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Z á p i s  č. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném 
dne 17. prosince 2008 
ve velkém sále KaSS 

 
 
 
 
 
 

Přítomni:  
 
Petr Holeček, Ing. Lipovský, Jindřich Havlík, František Kyllar, Ing. Berit, Mgr. Bozděch, Marie Blažková,    
Mgr. Drobná, Stanislav Hejduk, Libor Lesák, Ing. Materna, RNDr. Plecháček, Ing. arch. Skalička, Libor Toms, 
Mgr. Volková, Ing. Listík, Ing. Czechmann, Mgr. Gabriel, Dana Zrůstová, MUDr. Řenč 
 
 
 
 
 
Omluveni:  Luboš Šuda 
 
Počet přítomných členů se během jednání měnil 
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PROGRAM 
I. Zahájení, organizační záležitosti 

 
II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů  

 
III. Majetkoprávní záležitosti města 

1. Odprodej části pozemku pp. 514/8 v k. ú. Minice 
2. Revokace usnesení ze dne 10. 9. 2008, č. 08/08/3/06 – pozemek pp. 81/214 k. ú. Lobeček 
3. Revokace usnesení ZM ze dne 28. 5. 2008, č. 08/06/3/05 – pozemek pp. 179/1 k. ú. Minice 
4. Záměr města- odprodej pozemku pp. 78/33 v k. ú. Lobeč 
5. Záměr města- odprodej části pozemku 534/5 v k. ú. Minice 
6.   Prodej spoluvlastnického podílu nemovitosti obálkovou metodou 

IV. Finanční záležitosti 
1. Rozpočtové opatření č. 15/2008 – zapojení fin. prostř. určených na centrum města do rozpočtu  
                                                             města r. 2008 
2. Rozpočtové opatření č. 38/2008 – přijaté fin. prostř. na výsadbu melior. a zpevňujících dřevin 
3. Rozpočtové opatření č. 39/2008 – přijatá neinv. dotace pro DDM Kralupy nad Vltavou 
4. Rozpočtové opatření č. 40/2008 – přijatá neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb 
5. Rozpočtové opatření č. 41/2008 – přijatá neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb 
6. Rozpočtové opatření č. 42/2008 – přijatá neinv. dotace pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy  
7. Rozpočtové opatření č. 43/2008 – přijatá dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb 
8. Rozpočtové opatření č. 44/2008 – navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2008 u odboru ŽP 
9. Rozpočtové opatření č. 45/2008 – navýšení neinv. dotace určené k výplatě příspěvků na péči 
10. Rozpočtové opatření č. 46/2008 – navýšení neinv. dotace určené k výplatě dávek sociální péče  
                                                             pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 
11. Rozpočtové opatření č. 47/2008 
12. Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2009 
13. Rozpočtový výhled do r. 2012  
14. Přijetí finančních darů za období od 1. 2. 2008- 8. 12. 2008 veřejná sbírka – KAPLIČKA 
15. Schválení rozpočtového provizoria (dodatečný bod) 

V. Odbor Realizace investic 

1. Investiční záměr – rekonstrukce plaveckého bazénu + zpracování projektové dokumentace 
2.   Investiční záměr – silniční propojení Pražská – obchvat silnice II/101 

VI. Ostatní (správní, DOP, VY, ŽP) 
1. Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru 
2. Rozhodování o novém úplném znění Zřizovací listiny MěBP Kralupy n. V. 
3. Finanční odměny pro Kontrolní a Finanční výbor 
4. Žádost o použití znaku sportovních oddílů na rok 2009 
5. Přijetí finančního daru od Mera, a. s. 
6. Soubor změn ÚP č. 2 
7. Žádosti o změny ÚP č. 3 
8. Návrh rozpočtu DSO Údolí Vltavy na rok 2009 
9. Použití znaku na dres  
10. Dotace – „Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Mikovická – 1. etapa 

VII. Školství 
1. 7. ročník benefičního hudebního festivalu „ Lednový Underground 

VIII Dotazy a připomínky občanů města 
 

IX.  Dotazy a připomínky členů ZM 
 

X. Závěr 
 

 
 
Jednání řídil starosta Petr Holeček 
Zahájeno: 17:00 h 
Ukončeno:  22:25 h           
Zapsala:  Procházková 
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I.  Zahájení, organizační záležitosti  
Starosta města zahájil 10. 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 – 19 pro a aby všechna hlasování byla veřejná – 19 pro 
 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:                           
Ing. Czechmann, Mgr. Drobná, Libor Toms - pro 19. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Libor Lesák, Jindřich 
Havlík - pro 19. Zápis z předchozího veřejného zasedání, konané dne 12. 11. 2008 byl ověřen ověřovateli               
Mgr. Hereinovou a Danou Zrůstovou. Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici k nahlédnutí na měst-
ském úřadě, usnesení byla zveřejněna a vyvěšena na úředních deskách. 

 
Starosta města Petr Holeček představil nově nastupujícího zastupitele Mgr. Václava Gabriela, který převzal 
mandát po odstupující Mgr. Jiřině Hereinové. 
Mgr. Václav Gabriel složil „Slib člena zastupitele města Kralupy nad Vltavou“. 

 
Návrh na zařazení bodu odvolání členů Rady města 
ZM nesouhlasí se zařazením bodu „ Odvolání členů Rady města Kralupy nad Vltavou“. 

Pro: 8, zdr.: 1, proti 10, příloha č. 4/15 
ZM souhlasí s datem mimořádného jednání veřejného ZM dne 20. ledna 2009 od 15 hod ve velké zasedací 
místnosti pro jednání „O Rekonstrukci Rady města“. 

 
ZM se dohodli, že námitky k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vlta-
vou podají ZM písemnou formou k rukám Rozpočtové komise do 12. ledna 2009. Dne 12. ledna proběhne               
od 15:00 hodin schůzka Rozpočtové komise. Zastupitelé byli na toto jednání pozváni. 
Dne 20. ledna proběhne schůzka Rozpočtové komise se zastupiteli k řešení podaných námitek. 
Rozpočtová komise následně tyto námitky zapracuje do návrhu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou. 

Pro: 18, zdr.: 0, proti 0 
 

 
II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
Starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 12. 11. 2008, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě. 
 
František Kyllar vznesl připomínku k bodu č. I zápisu ZM č. 9 – týkající se zapracování bodu ve znění „ ZM 
bere na vědomí odstoupení Františka Kyllara z funkce místostarosty“. 

Opověděl Petr Holeček takto: Jestliže Fr. Kyllar srozumitelně a bez možnosti zpochybnění na veřejném 
zasedání ZM oznámil odstoupení z funkce místostarosty a radního města a zastupitelé nevznesli připomínky,  
vzali tak rezignaci Fr. Kyllara na vědomí. (O tomto bodu se nehlasuje.) 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
 
usnesení č. 08/10/3/01 – Odprodej části pozemku pp. 514/8 v k. ú. Minice 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 514/8 v k. ú. Minice - cca 6 m2 pod přístavbou k domu čp. 66 Pavlu 
Škabradovi za cenu 500,- Kč/m2. 

Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 3/1 
 

usnesení č. 08/10/3/02 – Revokace usnesení ze dne 10. 9. 2008, č. 08/08/3/06 – pozemek pp. 81/214                    
v k. ú. Lobeček 
ZM nerevokuje usnesení č. 08/08/3/06 ze dne 10. 9. 2008.  

Pro: 4, zdr.: 11, proti 5, příloha č. 3/2 
 

usnesení č. 08/10/3/03 – Revokace usnesení ZM ze dne 28. 5. 2008, č. 08/06/3/05 – pozemek pp. 179/1                     
v k. ú. Minice 
ZM revokuje usnesení ZM č. 08/06/3/05 ze dne 28. 5. 2008.  

Pro: 13, zdr.: 5, proti 2, příloha č. 3/3 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp.179/1 v k. ú. Minice o výměře 29 m2 pod stavbou autodílny                 
Petru Rychtaříkovi za cenu 750,- Kč/m2. 
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ZM schvaluje odprodej části pozemku pp.179/1 v k. ú. Minice o výměře cca 35 m2 Petru Rychtaříkovi za cenu 
750,- Kč/m2 (pozemek bude oddělen tak, aby studna a šachta vodovodní přípojky byly mimo zájmové území). 

Pro: 17, zdr.: 3, proti 0, příloha č. 3/3 
 

usnesení č. 08/10/3/04 – Záměr města odprodej pozemku pp. 78/33 v k. ú. Lobeč 
Záměrem města není odprodej pozemku pp. 78/33 o výměře 1.662 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření                
pozemku pp. 78/33.  

Pro: 2, zdr.: 3, proti 15, příloha č. 3/4 
 

usnesení č. 08/10/3/05 – Záměr města odprodej pozemku pp. 534/5 v k. ú. Minice 
ZM revokuje usnesení č. 04/12/7/09 ze dne 15. 12. 2004. 

 Pro: 12, zdr.: 2, proti 6, příloha č. 3/5 
 
Záměrem města je odprodej části pozemku pp. 534/5 v k. ú. Minice za účelem rozšíření zahrady u rodinného 
domu čp. 18. Výměra pozemku bude určena po geometrickém oddělení pozemku s ohledem na plánovanou 
rekonstrukci komunikace v ul. Pod Hradištěm. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

Pro: 12, zdr.: 8, proti 0, příloha č. 3/5 
 

usnesení č. 08/10/3/06 – Prodej spoluvlastnického podílu nemovitosti obálkovou metodou 
ZM schvaluje opakované zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 36/806 budovy 
čp. 653, postavené na pozemku st. 734, k. ú. Lobeček, náměstí, s podílem na společných prostorách a pozemku 
st. 395 v k. ú. Lobeč, získaném ze závěti třetí osobě formou obálkové metody za minimální cenu 750 tis. Kč. 

Pro: 16, zdr.: 3, proti 0, příloha č. 3/6 
 

 
IV. Finanční záležitosti města 

 
usnesení č. 08/10/4/01 - Rozpočtové opatření č. 15/2008, zapojení finančních prostředků určených na           
centrum města do rozpočtu města r. 2008 
ZM neruší usnesení ZM č. 08/07/4/05 ze dne 25. června 2008 a ani usnesení ZM č. 08/08/4/01 ze dne                       
10. září 2008.  

Pro: 9, zdr.: 11, proti 0, příloha č. 4/1 
 

usnesení č. 08/10/4/02 - Rozpočtové opatření č. 38/2008, - přijaté finanční prostředky na výsadbu melio-
račních a zpevňujících dřevin 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 38/2008 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočes-
kého kraje, účelově určených na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši                  
1.400,- Kč. 
účet             odd. §       pol.           ÚZ         orj.     org.                    částka v Kč 
231 10                       4116          29004        1                                 1.400,00 
232 10         1036      5213          29004        9                                 1.400,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/2 

 
usnesení č. 08/10/4/03 - Rozpočtové opatření č. 39/2008 - přijatá neinvestiční dotace pro DDM Kralupy 
nad Vltavou 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 39/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 
kraje na provozní výdaje spojené se zabezpečením recitační soutěže pro organizátora Dům dětí a mládeže,           
Smetanova 168 Kralupy nad Vltavou v celkové výši 6.000,00 Kč. 
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4122         002            1                              6.000,00 
232 10     3421         5331         002            2                              6.000,00  

Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/3 
 

usnesení č. 08/10/4/04- Rozpočtové opatření č. 40/2008 - přijatá neinvestiční dotace na podporu poskyto-
vání sociálních služeb 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 40/2008 – 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  450.000,- Kč. 
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účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                    4116          13305        1      23206              450.000,00 
232 10     4351       5011          13305        2      23206              450.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/4 

 
usnesení č. 08/10/4/05 - Rozpočtové opatření č. 41/2008 - přijatá neinvestiční dotace na podporu poskyto-
vání sociálních služeb 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 41/2008 – 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      23202              25.000,00 
232 10     4351      5011          13305          2      23202              25.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/5 

 
usnesení č. 08/10/4/06 - Rozpočtové opatření č. 42/2008 - přijatá neinvestiční dotace pro ZŠ Komenského 
nám. 198, Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 42/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 
kraje na provozní výdaje spojené s organizací akce „Středočeská in-line brusle 2008“ pro organizátora                
ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou v celkové výši 10.000,00 Kč. 
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                   4122            001            1                             10.000,00 
232 10     3113      5331            001            2                             10.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/6 

 
usnesení č. 08/10/4/07 - Rozpočtové opatření č. 43/2008 - přijatá dotace na úhradu výdajů v souvislosti 
s konáním voleb 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 43/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského 
kraje na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v celkové výši 
275.765,00 Kč.  
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                   4111          98193          1                             275.765,00 
232 10     6115      5139          98193          4                               12.162,00 
232 10     6115      5161          98193          4                                 1.633,00 
232 10     6115      5164          98193          4                                 8.000,00 
232 10     6115      5169          98193          4                               24.706,00 
232 10     6115      5173          98193          4                                    234,00 
232 10     6115      5175          98193          4                               13.456,00 
232 10     6115      5021          98193          4                             201.548,00 
232 10     6115      5032          98193          4                               13.446,00 
232 10     6115      5156          98193          4                                    580,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/7 

 
usnesení č. 08/10/4/08 - Rozpočtové opatření č. 44/2008 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2008           
u odboru ŽP 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 44/2008 – navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu 
odboru ŽP, příjmy od spol. EKO-KOM, a. s., o 185.680,- Kč a navýšení finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu odboru ŽP na sběr a svoz separovaného odpadu 100.000,- Kč a sběr a svoz komunálních odpadů                 
o 85.600,- Kč.    
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
235 10      3725     2324                              9                        +  185.680,00 
232 10      3725     5169                              9                        +  100.000,00 
232 10      3722     5331                              9                        +    85.680,00 

Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/8 
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usnesení č. 08/10/4/09 - Rozpočtové opatření č. 45 /2008. - navýšení neinvestiční účelové dotace určené                 
k výplatě přípěvků na péči 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 45/2008 – přijetí Změny Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční úče-
lové dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 
29,585.000,- Kč. Dotace je účelově určena k výplatě příspěvků na péči oprávněným osobám podle zákona                 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
účet        odd. §      pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                   4116          13235          1                        + 7,954.000,00 
232 10     4195      5410          13235          3                        + 7,954.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/9 

 
usnesení č. 08/10/4/10 - Rozpočtové opatření č. 46/2008 - ponížení neinvestiční účelové dotace určené                   
k výplatě dávek sociální péče  pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 46/2008 – přijetí změny Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 
9,800.000,- Kč. Dotace je účelově určena k výplatě dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek 
pomoci hmotné nouzi.  
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                  částka v Kč 
231 10                    4116          13306          1  -  4,200.000,00 
232 10      4171      5410          13306          3   -     700.000,00 
232 10      4172      5410          13306          3   +    600.000,00 
232 10      4173      5410          13306          3   -     300.000,00 
232 10      4177      5410          13306          3  -       50.000,00 
232 10      4182      5410          13306          3  -  1,100.000,00 
232 10      4183      5410          13306          3  -     300.000,00 
232 10      4184      5410          13306          3   -     900.000,00 
232 10      4185      5410          13306          3  -  1,400.000,00 
232 10      4186      5410          13306          3   -       50.000,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
Pro: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/10 

 
usnesení č. 08/10/4/11 - Rozpočtové opatření č. 47/2008 - přijatá neinvestiční dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře 
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 47/2008 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočes-
kého 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: 20, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/11 

 
usnesení č. 08/10/4/12 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2009 
ZM neschvaluje rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2009 ve výši 292.234,00 tis. Kč. 
Připomínky k rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2009, které byly vzneseny z řad zastupitelů i občanů měs-
ta, byly vysvětleny přímo na veřejném zasedání ZM. 
Příjmy                  259.530,00 tis. Kč                  Výdaje               285.051,64 tis. Kč   
Financování           32.704,00 tis. Kč                  Financování           7.182,36 tis. Kč 
Celkem                292.234,00 tis. Kč                  Celkem              292.234,00 tis. Kč 
 

Pro: 8, zdr.: 5, proti 7, příloha č. 4/12 
 

usnesení č. 08/10/4/13 – Rozpočtový výhled do r. 2012 
ZM neschvaluje „Rozpočtový výhled do r. 2012“.   

Pro: 6, zdr.: 10, proti 3, příloha č. 4/13 
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usnesení č. 08/10/4/14 Přijetí finančních darů za období od 1. 2. 2008 do 8. 12. 2008 na účet Město Kralupy 
nad Vltavou – Kaplička, číslo 43-789740267/0100 
ZM schvaluje Přijetí finančních darů za období od 1. 2. 2008 do 8. 12. 2008 ve výši 14.849,73 Kč, od fyzických 
a právnických osob, na účet Město Kralupy nad Vltavou – KAPLIČKA, číslo 43-789740267/0100. 

Pro: 19, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/14 
 

usnesení č. 08/10/4/15 – Schválení rozpočtového provizoria 
ZM schvaluje rozpočtové provizórium na období leden – březen roku 2009 s tím, že měsíční čerpání rozpočtu 
bude nejvýše 21.198,92 tis. Kč, tj. 1/12 schváleného rozpočtu roku 2008. Schválený rozpočet na rok 2008 byl ve 
výši 254.387,- tis. Kč. 

Pro: 19, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 4/15 
 
 

V. Realizace investic a správy majetku 
 
usnesení č. 08/10/5/01 - Investiční záměr – rekonstrukce plaveckého bazénu + zpracování projektové            
dokumentace 
ZM schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“.  

Pro: 19, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 5/1 
 
ZM schvaluje zařadit do rozpočtu odboru RIaSM na rok 2009 částku 1,510.000,- Kč na provedení „PD ve stup-
ni pro stavební povolení – rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“.  

pro: 18, zdr.: 1, proti 0, příloha č. 5/1 
 

ZM bere na vědomí aktualizovaný posudek střešního pláště nad „velkým“ bazénem (první byl proveden v roce 
2004), zpracovatel fy. DEKPROJEKT, s. r. o. 

 
usnesení č. 08/10/5/02 – Investiční záměr – silniční propojení Pražská – obchvat silnice II/101 
ZM schvaluje investiční záměr „Silniční propojení Pražská – obchvat silnice II/101“. 

Pro: 16, zdr.: 2, proti 0, příloha č. 5/2 
 
ZM schvaluje, aby byl „klíč“ k financování případné výstavby silničního propojení Pražská – obchvat silnice 
II/101 stanoven následujícím způsobem: 
- město Kralupy nad Vltavou finančně a organizačně zajistí projekční činnost, vč. územního a stavebního 

řízení 
- na realizaci stavby se budou v plném rozsahu podílet jednotliví developeři, kteří v dotčené lokalitě již            

realizují nebo plánují výstavbu 
- výpočet výše podílu spolufinancování realizace výstavby bude vyjádřen procentuelně v závislosti na rozsahu 

zastavěnosti území jednotlivými developery (v návaznosti na změnu č. 3 územního plánu). 
Pro: 15, zdr.: 4, proti 0, příloha č. 5/2 

 
 

VI. Ostatní 
 
usnesení č. 08/10/6/01 – Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru ZM 
ZM bere na vědomí činnost Finančního výboru ZM a zápis č. 6 ze dne 1. prosince 2008.  

 
usnesení č. 08/10/6/02 – Rozhodování o novém úplném znění Zřizovací listiny MěBP Kralupy nad Vltavou 
ZM schvaluje nové úplné znění Zřizovací listiny MěBP Kralupy nad Vltavou v předloženém znění (viz příloha 
důvodové zprávy). - do čistopisu ZL se do části VI., bod 7 doplnění toto znění: - limit mzdových prostředků             
a limit pracovních sil. 

Pro: 13, zdr.: 3, proti 1, příloha č. 6/2 
 

usnesení č. 08/10/6/03 – Návrh na výplatu jednorázových odměn za II. pol. 2008 předsedům a členům 
Kontrolního a Finančního výboru zřízených zastupitelstvem města 
ZM schvaluje návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn předsedům a členům Kontrolního a Finančního 
výboru za II. pol. 2008 na základě návrhů předsedů výboru konzultované se starostou města. 

Pro: 17, zdr.: 1, proti 0, příloha č. 6/3 
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usnesení č. 08/10/6/04 - Žádost o použití znaku města Kralupy nad Vltavou 
ZM souhlasí s použitím znaku města Kralupy nad Vltavou pro mládežnické oddíly na Rok 2009 za účelem 
reprezentace města ve sportovních soutěžích.                                            

Pro: 18, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 6/4
 

usnesení č. 08/10/6/05 – Přijetí finančního daru od společnosti MERO, a. s. 
ZM souhlasí s přijetím daru od společnosti Mero, a. s. 

Pro: 17, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 6/5 
 

usnesení č. 08/10/6/06 - Soubor změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou č. 2 
ZM revokuje usnesení č. 08/07/6/01 ze dne 25. 6. 2008  

Pro: 15, zdr.: 2, proti 0, příloha č. 6/6 
 
ZM schvaluje změnu územního plánu číslo 2 města Kralupy nad Vltavou dle předloženého čistopisu, zpracova-
ného ing. arch. Vlastou Poláčkovou, urbanistický atelier UP-24. 
Soubor změn je nedílnou součástí zápisu z tohoto VZ ZM Kralupy nad Vltavou 

Pro: 15, zdr.: 2, proti 0, příloha č. 6/6 
 

usnesení č. 08/10/6/07 - Žádosti o změny ÚP města Kralupy číslo 3 do ZM 12/2008 
STAŽENO  

Pro: 17, zdr.: 1, proti 0, příloha č. 6/7 
ZM ukládá Radě města navrhnout částku spolufinancování pro žadatele změn ÚP a jmenování zastupitele urče-
ného k projednávání změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 

Pro: 16, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 6/7 
 

usnesení č. 08/10/6/08 - Návrh rozpočtu DSO Údolí Vltavy pro rok 2009 
ZM bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Údolí Vltavy na rok 2009. 

 
usnesení č. 08/10/6/09 - Žádost o schválení použití městského znaku na dresy amatérského cyklistického 
týmu BATS Kralupy 
RM schvaluje použití znaku města Kralup nad Vltavou na dresech amatérského cyklistického týmu BATS    
Kralupy. 

Pro: 18, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 6/9 
 

usnesení č. 08/10/6/10  Dotace – „Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Mikovická – 1. etapa“ 
1. ZM revokuje usnesení č. 08/09/4/11 ze dne 12. listopadu 2008 

Pro: 17, zdr.: 0, proti 1, příloha č. 6/7 
 
2. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 5,4 mil. Kč poskytnutou z ROP regionu soudržnosti NUTS II Střední 
Čechy v rámci výzvy č. 12 a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy a zavazuje se k profinancování příslušného projektu ve výši 5,690.290 Kč                
(částka odpovídá 100 % celkových způsobilých výdajů projektu).  

Pro: 19, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 6/7 
 

 
VII. Školství 

 
usnesení č. 08/10/7/01 - 7. ročník benefičního hudebního festivalu „ Lednový Underground“ 
ZM schvaluje čerpání finančních prostředků na akci benefičního hudebního festivalu Lednový Underground, 
pořádané v KaSS Kralupy nad Vltavou Společností pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s., ve dnech 9. 1. a       
10. 1. 2009 ve výši 71.000,- Kč z kap. 2, § 3419, pol. 5229. Finance budou vyplaceny do konce roku 2008.  

Pro: 18, zdr.: 0, proti 0, příloha č. 1 
 
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Společností pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o. p. s., zastoupenou Mgr. Filipem Volákem dle předložené přílohy.  

Pro: 17, zdr.: 1, proti 0, příloha č. 1 
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VIII. Dotazy a připomínky občanů 
 
Pan Čajánek: Vznesl připomínku k nově odhlasovanému bodu č. 6/7, kde zastupitelé odsouhlasili to, že se na 
příští změně ÚP budou žadatelé podílet ve spolufinancování změny ÚP.  Vzhledem k tomu, že zastupiteli nebyla 
odhlasována změna ÚP č. 3, budou žadatelé osloveni ke spolufinancování projektu této změny. 
 
Pan Král: Reagoval na dotaz kladený na minulém zasedání ZM, kde se ptal: proč jsou ceny tepla v Kralupech 
rozdílné. Přál si, aby v Kralupském Zpravodaji vyšel článek o cenách sekundárního topení s vysvětlením                   
Ing. Nedvěda, proč jsou ceny odlišné. Článek v KZ s odpovědí Ing. Nedvěda nepovažuje za uspokojující                         
a vyčerpávající. 
 
Pan Goran: diskutoval k návrhu změny ÚP 
 
Petr Drobný: Klade dotaz, zda je možné, aby si Kralupský hokejový klub pronajal na část roku malou sportovní 
halu. 
Odpovídá Petr Holeček: Sportovní hala má ředitele, radí Petru Drobnému, aby svou žádost předložil jemu                   
a ten ji předloží ke schválení Radě města. 
Petr Drobný: připomínkuje kritizování Rady města zastupiteli, kteří neuvádí vlastní představy jednání. 
 
Ing. Kašpar: Děkuje starostovi za vyčerpávající písemnou odpověď na jeho dotaz kladený na minulém ZM. 
Dále upozorňuje na finanční krizi, která se projeví v příštích letech v rozpočtu města. 
 
Pan Dvořák: Stěžuje si na otvírací dobu klubu Kréta v Minicích, která je non stop. Dále upozorňuje na nečitelně 
zavěšené jízdní řády na autobusové zastávce v Minicích. 
 
Pan Penc: Ptá se Ing. Lipovského, zda odvolání RM byl jeho momentální nápad, či plánovaná akce. 
A děkuje RNDr. Plecháčkovi za uklidnění této situace. 
Odpovídá Ing. Lipovský: Odvolání RM bylo prokonzultováno s opozicí. 
Odpovídá RNDr. Plecháček: Vidím toto řešení jako přijatelnější. 
 
 

IX. Dotazy a připomínky zastupitelů 
 
Ing. Lipovský:  Vstoupil do diskuze a vzhledem k nespokojenosti s jednání RM navrhl, aby se hlasovalo              
o zařazení „Odvolání RM“ jako bod programu  
Odpovídá Petr Holeček: Vysvětlil, že si nemyslí, že by úřad pracoval špatně. Ba naopak. Daří se obsazovat vol-
né pozice. Volné vedoucí pozice jsou již téměř všechna obsazeni a jenom některé odbory mají pověřené osoby            
vedením. Úřad pracuje velmi dobře. 
RNDr. Plecháček: Navrhl kompromisní řešení. A to: rozhovory na téma: Kompletní rekonstrukci Rady města.“ 
Mgr. Volková: Navrhuje situaci neuspěchat. Zdá se jí, že úřad se po bouřlivém vystupování tajemnice, která již 
byla odvolána, vzpamatovává. Navrhuje počkat půl roku, aby se zjistilo, jak pracuje úřad s novými pracovníky. 
Odpovídá Petr Holeček: Starosta navrhl termín pro mimořádné ZM dne 20. ledna od 15:00 hod, ve velké zase-
dací místnosti, kde se bude jednat o tzv.„Rekonstrukci Rady města.“ 
 
Dále na základě nespokojenosti s navrženým rozpočtem města pro rok 2009 bylo navrženo, že námitky                   
k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou podali zastupitelé               
písemnou formou k rukám Rozpočtové komise do 12. ledna 2009. A dne 12. ledna od 15:00 hodin se na své 
schůzce bude Rozpočtová komise těmito připomínkami zabývat.  
Dne 20. ledna proběhne schůzka Rozpočtové komise se zastupiteli k řešení podaných námitek. 
Rozpočtová komise následně tyto námitky zapracuje do návrhu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou 
hlasováno:  Pro: 18, zdr.: o, proti 0 
 
Mgr. Volková: na základě dopisu, který obdrželi zastupitelé od nemocnice RHG navrhuje osobní schůzku 
s ředitelem nemocnice. 
Odpovídá Petr Holeček: S ředitelem RHG už neformálně jednal, schůzka bude uskutečněna po Novém roce. 
 
MUDr.Řenč: vysvětluje důležitost výsledky nemocnice RHG. 
Stanislav Hejduk: Žádá, aby v budoucnu případný prodej většího objektu rozhodovalo zastupitelstvo. 
 
 



 10

Mgr. Volková:Ptá se na spokojenost práce nového ředitele KaSSu 
Odpovídá Petr Holeček: Před koncem ukončení zkušební doby Zbyňka Kysely se o jeho práci a naší představě 
bude hovořit. 
Ing. arch. Skalička: Připomínkuje bod usnesení z rady města – úhrada faktury fy. Wesminster. 
Odpověď a vysvětlení o průběhu fakturované akce, poskytne Mgr. Drobná písemně. 
 
Libor Lesák: Chtěl by, aby zastupitelé byli informování o strategii řízení KaSSu novým ředitelem. 
 
František Kyllar: Připomínkuje vypovězení smlouvy s firmou KonekTel, která dle smlouvy městu pronajme 
radary na měření rychlosti. 
Odpovídá Petr Holeček: Tato firma nedodržela některé podmínky vyplývající ze smlouvy  
 
 

X. ZÁVĚR 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 17. prosince 2008 

 
ZM schvaluje: 

odprodej části pozemku pp. 514/8 v k. ú. Minice - cca 6 m2 pod přístavbou k domu čp. 66 Pavlu Škabradovi za 
cenu 500,- Kč/m2. 

 
odprodej části pozemku pp. 179/1 v k. ú. Minice o výměře 29 m2 pod stavbou autodílny Petru Rychtaříkovi                 
za cenu 750,- Kč/m2 
odprodej části pozemku pp. 179/1 v k. ú. Minice o výměře cca 35 m2 Petru Rychtaříkovi za cenu 750,- Kč/m2 
(pozemek bude oddělen tak, aby studna a šachta vodovodní přípojky byly mimo zájmové území). 

 
opakované zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 36/806 budovy čp. 653, postave-
né na pozemku st. 734, k. ú. Lobeček, náměstí, s podílem na společných prostorách a pozemku st. 395 v k. ú. 
Lobeč, získaném ze závěti třetí osobě formou obálkové metody za minimální cenu 750tis. 

 
Rozpočtové opatření č. 38/2008 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje, účelo-
vě určených na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši  1.400,- Kč. 
účet             odd. §       pol.           ÚZ         orj.     org.                    částka v Kč 
231 10                       4116          29004        1                                   1.400,00 
232 10         1036      5213          29004        9                                   1.400,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 39/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na pro-
vozní výdaje spojené se zabezpečením recitační soutěže pro organizátora Dům dětí a mládeže, Smetanova 168 
Kralupy nad Vltavou v celkové výši 6.000,00 Kč. 
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                      4122         002            1                                  6.000,00 
232 10     3421         5331         002            2                                  6.000,00  

 
Rozpočtové opatření č. 40/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na zá-
kladě 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  450.000,- Kč. 
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                    4116          13305        1      23206              450.000,00 
232 10     4351       5011          13305        2      23206              450.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 41/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na zá-
kladě 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      23202                25.000,00 
232 10     4351      5011          13305          2      23202                25.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 42/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na pro-
vozní výdaje spojené s organizací akce „Středočeská in-line brusle 2008“ pro organizátora ZŠ Komenského nám. 
198, Kralupy nad Vltavou v celkové výši 10.000,00 Kč. 
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                   4122            001            1                             10.000,00 
232 10     3113      5331            001            2                             10.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 43/2008 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na výdaje 
spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v celkové výši 275.765,00 Kč.  
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
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231 10                   4111          98193          1                             275.765,00 
232 10     6115      5139          98193          4                               12.162,00 
232 10     6115      5161          98193          4                                 1.633,00 
232 10     6115      5164          98193          4                                 8.000,00 
232 10     6115      5169          98193          4                               24.706,00 
232 10     6115      5173          98193          4                                    234,00 
232 10     6115      5175          98193          4                               13.456,00 
232 10     6115      5021          98193          4                             201.548,00 
232 10     6115      5032          98193          4                               13.446,00 
232 10     6115      5156          98193          4                                    580,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 44/2008 – navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu odboru ŽP, příjmy 
od spol. EKO-KOM, a. s., o 185.680,- Kč a navýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu odboru 
ŽP na sběr a svoz separovaného odpadu 100.000,-  Kč a sběr a svoz komunálních odpadů o 85.600,- Kč.    
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
235 10      3725     2324                              9                        +  185.680,00 
232 10      3725     5169                              9                        +  100.000,00 
232 10      3722     5331                              9                        +    85.680,00 

 
 

Rozpočtové opatření č. 45/2008 – přijetí Změny Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 29,585.000,- 
Kč. Dotace je účelově určena k výplatě příspěvků na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.,    
o sociálních službách.  
účet        odd. §      pol.            ÚZ           orj.     org.                částka v Kč 
231 10                   4116          13235          1                        + 7,954.000,00 
232 10     4195      5410          13235          3                        + 7,954.000,00  

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 46/2008 – přijetí změny Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 
313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2008 v celkové výši 9,800.000,- Kč. Dotace 
je účelově určena k výplatě dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci hmotné nouzi.  
účet        odd. §       pol.            ÚZ           orj.     org.                  částka v Kč 
231 10                    4116          13306          1  -  4,200.000,00 
232 10      4171      5410          13306          3   -     700.000,00 
232 10      4172      5410          13306          3   +    600.000,00 
232 10      4173      5410          13306          3   -     300.000,00 
232 10      4177      5410          13306          3  -       50.000,00 
232 10      4182      5410          13306          3  -  1,100.000,00 
232 10      4183      5410          13306          3  -     300.000,00 
232 10      4184      5410          13306          3   -     900.000,00 
232 10      4185      5410          13306          3  -  1,400.000,00 
232 10      4186      5410          13306          3   -       50.000,00 

 účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 
 

Rozpočtové opatření č. 47/2008 – přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje, účelo-
vě 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 
 

Přijetí finančních darů za období od 1. 2. 2008 do 8. 12. 2008 ve výši 14.849,73 Kč, 
od fyzických a právnických osob, na účet Město Kralupy nad Vltavou – KAPLIČKA,  
číslo 43-789740267/0100. 

 
rozpočtové provizórium na období leden – březen roku 2009 s tím, že měsíční čerpání rozpočtu bude nejvýše 
21.198,92 tis. Kč, tj. 1/12 schváleného rozpočtu roku 2008. Schválený rozpočet na rok 2008 byl ve výši 
254.387,- tis. Kč. 
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nové úplné znění Zřizovací listiny MěBP Kralupy nad Vltavou v předloženém znění (viz příloha důvodové zprá-
vy).-do čistopisu ZL se do části VI., bod 7 doplnění toto znění: - limit mzdových prostředků a limit pracovních 
sil. 

 
návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn předsedům a členům Kontrolního a Finančního výboru za II. pol. 
2008 na základě návrhů předsedů výboru konzultované se starostou města. 

 
změnu územního plánu číslo 2 města Kralupy nad Vltavou dle předloženého čistopisu, zpracovaného ing. arch. 
Vlastou Poláčkovou, urbanistický atelier UP-24. 
Soubor změn je nedílnou součástí zápisu z tohoto VZ ZM Kralupy nad Vltavou 

 
použití znaku města Kralup nad Vltavou na dresech amatérského cyklistického týmu BATS Kralupy. 

 
přijetí dotace ve výši 5,4 mil. Kč poskytnutou z ROP regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy v rámci výzvy 
č. 12 a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střed-
ní Čechy a zavazuje se k profinancování příslušného projektu ve výši 5,690.290 Kč (částka odpovídá 100 % 
celkových způsobilých výdajů projektu) 

    - investiční záměr „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“.  
 

- zařadit do rozpočtu odboru RIaSM na rok 2009 částku 1,510.000,- Kč na provedení „PD ve stupni pro sta-
vební povolení – rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“.  

 
 investiční záměr „Silniční propojení Pražská – obchvat silnice II/101“. 

 
aby byl „klíč“ k financování případné výstavby silničního propojení Pražská – obchvat silnice II/101 stanoven 
následujícím způsobem: 
- město Kralupy nad Vltavou finančně a organizačně zajistí projekční činnost, vč. územního a stavebního 

řízení 
- na realizaci stavby se budou v plném rozsahu podílet jednotliví developeři, kteří v dotčené lokalitě již reali-

zují nebo plánují výstavbu 
- výpočet výše podílu spolufinancování realizace výstavby bude vyjádřen procentuelně v závislosti na rozsahu 

zastavěnosti území jednotlivými developery (v návaznosti na změnu č. 3 územního plánu). 
 

čerpání finančních prostředků na akci benefičního hudebního festivalu Lednový Underground, pořádané v KaSS 
Kralupy nad Vltavou Společností pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s., ve dnech 9. 1. a 10. 1. 2009 ve výši 
71.000,- Kč z kap. 2, § 3419, pol. 5229. Finance budou vyplaceny do konce roku 2008.  

 
 
ZM neschvaluje: 
rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2009 ve výši 292.234,00 tis. Kč. 
Připomínky k rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2009, které byly vzneseny z řad zastupitelů i občanů měs-
ta, byly vysvětleny přímo na veřejném zasedání ZM. 
Příjmy                  259.530,00 tis. Kč                  Výdaje               285.051,64 tis. Kč   
Financování           32.704,00 tis. Kč                  Financování           7.182,36 tis. Kč 
Celkem                292.234,00 tis. Kč                  Celkem              292.234,00 tis. Kč 
 

 
 „Rozpočtový výhled do r. 2012“.   

 
 

ZM revokuje: 
usnesení ZM č. 08/06/3/05 ze dne 28. 5. 2008  

 
usnesení č. 04/12/7/09 ze dne 15. 12. 2004 

 
usnesení č. 08/07/6/01 ze dne 25. 6. 2008 

 
usnesení č. 08/09/4/11 ze dne 12. listopadu 2008 
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ZM nerevokuje: 
usnesení č. 08/08/3/06 ze dne 10. 9. 2008 

 
 

Záměrem města je: 
odprodej části pozemku pp. 534/5 v k. ú. Minice za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 18. Výměra 
pozemku bude určena po geometrickém oddělení pozemku s ohledem na plánovanou rekonstrukci komunikace        
v ul. Pod Hradištěm. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách 

 
 

Záměrem města není: 
odprodej pozemku pp. 78/33 o výměře 1.662 m2 v k. ú. Lobeč za účelem rozšíření pozemku pp. 78/33.  

 
 

ZM neruší: 
usnesení ZM č. 08/07/4/05 ze dne 25. června 2008 a ani usnesení ZM č. 08/08/4/01 ze dne 10. září 2008.  

 
 

ZM bere na vědomí: 
činnost Finančního výboru ZM a zápis č. 6 ze dne 1. prosince 2008.  

 
návrh rozpočtu DSO Údolí Vltavy na rok 2009 

vědomí aktualizovaný posudek střešního pláště nad „velkým“ bazénem (první byl proveden v roce 2004), zpra-
covatel fy. DEKPROJEKT, s. r. o. 

 
 

ZM souhlasí: 
s použitím znaku města Kralupy nad Vltavou pro mládežnické oddíly na Rok 2009 za účelem reprezentace města 
ve sportovních soutěžích.                                         

 
s přijetím daru od společnosti Mero, a.s. 

 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Společností pro rozvoj Dvořákova gymnázia,               
o .p. s., zastoupenou Mgr. Filipem Volákem dle předložené přílohy. 

 
 

ZM ukládá: 
Radě města navrhnout částku spolufinancování pro žadatele změn ÚP a jmenování zastupitele určeného 
k projednávání změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou 

 
 
ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
V Kralupech nad Vltavou dne ……prosince 2008, v ………hodin     …………………………………………… 
                                                                                                                                    Jindřich Havlík 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… prosince 2008, v ………hodin     …………………………………………… 
                                                                                                                                      Libor Lesák 
  
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… prosince 2008, v ………hodin     …………………………………………… 
                                                                                                                               starosta, Petr Holeček 
 
 
 


