
ZM č. 7 

Z á p i s  č. 7 
o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 25. června 2008 

ve velkém sále KaSS 
Přítomni: František Kyllar, Ing. Berit, Mgr. Bozděch , Marie Blažková, Mgr. Drobná, Stanislav Hejduk, Mgr. 
Klepáčová, Libor Lesák, Ing. Materna, RNDr. Plecháček, MUDr. Řenč, Ing. arch. Skalička, Luboš Šuda, Libor 
Toms, Mgr. Volková, Ing. Listík, Ing. Czechmann, Mgr. Hereinová 
 
Omluveni: Petr Holeček, Ing. Lipovský, Jindřich Havlík 
 

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

1.Odprodej části pozemku pp. 535/19 v k. ú. Mikovice 
2.Odprodej části pozemku pp. 566/7 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
3.Prodej bytů v bytovém domě čp. 842, Dvořákovo náměstí 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků – chodník Ke Hřbitovu 
5.Záměr města – odprodej částí pozemku pp. 503 v k. ú. Zeměchy 
6.Záměr města – odprodej částí pozemku pp. 565/2 v k. ú. Mikovice 
7.Záměr města – odprodej části pozemku pp. 564/2 v k. ú. Zeměchy 
8.Záměr města – odprodej pozemku pp. 81/214 v k. ú. Lobeček 
9.Revokace usnesení ZM č.07/08/3/06 ze dne 14. 11. 2007 (Mrvík) 
10.Revokace usnesení ZM č.08/05/3/05 ze dne 16. 4. 2008 (Dubský) 
11.Hospodaření příspěvkové organizace TSM za rok 2007 
12.Hospodaření příspěvkové organizace MěBP za rok 2007 

IV. Finanční záležitosti 
1. Rozpočtové opatření č. 11/2008 – přijatá dotace na obnovu sloupu Panny Marie Bolestné  
2. Rozpočtové opatření č. 12/2008 – přijatá dotace na financování potřeb JSDH 
3. Rozpočtové opatření č. 13/2008 – přijatá dotace na podporu poskytování soc. služeb 
4. Rozpočtové opatření č. 14/2008 – přijaté fin. prostředky na Komunitní plán soc. služeb 
5. Rozpočtové opatření č. 15/2008 – zapojení fin. prostředků  určených na centrum města   
6. Rozpočtové opatření č. 16/2008 – přijatá dotace pro ZŠ Komenského nám. 
7. Rozpočtové opatření č. 17/2008 – přijaté fin. prostředky na činnost odborného lesního hospodáře 
8. Rozpočtové opatření č. 18/2008 – přijaté fin. prostředky na činnost odborného lesního hospodáře 
9. Rozpočtové opatření č. 19/2008 – přijaté fin. prostř. na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin                                                        
10. Rozpočtové opatření č. 20/2008 – přijatá dotace na projekt „Víceúčelové hřiště u školy“ 
11. Rozpočtové opatření č. 21/2008 – přijatá dotace na projekt „Tarzan – návrat k přírodě sportovním 
                                                             vyžitím uprostřed města“ 
12. Rozpočtové opatření č. 22/2008 – zapojení fin.prostředků ze zbývající části dotace na zabezpečení 
                                                             výkonu státní správy do rozpočtu města 
13. Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření města Kralupy n.Vlt. 
14.Smlouva o půjčce č.1823652 z Fondu rozvoje bydlení města  Kralupy nad Vltavou pana Oldřicha 
Malíka, bytem V Zátiší čp.  1010 na opravu bytu č. 4 v Kralupech nad Vltavou 
15.Smlouva o půjčce č. 1823759 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou pana Jiřího 
Šimůnka, bytem J. Janury čp.  63 na objekt čp. 63 v Kralupech nad Vltavou - Zeměchy 
16. Rozpočtové opatření č. 23/2008 – zapojení finančních prostředků ze zbývající části dotace na 
zabezpečení výkonu státní správy do rozpočtu města pro potřebu odboru dopravy 

V. Odbor Realizace – investic 
1. Rozpočtová změna – skalní masiv Lobeč 
2. Rozpočtová změna – MŠ Mikovická a MŠ Holuba 
3. Rozpočtová změna – Hasičský dům 
4. Odkoupení rozvodů vody, splaškové kanalizace a převod komunikací – Makra 
5. Žádost o rozpočtovou změnu – MŠ v ZŠ Třebízského 
6. Zastřešení hokejbalového hřiště v Kralupech nad Vltavou – lokalita v areálu ZŠ Třebízského – 
předložení dokončené PD 
7. Rozpočtová změna – ZŠ Gen. Klapálka Výměna oken 

VI. Ostatní 
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  1. Využití doplatku části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2006 
  2. Soubor změn územního plánu Kralupy nad Vltavou č. 2 
  3. Příspěvky sportovním oddílům na ,,Granty“ 
  4. Uhrazení Zpracování Studie proveditelnosti rekonstrukce centra města 
  5. Schválení odměn za I. pol. 2008 pro Kontrolní výbor 
  6. Schválení odměn za I. pol. 2008 pro Finanční výbor 
  7. Zápis č. 20 KV ZM 
8. Využití části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2007 
9. Územní Plán -  Změna č. 3 

 10. Rozhodování o pronájmu resp. Prodeji výměníkových stanic v bytových domech čp.  1174 a čp.  
679 
 

VII. Školství 
 

VIII Dotazy a připomínky občanů města 
 

IX. Dotazy a připomínky členů ZM 
 

X. Závěr 
 
Jednání řídila místostarostka: Mgr. Drobná 
Zahájeno: 17:00 h 
Ukončeno:  21:50 h 
Zapsala: Lenka Procházková 
 
I.  Zahájení, organizační záležitosti  
Místostarostka města zahájila 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou. 
Přivítala přítomné a prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno; podle prezenční listiny je přítomno         
18 členů ZM, to znamená, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM a jednání je pravomocné.  
K programu byla vznesena námitka a bod č. VI./9 byl po odhlasování pro: 16, proti 2 vyjmut z programu 
jednání. 
Upravený návrh programu dnešního jednání schválilo  18 členů ZM. Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse 
tvořila součást každého projednávaného bodu programu – pro 18 a aby všechna hlasování byla veřejná – pro 18 
 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení: Ing. Josef 
Materna, Mgr. Klepáčová Ing. Evžen Listík. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Stanislav Hejduk, Ing. Czechmann. 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 28. 5. 2008 byl ověřen ověřovateli Mgr. Klepáčovou        
a Jindřichem Havlíkem. 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 
Místostarostka města informovala o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 5. 2008, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě. 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
 
usnesení č. 08/07/3/01 - Odprodej části pozemku pp. 535/19 v k. ú. Minice 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 535/19 v k. ú. Minice  o výměře cca 20 m2 Františku Swietoňovi za 
cenu 120,- Kč/m2. 

        Pro: 18, zdr.:0 , proti 0, příloha č. 3/1 
usnesení č. 08/07/3/02 - Odprodej části pozemku pp. 566/7 v  k. ú. Kralupy n/Vlt. 
ZM schvaluje odprodej  části pozemku pp. 566/7 o výměře cca 7 m2 společnosti MAKRA, s. r. o., se sídlem 
Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 438, IČO 47547910 za cenu 250,- Kč/m2.  

        Pro: 17 , zdr.: 1, proti. 0, příloha č. 3/2 
 
 
usnesení č. 08/07/3/03 - Schválení ceny bytů č.1, 2, 3 v domě čp. 842, Dvořákovo náměstí 
1. ZM schvaluje odprodat 
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- bytovou jednotku č.1  o celkové ploše 84,13m2 ( byt 3+1) s podílem na společných prostorách, a podílem    
na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, za cenu stanovenou zn. posudkem ve výši 871.370,00 Kč 

- bytový prostor o celkové ploše 39,94 v přístavbě domu s podílem na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, za cenu 
stanovenou zn. posudkem ve výši 367.930,00 Kč 

- nebytovou jednotku - garáž o ploše 15,80 m2 v přízemí domu čp. 842, Dvořákovo náměstí s podílem          
na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, za cenu stanovenou zn. posudkem ve výši 50.460,00 Kč 

 oprávněnému nájemci panu Ivanu Vedralovi.                Pro: 17, zdr.: 1, proti. 0 , příloha č. 3/3 
2. ZM schvaluje odprodat 
- bytovou jednotku č. 2 o celkové ploše 93,70 m2 (byt 3+1) s podílem na společných prostorách a podílem na 

pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, obálkovou metodou. Nejnižší stanovená cena na základě znaleckého 
posudku je ve výši 1,063.260,00 Kč. 

- bytovou jednotku č. 3 o celkové ploše 72,87 m2 (byt 2+1) s podílem na společných prostorách a podílem     
na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, obálkovou metodou. Nejnižší stanovená cena na základě znaleckého 
posudku je ve výši 817.740,00 Kč. 

        Pro:17 , zdr.:0 1, proti. 0, příloha č. 3/3 
usnesení č. 08/07/3/04 - Majetkoprávní vypořádání pozemků – chodník ul. Ke Hřbitovu 
1) ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemků pp. 266/3 a pp. 579 v k. ú. Kralupy nad Vltavou z důvodu 
výstavby chodníku a veřejného osvětlení v ul. Ke Hřbitovu. Před vydáním  stavebního povolení bude uzavřena 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem smlouva o budoucí smlouvě darovací.  
2) ZM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a údržby veřejného osvětlení na 
pozemku pp. 579 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (přes komunikaci III/24017) mezi povinným Středočeským 
krajem a  oprávněným Městem Kralupy nad Vltavou, úplatně dle ceníku Středočeského kraje. 

        Pro: 18, zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 3/4 
usnesení č. 08/07/3/05 - Záměr města - odprodej části pozemku pp. 503 v k. ú. Zeměchy 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 503 o celkové výměře 258 m2 v k. ú. Zeměchy za účelem 
rozšíření zahrad pp. 499/5 a pp. 499/1 a zřízení přístupové cesty k pozemkům pp. 499/4 a pp. 499/5. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

        Pro: 14, zdr.:0 4 , proti. , příloha č. 3/5 
usnesení č. 08/07/3/06 - Záměr města - odprodej části pozemku pp. 565/2 v k. ú. Mikovice 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 565/2 o výměře cca 40 m2 v k ú. Mikovice za účelem rozšíření  
zahrady a přístupové cesty k rod. domu čp. 21. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

        Pro: 14, zdr.:4, proti. 0, příloha č. 3/6 
usnesení č. 08/07/3/07 - Záměr města - odprodej části pozemku pp. 564/2 k. ú. Mikovice 
Záměrem města není odprodej části pozemku pp. 564/2 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Mikovice za účelem 
vybudování parkovacího stání pro os. automobil. 

        Pro: 16, zdr.: 1, proti. 0, příloha č. 3/7 
usnesení č. 08/07/3/08 - Záměr města - odprodej pozemku  pp. 81/214 k. ú. Lobeček 
Záměrem města je odprodej pozemku pp. 81/214 o výměře 283 m2 v k. ú. Lobeček  za účelem rozšíření  
zahrady u rod. domu čp. 730. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

        Pro: 16, zdr.: 1, proti. 1, příloha č. 3/8 
usnesení č. 08/07/3/09 - Revokace usnesení  ZM č. 07/08/3/6 ze dne 14. 11. 2007 
1) ZM nerevokuje usnesení ZM č. 07/08/3/6 ze dne 14. 11. 2007 
Záměrem města není odprodej části pozemku st. 225 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření  
sousedního pozemku pp. 316/3             Pro: 6, zdr.: 7, proti. 5, příloha č. 3/9 
 
2)  ZM revokuje usnesení ZM č. 07/08/3/6 ze dne 14. 11. 2007. 
Záměrem města je odprodej části pozemku st. 225 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření 
sousedního pozemku pp. 316/3 se zřízením  věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav 
vodárny ve prospěch vlastníka vodárny tj. Města Kralupy nad Vltavou. 

    Pro: 11, zdr.: 4, proti. 3, příloha č. 3/9 
usnesení č. 08/07/3/10 - Revokace usnesení ZM č. 99/06/8/05 ze dne 20. 9. 1999 
ZM ruší usnesení ZM č. 99/06/8/05 ze dne 20. 9. 1999. 
Záměrem města je odprodej části pozemku formou obálkové metody nejvyšší nabídce za min. cenu              
1600 Kč /m 2 pp. 285/1 v k. ú. Lobeč o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby domu – pp. 285/6. 

        Pro: 14, zdr.: 4, proti. , příloha č. 3/10 
usnesení č. 08/07/3/11 – Hospodaření příspěvkové  organizace TSM za rok 2007 
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ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace TSM za rok 2007 ve výši                       
+ 986.637,36 Kč následovně :  
do fondu odměn                   150.000,00 Kč 
do fondu rezervního             200.000,00 Kč 
do fondu investičního          636.637,36 Kč 

        Pro:15 , zdr.:2 , proti. 0, příloha č. 3/11 
usnesení č. 08/07/3/12 – Hospodaření příspěvkové  organizace MěBP  za rok 2007 
ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MěBP za rok 2007 ve výši                 
+ 678.359,00 Kč následovně :  
a) do fondu rezervního                                   500.000,00 Kč 
    do fondu odměn      50.000,00 Kč 
   do FKSP       30.000,00 Kč 
   do fondu reprodukce majetku MěBP            98.359,00 Kč 
 

       Pro:16 , zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 3/12  
 

IV. Finanční záležitosti města 
usnesení č. 08/07/4/01 - Rozpočtové opatření č. 11/2008 - přijatá dotace na obnovu sloupu Panny Marie 
Bolestné  v Kralupech nad Vltavou - Mikovicích 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2008 – přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na 
základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 20-24/2008/ZK na obnovu kulturní památky – sloupu 
Panny Marie Bolestné v Kralupech nad Vltavou – Mikovicích v celkové výši 150.000,- Kč. 
 
účet            odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4122           602             1                             150.000,00 
232 10     3326         5171           602             2                             150.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro:13 , zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 4/1 

 
usnesení č. 08/07/4/02 - Rozpočtové opatření č. 12/2008, přijatá investiční dotace na financování potřeb 
JSDH v Kralupech nad Vltavou 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2008 – přijetí investiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 
kraje na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 1-25/2008/ZK na údržbu a rekonstrukci 
hasičského (zásahového) vozidla pro JSDH v Kralupech nad Vltavou v celkové výši 250.000,- Kč. 
 
účet             odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4222            50              1                             250.000,00 
232 10     5512         6122            50              4                             250.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro: 13, zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/2 

usnesení č. 08/07/4/03 - Rozpočtové opatření č. 13/2008 - přijatá investiční dotace na podporu poskytování 
sociálních služeb 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 
kraje, na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, účelově určené poskytovatelům sociálních 
služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách v celkové výši  25.000,- Kč. 
 
účet        odd.§          pol.            ÚZ           orj.     org.                  částka v Kč 
231 10                      4116          13305          1                                25.000,00 
232 10     4351         5011          13305          2                                25.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro:13 , zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 4/3 

usnesení č. 08/07/4/04 - Rozpočtové opatření č. 14/2008, přijaté finanční prostředky na Komunitní plán 
sociálních služeb města Kralupy n. Vlt. 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2008  

1) přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje na základě schválené žádosti             
o platbu č. 2 vztahující se k akci „Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou“ 
v celkové výši 477.090,00 Kč a zapojení do rozpočtu 2008 do rezervy města  

2) zapojení finanční prostředků za financování 1. etapy komunitního plánu soc. služeb ve výši         
339.889,94 Kč do upraveného rozpočtu roku 2008 do rezervy města 
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účet        odd.§         pol.              ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 81                      4122          17453          2                              433.719,00 
231 81                      4122          17412          2                                43.371,00 
231 81                      8127                                                              339.889,94 
 
232 10     6409         5901                              1                              433.719,00 
232 10     6409         5901                              1                                43.371,00 
232 10     6409         5901                              1                              339.889,94 

        Pro:14 , zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/4 
usnesení č. 08/07/4/05 - Rozpočtové opatření č. 15/2008, zapojení finančních prostředků určených                     
na centrum města do rozpočtu města r.2008 
ZM neschvaluje Rozpočtové opatření č. 15/2008 – zapojení finančních prostředků  určených na centrum města 
do upraveného rozpočtu města na uhrazení faktur za projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na 
centrum města Kralupy nad Vltavou v celkové výši 1,281.602,00 Kč (viz. příloha). 
 
účet        odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       8127                                                          1,281.602,00 
232 10      3635         6119                            5         84                   74.602,00 
232 10      3319         6121                            5        160                 654.500,00 
232 10      3319         6121                            5        161                 535.500,00 
232 10      3319         6121                           10                                17.000,00  

        Pro: 8, zdr.:5 , proti. 2, příloha č. 4/5 
usnesení č. 08/07/4/06 - Rozpočtové opatření č. 16/2008, přijatá neinvestiční dotace pro ZŠ Kralupy nad 
Vlt., Komenského nám. 198  
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 16/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 
kraje v rámci Programu I – sociální prevence a prevence kriminality, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad 
Vltavou, Komenského nám. 198 v celkové výši 12.000,00 Kč. 
 
účet        odd.§         pol.              ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4122          33122          1                                12.000,00 
232 10     3113         5331          33122          2                                12.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro: 15, zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 4/6 

usnesení č. 08/07/4/07 - Rozpočtové opatření č. 17/2008, přijaté finanční prostředky na činnost odborného 
lesního hospodáře 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 17/2008 – 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 2008 
        Pro: 15, zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 4/7 

usnesení č. 08/07/4/08 - Rozpočtové opatření č. 18/2008 přijaté finanční prostředky na činnost odborného 
lesního hospodáře           
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 18/2008 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu 
Středočeského kraje, účelově určených na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové 
výši 14.019,- Kč. 
 
účet            odd.§       pol.             ÚZ           orj.     org.                    částka v Kč 
231 10                       4116          29008        1                                    14.019,00 
232 10         1036      5213          29008        9                                    14.019,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro: 15, zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 4/8 

usnesení č. 08/07/4/09 - Rozpočtové opatření č. 19/2008, přijaté finanční prostředky na výsadbu 
melioračních a zpevňujících dřevin  
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ZM  schvaluje Rozpočtové opatření č. 19/2008 –  přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  
Středočeského kraje, účelově určených na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 
900,- Kč. 
 
účet         odd.§           pol.           ÚZ           orj.     org.                      částka v Kč 
231 10                       4116          29004        1                                          900,00 
232 10         1036      5213          29004        9                                          900,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro:15 , zdr.:0 , proti. 0 , příloha č. 4/9 

usnesení č. 08/07/4/10 – Rozpočtové opatření č. 20/2008, přijatá investiční dotace od KÚ Středočeského 
kraje, účelově určená pro ZŠ Kralupy nad Vlt., Gen. Klapálka 1029  na projekt „Víceúčelové hřiště                      
u školy“ 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 20/2008 – přijetí investiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského 
kraje z Fondu sportu a volného času, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 na 
projekt „Víceúčelové hřiště u školy“ v celkové výši 300.000,- Kč. 
 
účet        odd.§            pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4222           011           1                              300.000,00 
232 10      3113         6351           011           2                              300.000,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
         Pro: 15, zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 4/10 

usnesení č. 08/07/4/11 - Rozpočtové opatření č. 21/2008, přijatá investiční dotace od KÚ Středočeského 
kraje, účelově určená pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 na projekt „Tarzan – návrat 
k přírodě sportovním vyžitím uprostřed města“ 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 21/2008 – přijetí investiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského 
kraje z Fondu sportu a volného času, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 na 
projekt „Tarzan – návrat k přírodě sportovním vyžitím uprostřed města“ v celkové výši 120.000,- Kč. 
 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4222           011           1                              120.000,00 
232 10      3113         6351           011           2                              120.000,00 
 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
        Pro: 18, zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/11 

usnesení č. 08/07/4/12 - Rozpočtové opatření č. 22/2008, zapojení finančních prostředků ze zbývající části 
dotace na zabezpečení výkonu  státní správy do rozpočtu města 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 22/2008 - zapojení finančních prostředků dle skutečných nákladů ve výši 
200.000,- Kč ze zbývající části dotace na zabezpečení výkonu státní správy do rozpočtu města r. 2008 pro účely 
financování dalších výdajů spojených s pořízením územně analytických podkladů. 
 
účet        odd.§         pol.            ÚZ              orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      8127                                                              200.000,00 
232 10      3635        6119                              5       165                 200.000,00 

       Pro: 18, zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/12 
usnesení č. 08/07/4/13 - Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření 
města Kralupy nad Vltavou za rok 2007, jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření města 
Kralupy nad Vltavou za rok 2007 
ZM schvaluje Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření města Kralupy nad 
Vltavou za rok 2007 a souhlasí  s výhradami, na základě nichž přijme město Kralupy nad Vltavou opatření 
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním 
způsobily městu Kralupy nad Vltavou škodu. 
 
Nápravná opatření 
Byl ukončen pracovní poměr a podáno trestní oznámení na bývalou vedoucí finančního odboru. 
 
V současné době byla ukončena spolupráce s auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., a vyhlášeno 
poptávkové řízení na dodávku služby zpracování ročního auditu – přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad 
Vltavou. 
Další opatření: 

1) Ke dni 20. 2. 2008 zrušil MěÚ v KB, a. s., možnost výběru hotovosti šekem z bankovního účtu 
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Sociálního fondu (byly vráceny šekové knížky) a zavedeno elektronické bankovnictví. 
2) RM dne 10. 6. 2008 schválila přechod účetnictví na ekonomický systém GINIS, který umožní 

systémové zpracování účetnictví včetně jeho kontroly 
3) Ke dni 20. 2. 2008 zrušil MěÚ v KB, a. .s., možnost výběru hotovosti šekem z bankovního účtu 

„Depozita“ (byly vráceny šekové knížky) a zavedeno elektronické bankovnictví. 
4) Pro hospodaření se sociálním fondem byla zpracována směrnice č. S.01/2008 o způsobu čerpání 

prostředků ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou, platná od 28. 5. 2008 (postupy nastaveny 
ihned, ještě před platností).   

5) Finanční odbor přešel v roce 2008 na systém zapojování nadrozpočtových příjmů města (vč. sociálního 
fondu) do upraveného rozpočtu města na základě doporučení auditora.  

Závěrečný účet za rok 2008 bude obsahovat informace o stavu a pohybu peněžních prostředků na všech 
bankovních účtech a ostatního finančního majetku. 

        Pro:18 , zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/13 
usnesení č. 08/07/4/14 - Smlouva o půjčce č. 1823652 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou 
Oldřicha Malíka, bytem V Zátiší čp. 1010  na opravu bytu  č. 4 v Kralupech  nad Vltavou 
ZM schvaluje Smlouvu o půjčce č. 1823652 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 
30.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Oldřicha Malíka, bytem V Zátiší čp. 1010 
Kralupy nad Vltavou ve výši 30.000,- Kč, na účel poř. číslo 21) stavební úpravy bytových jader v panelových 
domech na opravu bytu č. 4, V Zátiší čp. 1010 v Kralupech nad Vltavou. 

        Pro:18 , zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/14 
usnesení č. 08/07/4/15 – Smlouva o půjčce č. 1823759 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou 
pana Jiřího Šimůnka, bytem J. Janury č. p. 63 na objekt č. p. 63 v Kralupech nad Vltavou – Zeměchy. 
ZM schvaluje smlouvu o půjčce č. 1823759 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 
270 000 ,- Kč z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Jiřího Šimůnka, bytem J. Janury čp. 63 
Kralupy nad Vltavou ve výši 270 000,- Kč, na účel poř. číslo 01) obnova střechy (krytina i konstrukce starší 10 
let) ve výši 150 000,-Kč a na účel poř. číslo 09) vestavba bytu do půdního prostoru ve výši 120 000,- Kč tj. 
částka 270 000,- Kč na objekt č. p. 63 J. Janury v Kralupech nad Vltavou 

Pro:18 , zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/15 
usnesení č. 08/07 /4/16 Rozpočtové opatření 23/2008 

- zapojení finančních prostředků ze zbývající části dotace na zabezpečení výkonu státní správy do 
rozpočtu města pro potřebu odboru dopravy 

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 23/2008 - zapojení finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč ze 
zbývající části dotace na zabezpečení výkonu státní správy do rozpočtu města r. 2008 pro účely financování 
dalších výdajů spojených s pořízením HW a SW pro odbor dopravy a propojení budovy MěÚ na Palackého 
náměstí a odboru dopravy v Přemyslově ulici. 
 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      8127                                                             250.000,00 
232 10      6171        5137                             11                            150.000,00 
232 10      6171        6122                             11                            100.000,00 

Pro: 18, zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 4/16 
V. Realizace investic 

usnesení č. 08/07/5/01 - Žádost o rozpočtovou změnu – skalní masiv Lobeč 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 994.055,79 Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 5901, na kapitolu 5,             
§ 3744 pol. 5169, s tím že finanční prostředky  budou  použity na sanaci havarijního sesuvu skal v oblasti 
Jeronýmova náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
        Pro:16 , zdr.: 1, proti. 0, příloha č. 5/1 
usnesení č. 08/07/5/02 - Žádost o rozpočtovou změnu – MŠ Mikovická a MŠ Holuba 
1)ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1,000.000,- Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 6901, na kapitolu 5,             
§ 3111, pol. 6121, org. 134 s tím že finanční prostředky budou použity na rekonstrukci MŠ Mikovická                     
I. ETAPA. 
2)ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 860.967,- Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 6901, na kapitolu 5,               
§ 3111, pol. 6121, org. 146 s tím že finanční prostředky  budou  použity na vytápění a úpravu plynovodní 
přípojky MŠ J. Holuba. 
        Pro:15 , zdr.:1 , proti. 2, příloha č. 5/2 
usnesení č. 08/07/5/03 - Žádost o rozpočtovou změnu – Hasičský dům a sídlo policie 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 250.000,- Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 6901, na kapitolu 5, § 5512, 
pol. 6121, org. 53 s tím že finanční prostředky  byly  použity na změnu užívání Hasičského domu (3. a 4. patro) 
na sídlo policie. 



ZM č. 7 

        Pro: 18, zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 5/3 
usnesení č. 08/07/5/04 - Odkoupení rozvodů vody, splaškové kanalizace a převod komunikací                    
MAKRA, s. r. o. 
1.) ZM schvaluje odkoupení vodovodních řadů, které jsou uloženy na pozemcích parc. č. 127/10 a 523/7 v kat. 

území Minice – lokalita Minice – výstavba 37 RD, od firmy MAKRA, s. r. o., IČ: 47547910, za cenu      
41.000 Kč. Následně budou uvedená vodohospodářská zařízení převedena do majetku VKM, a. s. Náklady 
na odkup budou hrazeny z rezervy města. O odkupu výše uvedeného bude uzavřena Smlouva o uzavření 
budoucí kupní smlouvy.  
Pro:11 , zdr.:6 , proti. 0, příloha č. 5/4 

 
2.) ZM schvaluje odkoupení kanalizačních stok v celkové délce 1000,2 m, které jsou uloženy na pozemcích 

parc. č. 127/10, 109/14, 111/1, 111/5, 111/7, 111/3, 523/7 v kat. území Minice – lokalita Minice – výstavba 
37 RD, od firmy MAKRA, s. r. o., IČ: 47547910, za cenu 41.000,- Kč. Následně budou uvedená 
vodohospodářská zařízení převedena do majetku VKM, a. s. Náklady na odkup budou hrazeny z rezervy 
města. O odkupu výše uvedeného bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Pro: 11 , zdr.: 6, proti. , příloha č. 5/4 
 

3.) ZM schvaluje bezúplatný převod nově zřízených účelových komunikací (vč. chodníků a veřejného 
osvětlení), vybudovaných v rámci výstavby 37 RD na částech pozemků parc. č. 111/1, 111/5, 111/7, 11/6, 
111/4, 111/2, 109/14, 523/10, 523/11, 523/9, 523/1, 523/4, 523/2, 523/5 v kat. území Minice, včetně částí 
těchto pozemků do vlastnictví Města. Darovací smlouva mezi Městem a firmou MAKRA, s. r. o.,                  
IČ: 47547910, bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.  

        Pro:13, zdr.:4 , proti. 0, příloha č. 5/4 
usnesení č. 08/07/5/05  Žádost o rozpočtovou změnu – MŠ v ZŠ Třebízského 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1.949.000,- Kč z kapitoly 1. par. 6409, pol. 6901, na kapitolu 5, 
par. 3111, pol. 6121, org. 170 s tím že finanční prostředky  budou  použity na umístění MŠ v ZŠ Třebízského  

Pro:14 , zdr.:3 , proti. , příloha č. 5/5 
usnesení č. 08/07/5/06  Zastřešení hokejbalového hřiště v Kralupech nad Vltavou –  lokalita v areálu          
ZŠ Třebízského –  předložení dokončené PD 
ZM bere na vědomí projektovou dokumentaci „Hokejbalové hřiště se zastřešením – areál ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou“  -  zpracovatel Ing. arch. Vondra 
Pro:17 , zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 5/6 
usnesení č. 08/07/5/07 Žádost o rozpočtovou změnu –  ZŠ gen.Klapálka 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 550.000,- Kč z kapitoly 1, par. 6409, pol. 6901, na kapitolu 5, par. 
3113, pol. 5171 s tím, že finanční prostředky  budou  použity na  výměnu oken v ZŠ gen. Klapálka.  
Pro:17, zdr.: 0, proti.0 , příloha č. 5/7 

VI. Ostatní 
usnesení č. 08/07/6/01 - Využití doplatku části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích 
přístrojů za rok 2006  
ZM schvaluje způsob využití doplatku části výtěžku z provozu VHP za rok 2006 v celkové výši 750.835,- Kč 
na vybudování bezbariétového výtahu v ZŠ Gen. Klapálka  
        Pro:16 , zdr.:1 , proti. 0, příloha č. 6/1 
usnesení č. 08/07/6/02 - Soubor změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou č. 2 
ZM schvaluje změnu územního plánu číslo 2 města Kralupy nad Vltavou s tím, že do čistopisu bude Ing. arch. 
Vlastou Poláčkovou doplněna možnost výstavby byt. domů v lokalitě u kruhového objezdu na sjezdu z obchvatu 
k ulici Hybešova. 
Pro:14 , zdr.: 0, proti. 0, příloha č. 6/2 
K tomuto budu vznesl pan Georgevic´připomínku, která mu byla posléze Františkem Kyllarem a referentem 
odboru Výstavby Jaroslavem Knoškou vysvětlena. 
usnesení č. 08/07/6/03 Příspěvky sportovním oddílům na ,,Granty“na činnost dětí a mládeže sportovním 
oddílům a organizacím pro rok 2008 nad 50.000,- Kč. 

 ZM  schvaluje  poskytnutí příspěvků sportovním oddílům na spolufinancování ,,Grantů“, kterým byly 
přiznány pro rok 2008.  

    
 Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly 2/3419 položka 5229 v této výši:  
 TJ Kaučuk ( společný grant KČT,Volejbal,Plavání )      ………………………100.000,- Kč  
 TJ Kaučuk ( společný grant Judo,KČT )                         ………………………100.000,- Kč  
 Basket Junior – reprezentace v  zahraničí                        ………………………  80.000,- Kč  
 Basketbalový klub –rozvoj basket.mládeže                     ………………………  80.000,- Kč  
 Sokol – fasáda                                                                  ………………………114.000,- Kč  
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        Pro:14 , zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 6/3 
usnesení č. 08/07/6/04  Uhrazení Zpracování Studie proveditelnosti rekonstrukce centra města  
ZM nesouhlasí s uvolněním částky 749.462,- Kč vč. DPH na provedení Studie proveditelnosti rekonstrukce 
centra města s dodavatelem DHV CR z finančních prostředků, určených na centrum města, dlouhodobě 
zhodnocovaných na depozitních směnkách u KB. 

Pro:9 , zdr.:5 , proti. 0, příloha č. 6/4 
Usnesení č. 08/07/6/05 Schválení odměn za I. pol. 2008 Kontrolnímu výboru 
ZM schvaluje  vyplatit odměny za I. pol. 2008 předsedům a členům Kontrolnímu  výboru na základě návrhů 
předsedů, konzultované s garantem výboru. 

Pro:13 , zdr.:1 , proti.0 , příloha č. 6/5 
usnesení č. 08/07/6/06 Schválení odměn za I. pol. 2008 Finančnímu výboru 
ZM schvaluje  vyplatit odměny za I. pol. 2008 předsedům a členům Kontrolního  výboru na základě návrhů 
předsedů, konzultované s garantem výboru. 

Pro: 14, zdr.:0 , proti.0 , příloha č. 6/6 
usnesení č. 08/07/6/07 Zápis č. 20 Kontrolního výboru 
ZM bere na vědomí zápis č. 20 Kontrolního výboru ze dne 16. června 2008 

, příloha č. 6/7 
usnesení č. 08/07/6/08 Využití části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 
2007  

ZM schvaluje způsob využití části výtěžku přijatého od provozovatelů VHP za rok 2007 v celkové 
částce 2.902.109,- Kč na tyto veřejně prospěšné účely:  
1) vybudování bezbariérového výtahu v ZŠ Generála Klapálka 843.458,- Kč  
2) výměna oken v tělocvičně ZŠ Revoluční 858.328,- Kč  
3) rekonstrukce hřiště ZŠ Generála Klapálka 859.012,- Kč  
4) výstavba pergoly na zahradě DPS 250.000,- Kč  
5) obnova skateboardového hřiště na Cukrovaru 91.311,- Kč  

Pro:11 , zdr.:2 , proti.2 , příloha č. 6/8 
usnesení č. 08/07/6/09 Změna ÚP města Kralupy číslo 3 
ODLOŽENO 

 
usnesení č. 08/07/6/10 – Rozhodování o pronájmu resp. prodeji výměníkových stanic v bytových domech 
čp.  1174 a čp.  679 
ZM souhlasí s převodem předmětných VS ve prospěch společnosti SYNTHOS a.s., tak, aby nutné 
technologické změny a úpravy mohly být provedeny nejpozději do začátku topné sezony 2008 – 2009. 
Způsob převodu: 

1.  Výměníková stanice v čp.  1174  – se společnosti Synthos budou uzavřeny 3 smluvní vztahy: 
- Nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní (předávací výměníková stanice) 
- Nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní (horkovodní přípojka) 
- Nájemní smlouva (nebytové prostory) 

        
2. Výměníková stanice v čp.  679 – se společností Synthos budou uzavřeny 2 smluvní vztahy: 

- Kupní smlouva (předávací výměníková stanice) 
- Nájemní smlouva (nebytové prostory VS) 

 
Spoluprácí na přípravě smluv souvisejících s převodem pověřuje Odbor OKTAJ a SM a organizaci MěBP 

Pro: 14, zdr.:0 , proti. 0, příloha č. 6/10 
 

 
 

VII. Školství 
 

VIII. Dotazy a připomínky občanů 
 
p. Penc: 1) „Skoro na každém zasedání slyšíme něco o centru, nedivím se tomu, protože většinu z Vás to 
přivedlo na místa, na kterých nyní jste. Mrzí mne ale, že už neslyšíme o tématu, které je od začátku roku 
nejčastější a to je stacionář. Byl bych rád, kdyby jste tady vyjádřili svůj názor na stacionář. Stacionář, který do 
teď fungoval, končí 30. června. Mne by zajímalo, co bude s těmi dětmi dál. Mluví se o tom, že se  přestěhují do 
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ZŠ Třebízského ulice. Když už v tomto máte jasno, zajímalo by mne, kolik bude tato úprava stát. A kolik by 
stála úprava stávajícího stacionáře dle požadavků hygienika“. 
2) „Na některém  předešlém zasedání si zde stěžovali obyvatelé žijící v Hybešově ulici na vysoký provoz 
nákladních aut a na přechod pro chodce, který tam do dnes není. Dnes jste jednali o postavení chodníku ke 
hřbitovu. Neříkám, že tam potřebný není, ale spočítal někdo, kolik lidí tam chodí pěšky? Většinou tam jezdí 
autem, nebo na kole. Dole v ulici Hybešově by byl chodník rozumnější a více používaný“. 
Odpovídá Fr. Kyllar:   
1) „Anabáze kolem stacionáře byla dlouhá a byla rozdělena do dvou etap. 

a) Jestli z pohledu zdravotního stacionář ano, či ne! V tom smyslu Rada města tak i rozhodovala. Měli 
jsme k tomu zásadní podklady. Na pracovním zasedání zastupitelstva města jsme měli zástupce 
doktorů, kteří nám vysvětlovali, že ze zdravotního hlediska stacionář není nutný. Já sám jsem 
kontaktoval odborníka ústředního alergologa pro ČR, který mi podal opačné informace. A kdyby se 
dneska mělo rozhodovat zda stacionář ano či ne, tak já bych hlasoval pro ano. 

b) Jestliže bylo řečeno ne! tak co s budovou. Vytipovali jsme ze všech možných kritických ohledů 
vhodnější objekt na rozšíření školek a to Třebízského školu. Z pohledu do budoucna jsou náklady 
na přestavbu Třebízského školy, tak, aby nebyla v provizorních podmínkách, jako byl dosud 
stávající stacionář výhodnější investicí. A jsem pro jednu z variant a to prodej objektu po stacionáři 
obálkovou metodou, protože se stane  pro město zbytečným. 
Otázkou zůstává, zda pro těchto 30 dětí, které budou do školy Třebízského umístěné to bude jako 
stacionář, nebo nebude.To už je věc odborníků“. 

2) „Co se týče ulice Ke Hřbitovu, tak si myslím, že nemáte zcela pravdu v té věci, že tam moc lidí pěšky 
nechodí. A když jsme se v minulém roce dozvěděli, že by tato ulice měla být  rekonstruovaná, tak jsme 
urychleně nasměrovali svoji iniciativu na zhotovení projektů a stihli to tak, abychom byli s náskokem. Aby, 
když se ta silnice začne dělat,jsme tam měli i chodníky. A teď nám vznikl problém s Hybešovou ulicí, kde 
se nám prohání 40 ti tunová vozidla a situace je tam neudržitelná. Co se týče chodníků, bylo odsouhlaseno 
zadat projekt a vypracovat studii k řešení. Chodníky jsou tam opravdu potřeba. Od občanů z Hybešovy 
ulice vzešla petice proti provozu v jejich ulici a odbor dopravy se s tím zabýval v tom smyslu, že požádal 
státní policii o vyjádření. Státní policie odmítla omezení nákladní dopravy s tím, že je to komunikace, která 
k těmto účelům může sloužit. Správa a údržba silnic, která tuto silnici spravuje se vyjádřila také , že silnice 
je způsobilá pro tuto dopravu. A závěr tedy z odboru Dopravy zněl, že nelze provést omezení a tuto těžkou 
dopravu zakázat. Nicméně jsme zpracovali žádost a poslali ji na Krajský úřad a vše je otázkou dalších 
řízení. Pochopitelně s tím chceme a musíme něco dělat“. 
P.Penc: „Kde budou umístěny prozatím děti ze stacionáře, než se přemístí do ZŠ Třebízského. Nechte 
zatím otevřený stacionář a pak je přemístěte?“ 

Odpovídá Fr. Kyllar:  „Podle posledního usnesení z Rady města, může stacionář fungovat do konce roku“. 
Odpovídá Libor Lesák: „To sice pravda je, ale už neřeší, kdo bude provoz platit“. 
Odpovídá Mgr. Drobná: „Je to tak. Ani doposud nebyl městský rozpočet zatížen financováním soukromého 
stacionáře. A jak jsme se dozvěděli od pojišťoven, MUDr. Vokálová věděla již od roku 2006, že pojišťovna už 
nebude proplácet úhrady jako doposud“. 
„My jsme se jeli podívat do MŠ v Neratovicích a v Mělníku, kde stacionář funguje v MŠ. Jsme schopni 
poskytnout všechen ten zdravotnický nadservis nejen v ZŠ Třebízského, ale i v MŠ U Jeslí. 
Dále se k diskuzi přidali i ostatní zastupitelé a pokoušeli se  osvětlit toto téma nejen sobě, ale i veřejnosti. 
K diskuzi se připojila i jedna z maminek, která zastupuje rodiče dětí, umístěných ve stacionáři. 
Výchozím stanoviskem byl příslib, znovuotevření této diskuze se všemi rodiči, na pracovním zasedání 
zastupitelstva  města, které bude zasedat první středu v srpnu.“ 
 
Občan: 1)“Na Hůrce probíhalo blokové čištění ulic. Stalo se nám to, že jeden vtipálek proměnil značku z Hůrky 
za značkou z ulice Gen. Klapálka. Poté, když tam přijeli Technické služby, tak se hodně divily, že je ulice plná 
aut.Byl bych rád, kdyby se to už více neopakovalo.  
2)Na chodníku před Dětským domem v úseku dlouhém cca 300 m se po dešti nedá chodit, jsou tam louže a drží 
se tam bláto“. 
3) „V ulici U Studánky se udělala asfaltová komunikace. Chodí se tam nyní velmi pěkně, ale vadí mi suché větve 
na stromě, které padají. Je to velmi nebezpečné, protože tam chodí děti. Chtělo by to tam prořezat, aby se při 
silnějších větrech, které nyní jsou, nestalo nějaké neštěstí“. 
4) „Na Lidovém náměstí je umístěna značka „Stop“ příliš daleko od křižovatky. Často se stává, že řidič zastaví 
už u značky, která je vzdálena 30 m od křižovatky a do Přemyslovy ulice pak vjíždí bez dání přednosti v jízdě. 
Jsem si jist, že by postačilo dát na značku Stop dodatkovou tabuli, která tam, dle mého názoru bývala. 
5) Myslím si, že by mělo město více kontrolovat firmy, které sekají trávu. Dost často se stává,že je tráva 
nedosekaná a viděl jsem, že tráva byla nalepena na zaparkovaných autech“. 
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Odpovídá Mgr. Drobná: „Suché větve na stromech prověří odbor Životního prostředí. Dodatkovou tabulku na 
Lidovém náměstí, předáme řešit Dopravní komisi. O problémech ohledně údržby zeleně jsme si vědomi a 
s dodavateli nyní již probíhají jednání. Co se týče opravy chodníků, prosím zástupce odboru Realizace investic, 
aby si toto poznačila a zařadila do programu investic“. 
 
Jan Felix: „Jsem zplnomocněný zástupce paní Langwielerové, bytem Žižkova ulice 157. Rád bych využil  
přítomnosti většiny zastupitelů. Město je polovičním vlastníkem tohoto domu. Počtem bytových jednotek, by 
měla spadat do privatizace byt. fondu. Z jednání s Mgr. Bozděchem, který byl pověřen zastupitelstvem města 
v jednání této otázce vyplývá, že město s touto budovou nemá žádný konkrétní záměr a pouze spekulativně čeká 
na zvýšení ceny pozemků. Jediné co město nabízí, je rozdělení pozemků, s čímž zase nesouhlasí paní 
Langwielerová protože nemovitost má hodnotu jako funkční celek. Z této situace vyplývá, že obě strany 
zbytečně vyhazují peníze za znalecké  posudky a že v centru města bude dále chátrat dům a jeho pozemek 
zarůstat plevelem, protože město do údržby nemovitosti nechce investovat a paní Langwielerové to neumožňuje.  
Jestliže se zastupitelé nechtějí touto záležitostí zabývat, tak je vlastně zbytečné se zabývat celou privatizací, 
protože nectí a nedodržuje zásady privatizace. V případě zájmu zastupitelstva se mnou  dále jednat, jsem dále 
k dispozici“. 
Odpovídá  Mgr. Bozděch: „Je pravda, že jsme se sešli a řekli si svoje stanoviska. Vy jste řekl, že vše projednáte 
s paní Langwielerovou a východisko nám sdělíte. Dosud jste se neozval. Dále nevím, jak jste přišel na to, že 
město spekulativně čeká na zvýšení ceny nemovitosti. Jestliže to paní Langwielerová  chce koupit za tu částku, 
za kterou to město není ochotno prodat, tak proč  ona, neprodá svou polovinu za stejnou částku   městu. 
 Jan Felix: Z jednání s Vámi nevyplynulo, zda s tímto objektem město dále počítá a jaký je záměr. A tento 
objekt dále chátrá“. 
Odpovídá Libor Lesák: „Návrh města je celkem jasný. Dům se dvorem nechat paní Langwielerové a město by si 
nechalo pozemky. A to proto, že vzadu za pozemkem jsou pozemky Aera, které město koupilo a vzadu kde vede 
trať jsou pozemky drah – fondu národního majetku, o které město už projevilo zájem, aby byly převedeny na 
město. Ale ani na tento návrh jste nepřistoupili.“ 
 
RNDr. Plecháček – přednáší připomínky od Ing. Jaroslava Čapka: „V Minicích je velmi nebezpečný úsek 
pro pěší   úseku od benziny Medoss ke Statui kde není chodník. Prosím o odpověď na tyto otázky  (otázky jsou 
součástí složky s mat. do ZM) 

1. Která stavba bude postavena dříve? Statue, nebo chodník? 
2. Která stavba je prospěšnější pro bezpečnost, ochranu zdraví a život ve Velvarské ulici? Statue, nebo 

chodník? 
3. Dosud se vážná dopravní nehoda nestala, alespoň v posledních letech. Věříte, že to potrvá věčně? 
4. Bylo umístění sochy nějak řečeno v souladu s koncepcí úpravy dopravních staveb?“ 

Odpovídá Mgr. Drobná: „Panu Čapkovi samozřejmě odpovíme“. 
 
Pan Sytař: „Město na www stránkách uveřejnilo 3. vlnu privatizace, můžete mi říci, kde najdu seznam bytu z 2 
a 1. vlny?  Nemohli by jste uveřejnit seznam domů, které do privatizace nepůjdou?“ 
Odpovídá Mgr. Drobná: „3. Vlna privatizace je ta, která právě probíhá, 1. a 2. již proběhla v předešlých letech. 
Nemůžeme takový seznam vytvořit, protože nevíme, které  se budou v dalších vlnách privatizace prodávat.“ 
 
Občan: „Minulý víkend proběhla pod  mostem a lávkou nějaká městská akce. Byl tam i lunapark a stalo se to, že 
oni tam stříkali konstrukci kolotoče bílou barvou. Ve čtvrtek odjeli a skvrna od barvy na trávě zůstala i se 
skvrnou od oleje. Zajímalo by mne, kdo toto povoluje?“ 
Odpovídá Mgr. Drobná. „Pozemky i povolení mají od Povodí Vltavy. Je škoda, že v tom momentu jste 
nekontaktoval Městskou polici, která by zasáhla. Nyní už bohužel nedokážeme nic dělat.“ 
 
Paní Brixová: „Chtěla bych se zeptat, koho mám informovat o suché lípě, která je na Zátiší před domem 1014. 
A dále na dětském hřišti V Zátiší jsou 2 pařezy, které jsou po děti nebezpečné. Bylo by dobré pařezy odstranit!“ 
Odpovídá Mgr. Drobná: Vaši poznámku jsme zaznamenali do zápisu a příslušní pracovníci na MěÚ se o to 
postarají. 
 
Pan Král: „ Před několika měsíci jsem chtěl uveřejnit článek o sekání trávy tady v Kralupech. Článek mi však 
nebyl uveřejněn. V červnovém vydání je uveřejněn článek se stejným tématem, co jsem psal já. Proč tedy můj 
nebyl zveřejněn?“ 
Odpovídá Mgr. Brožová: „Na to už jsem Vám odpovídala. Váš článek, nejen že neprošel Redakční radou, ale byl 
napsán takovým  slohem, že ani uveřejnit nešel“. 
 
Mgr. Klepáčová: „Chtěla bych říci, že na Hůrce sekali trávu 2 dny a výsledek je takový, že ji ani neshrabali“. 
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Odpovídá Fr. Kyllar: „Od minulého měsíce je kancelář údržby zeleně města převedena pod odbor Životního 
prostředí. Téměř okamžitě začal vedoucí J. Kobera jednat.s firmami, které sekají trávu. 
Další proti jsou letošní klimatické podmínky, díky kterým firmy nestíhají dosekat seč a musí nastoupit na seč 
jinde. To nás ovšem nezajímá“. 
Paní Brixi: „Souhlasím s panem Kyllarem, ale je to také o způsobu sekání. Kdyby trávu sekali níže u země, 
potrvá déle než vyroste“. 
 
Marie Blažková: „V Třebízského ulici jsou u silnice keře, které brání ve výhledu při výjezdu z bočních ulic. 
chtělo by tyto keře nějakým způsobem zastřihnout“. 
Odpovídá Mgr. Drobná: „Samozřejmě to zapíšeme do zápisu a příslušní pracovníci MěÚ se o to postarají“.  
Marie Blažková: „A poslední připomínku bych měla ke shrabávání trávy. Trávu sice posekají, ale už ji nikdo 
neshrabe.“ 
 

IX. Dotazy a připomínky zastupitelů 
Stanislav Hejduk: „Je možné obecně závaznou vyhláškou řešit pohyb bezdomovců ve městě? 
Především na náměstí k nádraží jsou bezdomovci na každé lavičce. Řešil jsem to MP, ale na toto bohužel nejsou 
žádné zákony.“ 
 
Libor Lesák: „Dostali jsme přehled uzavřených smluv za rok 2007 – 2008. Stanovili jsme si přeci takové 
nepsané pravidlo, že pokud se budou smlouvy prodlužovat, tak ale za stávajících podmínek. A zde jsou smlouvy 
prodloužené a s navýšením ceny“. 
Odpovídá Fr. Kyllar: „Není tomu tak, konkrétně u tohoto co myslíš je to tak, že došlo k přepočtu metrů pasportu 
tak, že se upravila i cena. Takže jednotkové ceny jsou stejné“.  
 
Libor Lesák  navrhuje, aby se na příštím ZM projednal ÚP změna č. 3. Na vývěskách by mělo být vyvěšeno 
upozornění o projednávání 
 

X. ZÁVĚR 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 25. června 2008 

 
ZM schvaluje: 
odprodej části pozemku pp. 535/19 v k. ú. Minice  o výměře cca 20 m2 Františku Swietoňovi za cenu 120,-Kč/m2 
usnesení č. 08/07/3/02 - Odprodej části pozemku pp. 566/7 v  k. ú. Kralupy n/Vlt. 
odprodej  části pozemku pp. 566/7 o výměře cca 7 m2 společnosti MAKRA, s. r. o., se sídlem Kralupy nad 
Vltavou, Přemyslova 438, IČO 47547910 za cenu 250,- Kč/m2.  
- odprodat: bytovou jednotku č.1  o celkové ploše 84,13m2 ( byt 3+1) s podílem na společných prostorách, a 

podílem na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, za cenu stanovenou zn. posudkem ve výši 871.370,00 Kč 
- bytový prostor o celkové ploše 39,94 v přístavbě domu s podílem na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, za cenu 

stanovenou zn. posudkem ve výši 367.930,00 Kč 
- nebytovou jednotku - garáž o ploše 15,80 m2 v přízemí domu čp. 842, Dvořákovo náměstí s podílem na 

pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, za cenu stanovenou zn. posudkem ve výši 50.460,00 Kč 
 oprávněnému nájemci panu Ivanu Vedralovi. 
- odprodat: bytovou jednotku č. 2 o celkové ploše 93,70 m2 (byt 3+1) s podílem na společných prostorách       

a podílem na pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, obálkovou metodou. Nejnižší stanovená cena na základě 
znaleckého posudku je ve výši 1.063.260,00 Kč. 

- bytovou jednotku č. 3 o celkové ploše 72,87 m2 (byt 2+1) s podílem na společných prostorách a podílem na 
pozemku st. 395 v k. ú. Lobeč, obálkovou metodou. Nejnižší stanovená cena na základě znaleckého 
posudku je ve výši 817.740,00 Kč. 

bezúplatný převod části pozemků pp. 266/3 a pp. 579 v k. ú. Kralupy nad Vltavou z důvodu výstavby chodníku a 
veřejného osvětlení v ul. Ke Hřbitovu. Před vydáním  stavebního povolení bude uzavřena mezi Městem Kralupy 
nad Vltavou a Středočeským krajem smlouva o budoucí smlouvě darovací.  
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a údržby veřejného osvětlení na pozemku pp. 579 v k. 
ú. Kralupy nad Vltavou (přes komunikaci III/24017) mezi povinným Středočeským krajem a  oprávněným 
Městem Kralupy nad Vltavou, úplatně dle ceníku Středočeského kraje. 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace TSM za rok 2007 ve výši                       + 986.637,36 
Kč následovně :  
do fondu odměn                   150.000,00 Kč 
do fondu rezervního             200.000,00 Kč 
do fondu investičního          636.637,36 Kč 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MěBP za rok 2007 ve výši + 678.359,00 Kč 
následovně :  
a) do fondu rezervního                                   500.000,00 Kč 
    do fondu odměn      50.000,00 Kč 
   do FKSP       30.000,00 Kč 
   do fondu reprodukce majetku MěBP            98.359,00 Kč 
Rozpočtové opatření č. 11/2008 – přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 20-24/2008/ZK na obnovu kulturní památky – sloupu Panny Marie 
Bolestné v Kralupech nad Vltavou – Mikovicích v celkové výši 150.000,- Kč. 
 
účet            odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4122           602             1                             150.000,00 
232 10     3326         5171           602             2                             150.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 12/2008 – přijetí investiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě 
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 1-25/2008/ZK na údržbu a rekonstrukci hasičského (zásahového) 
vozidla pro JSDH v Kralupech nad Vltavou v celkové výši 250.000,- Kč. 
 
účet             odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4222            50              1                             250.000,00 
232 10     5512         6122            50              4                             250.000,00  
účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 13/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě 
Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu 
poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách v celkové výši  25.000,- Kč. 
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účet        odd.§          pol.            ÚZ           orj.     org.                  částka v Kč 
231 10                      4116          13305          1                                25.000,00 
232 10     4351         5011          13305          2                                25.000,00  
účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 14/2008  

3) přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje na základě schválené žádosti             
o platbu č. 2 vztahující se k akci „Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou“ 
v celkové výši 477.090,00 Kč a zapojení do rozpočtu 2008 do rezervy města  

4) zapojení finanční prostředků za financování 1. etapy komunitního plánu soc. služeb ve výši 339.889,94 
Kč do upraveného rozpočtu roku 2008 do rezervy města 

 
účet        odd.§         pol.              ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 81                      4122          17453          2                              433.719,00 
231 81                      4122          17412          2                                43.371,00 
231 81                      8127                                                              339.889,94 
 
232 10     6409         5901                              1                              433.719,00 
232 10     6409         5901                              1                                43.371,00 
232 10     6409         5901                              1                              339.889,94 
Rozpočtové opatření č. 16/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci 
Programu I – sociální prevence a prevence kriminality, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198 v celkové výši 12.000,00 Kč. 
 
účet        odd.§         pol.              ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4122          33122          1                                12.000,00 
232 10     3113         5331          33122          2                                12.000,00  
účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 17/2008 – 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 2008 
Rozpočtové opatření č. 18/2008 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje, účelově 
určených na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 14.019,- Kč. 
 
účet            odd.§       pol.             ÚZ           orj.     org.                    částka v Kč 
231 10                       4116          29008        1                                    14.019,00 
232 10         1036      5213          29008        9                                    14.019,00 
účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 19/2008 –  přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu  Středočeského kraje, 
účelově určených na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 900,- Kč. 
 
účet         odd.§           pol.           ÚZ           orj.     org.                      částka v Kč 
231 10                       4116          29004        1                                          900,00 
232 10         1036      5213          29004        9                                          900,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 20/2008 – přijetí investiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského kraje z Fondu 
sportu a volného času, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 na projekt 
„Víceúčelové hřiště u školy“ v celkové výši 300.000,- Kč. 
 
účet        odd.§            pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4222           011           1                              300.000,00 
232 10      3113         6351           011           2                              300.000,00 
účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 21/2008 – přijetí investiční dotace od Krajského úřadu  Středočeského kraje z Fondu 
sportu a volného času, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 na projekt „Tarzan – 
návrat k přírodě sportovním vyžitím uprostřed města“ v celkové výši 120.000,- Kč. 
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účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       4222           011           1                              120.000,00 
232 10      3113         6351           011           2                              120.000,00 
 
účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Rozpočtové opatření č. 22/2008 - zapojení finančních prostředků dle skutečných nákladů ve výši 200.000,- Kč 
ze zbývající části dotace na zabezpečení výkonu státní správy do rozpočtu města r. 2008 pro účely financování 
dalších výdajů spojených s pořízením územně analytických podkladů. 
 
účet        odd.§         pol.            ÚZ              orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      8127                                                              200.000,00 
232 10      3635        6119                              5       165                 200.000,00 
Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 
2007 a souhlasí  s výhradami, na základě nichž přijme město Kralupy nad Vltavou opatření potřebná k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily městu Kralupy 
nad Vltavou škodu. 
Nápravná opatření 
Byl ukončen pracovní poměr a podáno trestní oznámení na bývalou vedoucí finančního odboru. 
 
V současné době byla ukončena spolupráce s auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., a vyhlášeno 
poptávkové řízení na dodávku služby zpracování ročního auditu – přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad 
Vltavou. 
Další opatření: 

6) Ke dni 20. 2. 2008 zrušil MěÚ v KB, a. s., možnost výběru hotovosti šekem z bankovního účtu 
Sociálního fondu (byly vráceny šekové knížky) a zavedeno elektronické bankovnictví. 

7) RM dne 10. 6. 2008 schválila přechod účetnictví na ekonomický systém GINIS, který umožní 
systémové zpracování účetnictví včetně jeho kontroly 

8) Ke dni 20. 2. 2008 zrušil MěÚ v KB, a. .s., možnost výběru hotovosti šekem z bankovního účtu 
„Depozita“ (byly vráceny šekové knížky) a zavedeno elektronické bankovnictví. 

9) Pro hospodaření se sociálním fondem byla zpracována směrnice č. S.01/2008 o způsobu čerpání 
prostředků ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou, platná od 28. 5. 2008 (postupy nastaveny 
ihned, ještě před platností).   

10) Finanční odbor přešel v roce 2008 na systém zapojování nadrozpočtových příjmů města (vč. sociálního 
fondu) do upraveného rozpočtu města na základě doporučení auditora.  

Závěrečný účet za rok 2008 bude obsahovat informace o stavu a pohybu peněžních prostředků na všech 
bankovních účtech a ostatního finančního majetku. 
Smlouvu o půjčce č. 1823652 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 30.000,-Kč z Fondu 
rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Oldřicha Malíka, bytem V Zátiší čp. 1010 Kralupy nad Vltavou ve 
výši 30.000,- Kč, na účel poř. číslo 21) stavební úpravy bytových jader v panelových domech na opravu bytu č. 
4, V Zátiší čp. 1010 v Kralupech nad Vltavou. 
smlouvu o půjčce č. 1823759 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 270 000 ,- Kč 
z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Jiřího Šimůnka, bytem J. Janury čp. 63 Kralupy nad 
Vltavou ve výši 270 000,- Kč, na účel poř. číslo 01) obnova střechy (krytina i konstrukce starší 10 let) ve výši 
150 000,-Kč a na účel poř. číslo 09) vestavba bytu do půdního prostoru ve výši 120 000,- Kč tj. částka 270 000,- 
Kč na objekt č. p. 63 J. Janury v Kralupech nad Vltavou 
- zapojení finančních prostředků ze zbývající části dotace na zabezpečení výkonu státní správy do rozpočtu 
města pro potřebu odboru dopravy 
Rozpočtové opatření č. 23/2008 - zapojení finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč ze zbývající části dotace 
na zabezpečení výkonu státní správy do rozpočtu města r. 2008 pro účely financování dalších výdajů spojených 
s pořízením HW a SW pro odbor dopravy a propojení budovy MěÚ na Palackého náměstí a odboru dopravy v 
Přemyslově ulici. 
účet        odd.par.       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      8127                                                             250.000,00 
232 10      6171        5137                             11                            150.000,00 
232 10      6171        6122                             11                            100.000,00 
rozpočtovou změnu na částku 994.055,79 Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 5901, na kapitolu 5,             § 3744 pol. 
5169, s tím že finanční prostředky  budou  použity na sanaci havarijního sesuvu skal v oblasti Jeronýmova 
náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
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rozpočtovou změnu na částku 1,000.000,- Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 6901, na kapitolu 5,             § 3111, pol. 
6121, org. 134 s tím že finanční prostředky budou použity na rekonstrukci MŠ Mikovická I. ETAPA. 
rozpočtovou změnu na částku 860.967,- Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 6901, na kapitolu 5,               § 3111, pol. 
6121, org. 146 s tím že finanční prostředky  budou  použity na vytápění a úpravu plynovodní přípojky MŠ J. 
Holuba. 
rozpočtovou změnu na částku 250.000,- Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 6901, na kapitolu 5, § 5512, pol. 6121, org. 
53 s tím že finanční prostředky  byly  použity na změnu užívání Hasičského domu (3. a 4. patro) na sídlo policie. 
odkoupení vodovodních řadů, které jsou uloženy na pozemcích parc. č. 127/10 a 523/7 v kat. území Minice – 
lokalita Minice – výstavba 37 RD, od firmy MAKRA, s. r. o., IČ: 47547910, za cenu      41.000 Kč. Následně 
budou uvedená vodohospodářská zařízení převedena do majetku VKM, a. s. Náklady na odkup budou hrazeny 
z rezervy města. O odkupu výše uvedeného bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy.  
odkoupení kanalizačních stok v celkové délce 1000,2 m, které jsou uloženy na pozemcích parc. č. 127/10, 
109/14, 111/1, 111/5, 111/7, 111/3, 523/7 v kat. území Minice – lokalita Minice – výstavba 37 RD, od firmy 
MAKRA, s. r. o., IČ: 47547910, za cenu 41.000,- Kč. Následně budou uvedená vodohospodářská zařízení 
převedena do majetku VKM, a. s. Náklady na odkup budou hrazeny z rezervy města. O odkupu výše uvedeného 
bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. 
bezúplatný převod nově zřízených účelových komunikací (vč. chodníků a veřejného osvětlení), vybudovaných 
v rámci výstavby 37 RD na částech pozemků parc. č. 111/1, 111/5, 111/7, 11/6, 111/4, 111/2, 109/14, 523/10, 
523/11, 523/9, 523/1, 523/4, 523/2, 523/5 v kat. území Minice, včetně částí těchto pozemků do vlastnictví Města. 
Darovací smlouva mezi Městem a firmou MAKRA, s. r. o., IČ: 47547910, bude uzavřena po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí stavby.       
rozpočtovou změnu na částku 1.949.000,- Kč z kapitoly 1. par. 6409, pol. 6901, na kapitolu 5, par. 3111, pol. 
6121, org. 170 s tím že finanční prostředky  budou  použity na umístění MŠ v ZŠ Třebízského  
rozpočtovou změnu na částku 550.000,- Kč z kapitoly 1, par. 6409, pol. 6901, na kapitolu 5, par. 3113, pol. 5171 
s tím, že finanční prostředky  budou  použity na  výměnu oken v ZŠ gen. Klapálka.  
způsob využití doplatku části výtěžku z provozu VHP za rok 2006 v celkové výši 750.835,- Kč na vybudování 
bezbariétového výtahu v ZŠ Gen. Klapálka  
změnu územního plánu číslo 2 města Kralupy nad Vltavou s tím, že do čistopisu bude Ing. arch. Vlastou 
Poláčkovou doplněna možnost výstavby byt. domů v lokalitě u kruhového objezdu na sjezdu z obchvatu k ulici 
Hybešova. 

 usnesení č. 08/07/6/03 Příspěvky sportovním oddílům na ,,Granty“na činnost dětí a mládeže 
sportovním poskytnutí příspěvků sportovním oddílům na spolufinancování ,,Grantů“, kterým byly 
přiznány pro rok 2008.  

    
 Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly 2/3419 položka 5229 v této výši:  
 TJ Kaučuk ( společný grant KČT,Volejbal,Plavání )      ………………………100.000,- Kč  
 TJ Kaučuk ( společný grant Judo,KČT )                         ………………………100.000,- Kč  
 Basket Junior – reprezentace v  zahraničí                        ………………………  80.000,- Kč  
 Basketbalový klub –rozvoj basket.mládeže                     ………………………  80.000,- Kč  
 Sokol – fasáda                                                                  ………………………114.000,- Kč  

vyplatit odměny za I. pol. 2008 předsedům a členům Kontrolního  výboru na základě návrhů předsedů, 
konzultované s garantem výboru. 
vyplatit odměny za I. pol. 2008 předsedům a členům Kontrolnímu  výboru na základě návrhů předsedů, 
konzultované s garantem výboru. 
způsob využití části výtěžku přijatého od provozovatelů VHP za rok 2007 v celkové částce 2.902.109,- Kč na 
tyto veřejně prospěšné účely:  

1) vybudování bezbariérového výtahu v ZŠ Generála Klapálka 843.458,- Kč  
2) výměna oken v tělocvičně ZŠ Revoluční 858.328,- Kč  
3) rekonstrukce hřiště ZŠ Generála Klapálka 859.012,- Kč  
4) výstavba pergoly na zahradě DPS 250.000,- Kč  
5) obnova skateboardového hřiště na Cukrovaru 91.311,- Kč  

 
ZM neschvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 15/2008 – zapojení finančních prostředků  určených na centrum města do upraveného 
rozpočtu města na uhrazení faktur za projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na centrum města 
Kralupy nad Vltavou v celkové výši 1,281.602,00 Kč (viz. příloha). 
 
účet        odd.§       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                       8127                                                          1,281.602,00 
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232 10      3635         6119                            5         84                   74.602,00 
232 10      3319         6121                            5        160                 654.500,00 
232 10      3319         6121                            5        161                 535.500,00 
232 10      3319         6121                           10                                17.000,00  
 
ZM souhlasí: 
s převodem předmětných VS ve prospěch společnosti SYNTHOS a.s., tak, aby nutné technologické změny a 
úpravy mohly být provedeny nejpozději do začátku topné sezony 2008 – 2009. 
Způsob převodu: 

3.  Výměníková stanice v čp.  1174  – se společnosti Synthos budou uzavřeny 3 smluvní vztahy: 
- Nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní (předávací výměníková stanice) 
- Nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní (horkovodní přípojka) 
- Nájemní smlouva (nebytové prostory) 

4. Výměníková stanice v čp.  679 – se společností Synthos budou uzavřeny 2 smluvní vztahy: 
- Kupní smlouva (předávací výměníková stanice) 
- Nájemní smlouva (nebytové prostory VS) 

Spoluprácí na přípravě smluv souvisejících s převodem pověřuje Odbor OKTAJ a SM a organizaci MěBP 
 
ZM nesouhlasí: 
s uvolněním částky 749.462,- Kč vč. DPH na provedení Studie proveditelnosti rekonstrukce centra města 
s dodavatelem DHV CR z finančních prostředků, určených na centrum města, dlouhodobě zhodnocovaných na 
depozitních směnkách u KB. 
 
Záměr města je: 
odprodej části pozemku pp. 503 o celkové výměře 258 m2 v k. ú. Zeměchy za účelem rozšíření zahrad pp. 499/5 
a pp. 499/1 a zřízení přístupové cesty k pozemkům pp. 499/4 a pp. 499/5. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej části pozemku pp. 565/2 o výměře cca 40 m2 v k ú. Mikovice za účelem rozšíření  zahrady a přístupové 
cesty k rod. domu čp. 21. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej pozemku pp. 81/214 o výměře 283 m2 v k. ú. Lobeček  za účelem  rozšíření  zahrady u rod. domu čp. 
730. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
odprodej části pozemku st. 225 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření sousedního pozemku pp. 
316/3 se zřízením  věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav vodárny ve prospěch 
vlastníka vodárny tj. Města Kralupy nad Vltavou. 
odprodej části pozemku formou obálkové metody nejvyšší nabídce za min. cenu  1600 Kč /m 2 pp. 285/1 v k. ú. 
Lobeč o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby domu – pp. 285/6. 
 
Záměr města není: 
odprodej části pozemku pp. 564/2 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Mikovice za účelem vybudování parkovacího stání 
pro os. automobil. 
odprodej části pozemku st. 225 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření  
sousedního pozemku pp. 316/3  
      
ZM revokuje:  
usnesení ZM č. 07/08/3/6 ze dne 14. 11. 2007. 
 
 
ZM nerevokuje: 
usnesení ZM č. 07/08/3/6 ze dne 14. 11. 2007 
 
 
ZM ruší:  
usnesení ZM č. 99/06/8/05 ze dne 20. 9. 1999. 
 
 
 



ZM č. 7 

 
 
 
 
 
 
ZM bere na vědomí: 
projektovou dokumentaci „Hokejbalové hřiště se zastřešením – areál ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“  -  
zpracovatel Ing. arch. Vondra 
zápis č. 20 Kontrolního výboru ze dne 16. června 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
zastupitelé: 

Ing. Marek Czechmann 
 
 
 
Stanislav Hejduk 

 
 
 
místostarostka:  Mgr. Šárka Drobná 
 
 
 
 


