincem jsem mluvila o tom, s čím bychom potřebovali pomoct.“ 
 Odpovídá ředitel TS: „Odvedli jsme všechnu práci, o kterou jsme byli na místě požádáni jednou 
pracovnicí z  útulku.“ 
Pan Boček – sponzor útulku: „ Slyšel jsem o přesunu útulku v souvislosti s plánovaným obchvatem Kralup.“ 
 Odpovídá starosta Petr Holeček: „ Obchvat je naše blízká budoucnost. Protože by se útulek nacházel 
v blízkosti obchvatu, mluvíme už nyní o možných variantách přemístění útulku.“  
Paní Bočková – sponzor útulku: „ Znáte zákon o provozování útulku?A kdy se bude útulek stěhovat. Má nyní 
smysl investovat peníze do tohoto místa, jestliže by tř. v blízké době bylo známo nové místo pro přesun útulku.“ 
 odpovídá tajemnice Ing. Ziková: „ Vlastně stačí, když si za útulek dáte písemnou žádost s požadavky a 
předáte ji na podatelnu úřadu. Tato žádost bude přidělena příslušnému odboru a osobě, která má útulek za 
město na starosti a bude řešit.“ 
 
Paní Fialová: „ Chtěla bych poprosit TS, aby při odvozu odpadu v ulici Třebízského, otáčely popelnice směrem 
k chodníku, nyní tomu tak není a my musíme vstupovat při vysypání odpadu do vozovky a nebo si popelnice 
otáčet sami.“ 
 odpovídá ředitel TS Ing. Šára: „ Děkuji za připomínku a beru ji na vědomí.“ 
 
Paní Brixová:     1) „Bude se opravovat silnice v areálu nemocnice?“ 
 odpovídá Fr. Kyllar: „ Ano s opravou se počítá.“  
  2) „ Mohly by se umístit na dětském hřišti v Zátiší alespoň dvě lavičky?“ 
 odpovídá Fr. Kyllar: „Prosím Ing. Šáru ředitele TS, aby lavičky zajistil.“ 
                           3) „V Mikovicích je u nové zástavby udělaný nájezd na kočárky, ale rozpětí nájezdu, 
neodpovídá rozpětí kol u golgových kočárků.“ 
 odpovídá Fr. Kyllar „Projekt byl zpracován před 4 lety a schválen před 2 lety, ale zhotovení schodiště 
vč. nájezdu zhotovovala soukromá firma, která tam staví domy včetně příslušenství.“ 
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 odpovídá Zuzana Brožová: „Jako matka musím říci, že nikde neodpovídá žádný nájezd rozpětí kol u 
golfového kočárku.“ 
            4) „Sklepní okno v bývalé poliklinice v Nerudově ulici je stále nezakryté“ 
 odpovídá Stanislav Hejduk: „Hovořil jsem již s majitelem domu a slíbil zakrytí těchto oken.“ 
 
Paní Živná: „ Bude při privatizaci bytů dodrženo pravidlo hry?“ 

Odpovídá Fr. Kyllar: „ I když schvalování privatizačních podmínek neproběhlo, mohu slíbit, že byt 
bude nejprve nabídnut k prodeji stávajícímu nájemci.“ 
 
Pan Král: „Chtěl bych uveřejnit článek v Kralupkém Zpravodaji. Nabídl jsem ho redaktorce a ta s uveřejněním 
nesouhlasí.“ 
 Odpovídá Zuzana Brožová redaktorka KZ: „ Nic takového jsem neřekla, jen jsem se vyjádřila, že by se 
hodilo,vyjádření k tomuto článku někoho z vedení radnice. Pak by se uveřejnily oba pohledy na věc:“  
 Stanislav Hejduk: odpovídá na námitku pana Krále na předchozím ZM: „ Byl jsem se podívat na 
ořezané keře v Lobečku, a myslím, že úprava keřů je opravdu nevzhledná a práce tak nebyla provedena 
odborně.“ 
 

IX.. Dotazy a připomínky zastupitelů 
Mgr. Klepáčová: „ V ul. Generála Klapálka je potřeba opravit krajnici silnice.“ 
 
Marie Blažková: „ Je třeba se zamyslet nad otázkou, moci z domu zavolat pomoc při havarijních situacích. 
Myslím teď konkrétně dům Na Zátiší. Je možné tam dát telefon?“ 
 Odpovídá Fr. Kyllar: „Jsou to soukromé domy a takovéto věci si musí zajistit sami,“  
 
X. Závěr 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 6. února 2008 

 
ZM souhlasí: 
S umístěním městského znaku Kralup nad Vltavou na webových stránkách Zlatých stránek. 
s použitím znaku města Kralupy n. Vlt. na vytištění reklamy města Kralupy n. Vlt do cykloprůvodce pro oblast 
StředníČechy.                                   
S poskytováním odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od měsíce února 2008, tj. od 1. 2. 2008 
v maximální výši dle tabulky - v důvodové zprávě.  
S poskytováním měsíčních odměn ve výši souhrnu odměn za jejich vykonávané funkce. 
S tím, že odměny dle sloupce 12 budou  vypláceny formou odměn 2 x za rok a to podle počtu uskutečněných 
jednání a účasti členů na jednání těchto výborů nebo komisí. Výše odměn je možno poskytnout  až do 
šestinásobku měsíční odměny uvedené v tabulce a to v každém pololetí roku.  
 
ZM schvaluje: 
Majetkoprávní vypořádání pozemků s vlastníky pozemků pp. 535/7, pp. 535/8 v  k. ú. Minice  z důvodu 
odvodnění dešťových vod takto: 
- odkoupení pozemků pp. 535/7 a pp. 535/8 od spoluvlastníků pozemku Ing. Čermákové, MVDr. Šitance             
a V. Šitancové za cenu 100,-Kč/m2  
Odkoupení pozemků pp. 89/7 o výměře 15 m2 a pp. 127/30 o výměře 190 m2 v k. ú. Minice, do vlastnictví města 
Kralupy nad Vltavou od společnosti STAVOSMART, s. r. o., IČ 27940691, se sídlem Praha 6- Řepy, Čistovická 
514/89 za cenu 1,- Kč s tím, že na tyto pozemky bude přemístěna vsakovací nádrž k zachycení dešťových vod 
z pozemku společnosti MAKRA, s. r. o.            
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 381.800,- Kč. 
 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4111         98216          1                              381.800,00 
232 10       6171        5011         98216          4                              269.920,00 
232 10       6171        5031         98216          4                                70.180,00   
232 10       6171        5032         98216          4                                24.300,00 
232 10       6171        5137         98216         11                               17.400,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí Ministerstva financí, účelově 
určené na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních 
služeb v  celkové  výši 382.036,- Kč. 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4111         98116          1                              382.036,00 
232 10       6171        5189         98116          4                              382.036,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Přijetí finančních prostředků od Povodí Vltavy, s. p. za účelem čištění potoků a jejich břehů na území města 
Kralup nad Vltavou  v celkové výši  52.836,- Kč. 
účet       odd.par.         pol.              ÚZ              orj.        org.               částka v Kč 
235 10     2333          2111                                   5                                  52.836,00 
232 10     2333          5169                                   5                                  52.836,00  
Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce  
a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 14.000.000,- Kč. Dotace je účelově určena 
na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. 
 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13306          1                         14.000.000,00 
232 10      4171         5410         13306          3                           3.000.000,00 
232 10      4172         5410         13306          3                              600.000,00 
232 10      4173         5410         13306          3                              600.000,00 
232 10      4177         5410         13306          3                              100.000,00 
232 10      4182         5410         13306          3                           1.400.000,00 
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232 10      4183         5410         13306          3                              500.000,00 
232 10      4184         5410         13306          3                           2.000.000,00 
232 10      4185         5410         13306          3                           5.700.000,00 
232 10      4186         5410         13306          3                              100.000,00         

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 5/2008 – přijetí Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 
– Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 21.631.000,- Kč. Dotace je 
účelově určena k výplatě příspěvků na péči oprávněných osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4116         13235          1                         21.631.000,00 
232 10       4195        5410         13235          3                         21.631.000,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
1.Přijetí finančního daru ve výši 300.000,-Kč od České rafinérské, a. s. 
2.Poskytnutí finančního daru dle dohody na jednotlivé subjekty: 
 
-Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
 Na podporu akcí v průběhu Dnů Kralup 2008                            100.000,-Kč 
-Kulturní a společenské středisko Vltava 
 Na podporu pořádání kulturních akcí pro obyvatele regionu       50.000,-Kč 
-Městské muzeum 
 Na pořádání krátkodobých výstav a na doplňování 
 sbírkového fondu                                                                          30.000,-Kč 
- Dům dětí a mládeže 
  Na podporu akcí pro účelné využití volného  
  času dětí a mládeže                                                                      50.000,-Kč 
-Kralupský informační poradce 
  Podpora vydávání informačního materiálu pro obyvatele           20.000,-Kč      
-Městská zeleň 
 Podpora výsadby a popěstebné péče o městskou zeleň                50.000,-Kč 
 v konkrétní oblasti s tím, že jméno společnosti bude 
 konkrétně zmíněno při realizaci akce 
 
Celkem                                                                                        300.000,-Kč 

 
Smlouvu o půjčce č. 1823257 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou MUDr. Věry Felixové , 
bytem Husova čp. 495 na objekt ul. Nad Skalou čp. 1129 v Kralupech nad Vltavou ve výši 70 000,- Kč, na účel 
poř. číslo 10) výměna oken starších 10 let na obkjekt čp. 1129 ul. Nad Skalou v Kralupech nad Vltavou. 
Smlouvu o půjčce č. 1823353 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 40 000,- Kč, z Fondu 
rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou paní Zdeňky Škrabálkové, bytem U Parku čp. 308 Kralupy nad 
Vltavou, na účel poř. číslo 05) obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let na objekt čp. 308 
ul. U Parku v Kralupech nad Vltavou. 
Převod finančních prostředků ve výši CZK 71.400,- na úhradu čtyř faktur č. 200805, 200807, (čísla dvou faktur 
budou doplněna po obdržení) Finančnímu poradenství, s. r. o., za vypracování žádostí o dotace ze Strukturálních 
fondů EU v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt: „Snižování spotřeby energie 
v MŠ a ZŠ“ včetně zastupování při jednání a to z nespecifikované rezervy, z kapitoly č. 10 Komunikace – 
„Městský marketing a public relations“paragraf 3635 územní plánování, položka 5901 nespecifikované rezervy 
na kapitolu č. 5 Odbor Realizace investic. 
paragraf 3111 Mateřské školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 154 ve výši CZK 17.850,-, 
paragraf 3111 Mateřské školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 155 ve výši CZK 17.850,-, 
paragraf 3113 Základní školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 156 ve výši CZK 17.850,-, 
paragraf 3113 Základní školy, položka 6121 Budovy, haly, stavby, org. 157 ve výši CZK 17.850,- 
Převod částky 119 000 Kč z rezervy města, kapitola 1, paragraf 6409, položka 5901 na kapitolu 5, paragraf  
2212, položka 6121, organizační číslo 164 - PD pro územní rozhodnutí na akci : „Podchod pro pěší v ulici 
Mostní a lávka přes Zákolanský potok (u nemocnice) a nově pojatou rekonstrukci  VO podél rekonstruované 
ulice Mostní“. 
 
ZM neschvaluje 
odkoupení  pozemku pp. 475/11 v k. ú. Minice, od manželů Hájkových za cenu 1.600,-Kč/m2  
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Záměr města je: 
odprodej pozemku st.  260/2 o výměře 13 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod RD. Záměr 
města bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej: 

- části pozemku pp. 515/2 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Minice za účelem zajištění údržby domu čp. 4          
v ul. Pražská 

- odprodej části pozemku pp. 564/2 a pozemku pp. 492/7 o celkové výměře cca 1600 m2 v k. ú. Minice  
za účelem rozšíření sousedního pozemku pp. 28/2 

- odprodej pozemků pp. 28/3 o výměře 49 m2, pp. 27/3 o výměře 86 m2 a pp. 487/8 o výměře 19 m2            
v k. ú. Minice 

odprodej pozemku st. 603 o výměře 344 m2 v k. ú. Lobeč za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod 
stavbou rod. domu čp. 2009 s přilehlou zahradou. 
odprodej části pozemku pp. 36/11 o výměře cca 115 m2 za účelem výstavby terasy u HOTELU SPORT se 
zřízením věcného břemene práva chůze přes pozemek pp. 36/11. 
odprodej části zastavěných pozemků st. 678/1 a st. 521/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v
vypořádání pozemků v areálu fot. hřiště V Olších.  
odkoupení 1/2 domu od paní Langwielerové, čp. 157 v ulici Žižkova s pozemky st 170 o výměře 649 m2 a pp. 
13/1 o výměře 1.284 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
 
Záměr města není: 
odprodej části pozemků pp. 167/2 a pp. 546/2 o celkové výměře cca 20 m2 za účelem využití jako zahrádka a 
části pozemků pp. 118/4 a pp. 549/2 celkové výměře cca 87 m2 za účelem využití jako manipulační prostor. 
odprodej části pozemku pp. 83/1 o výměře cca 3000 m2 v k. ú. Lobeček za účelem výstavby myčky na ruční 
mytí a čištění osobních a dodávkových vozů, servis autoskel a pneuservis se skladem pneu. 
odprodej budovy čp. 945 - objekt k bydlení na pozemku st. 613 v k. ú. Kralupy nad Vltavou a budovy bez čp.  
nebo evidenčního (včetně tribuny) - jiná stavba na pozemku st. 614 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  
 
ZM bere na vědomí: 
zápis č. 16 z jednání KV ZM, konaného ve dnech 18. a 21. února 2008 
 
ZM pověřuje: 
Mgr. Bozděcha a Františka Kyllara jednáním s paní Langwielerovou o odkupu 1/2 domu, čp. 157 v ulici Žižkova 
s pozemky st. 170 o výměře 649 m2 a pp. 13/1 o výměře 1.284m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Ing. Marek Czechmann 
 
 

Ing. arch. Pavel Skalička 
 
 

starosta   Petr Holeček 


