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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 

 
ZM schvaluje: 

odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému svazu, zákl. 
organizace V Rokli , IČ 49520733 za cenu 100,-Kč/m2. 

 
odprodej části pozemku pp. 669/1 o výměře cca 20 m2 za účelem výstavby trafostanice společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Děčín, Teplická 874/8 za cenu 500,-Kč/m2. 

 
odprodej pozemku pp.147/64 o výměře 52 m2 v k. ú. Minice společnosti VALERIAN s.r.o., se sídlem Praha 3, 
Bořivojova 878/35, IČ 27940438 za cenu 500,- Kč/m2. 

 
odprodej pozemku pp.7/4 v k. ú. Lobeč o výměře 7 m2 paní H. N. aj. W., každé podíl ½ celku, za cenu 275,- 
Kč/m2. 

 
odprodej části pozemků pp.341/1 o výměře 13 m2 a st. 459 o výměře 37 m2 v k. ú. Lobeč včetně přístřešku na 
popelnice Ing. L. B.. 

 
Přijetí Změny Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a 
sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2009 v celkové výši 27,939.000,- Kč, tj. navýšení o 3,817.000,- Kč. 
Dotace je účelově určena k výplatě příspěvků na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 3,817.000,- Kč a navýšení  
výdajů kap. č. 3 – odbor SVŠK, paragraf 4195 celkem o 3,817.000,- Kč. 

 
Přijetí změny Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a 
sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2009 v celkové výši 8,500.000,- Kč, tj. ponížení o 1,500.000,- Kč. Dotace 
je účelově určena k výplatě dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. 
    Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 1,500.000,- Kč a ponížení výdajů kap. č.. 3 – 
odbor SVŠK, paragraf 4171 o 790.000,- Kč, paragraf 4172 o 580.000,- Kč, paragraf 4173 o 100.000,- Kč a 
paragraf 4177 o 30.000,- Kč, tj. celkem o 1,500.000,- Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro ZŠ Gen. Klapálka z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 425.276,56 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, položka 4122 o 425.276,56 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor sociálních věcí, školství a 
kultury, paragraf 3113 o 425.276,56 Kč. 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 14.786,- Kč, účelově určené na 
náklady na činnost odborného lesního hospodáře. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 
o 14.786,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životného prostředí, paragraf 1036 o 14.786,- Kč. 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 4.050,- Kč,   
 účelově určené na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.   Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, položka 4116 o 4.050,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životného prostředí, paragraf 1036 o 
4.050,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v celkové výši 1,359.161,- Kč, z hospodářského výsledku 
TSM za rok 2008, na spoluúčast k dotaci na projekt „Sběrný dvůr“. Navýšení příjmů kap. č. 5 – odbor realizace 
investic, paragraf 3639 o 1,359.161,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – odbor realizace investic, paragraf 3639 o 
1,359.161,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v celkové výši 895.260,- Kč, od firmy EKO – KOM, a.s. za 
zpětný odběr a využití odpadů, které jsou nad rámec schváleného rozpočtu na spoluúčast k dotaci na projekt 
„Sběrný dvůr“.    Navýšení příjmů kap. č. 9 – odbor životního prostředí, paragraf 3725 o 895.260,- Kč a navýšení  
výdajů kap. č. 5 – odbor realizace investic, paragraf 3639 o 895.260,- Kč. 
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Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 4.750,- Kč, účelově určené na 
administraci Programu obnovy venkova. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 4.750,- 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 14 – odbor výstavby, paragraf 3636 o 4.750,- Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 29.000,- Kč, účelově určené na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2009. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
položka 4122 o 29.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy majetku, paragraf 5512 o 29.000,- Kč. 

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace od KÚ Středočeského kraje v celkové výši 19.200,- Kč, určené pro ZŠ 
Komenského náměstí ve výši 10.000,- Kč a pro Dům dětí a mládeže ve výši 9.200,- Kč na zabezpečení 
sportovních soutěží. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4122 o 19.200,- Kč a navýšení  
výdajů kap. č. 2 – odbor sociálních věcí, školství a kultury, paragraf 3113 o 10.000,- Kč a paragraf 3421 o 9.200,- 
Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků od společnosti Česká rafinérská, a.s. ve výši 10.000,- Kč do rozpočtu města. 
Finanční prostředky budou využity na výdaje spojené s pořádáním novoročního ohňostroje. 
 Navýšení příjmů tř. 8 financování, položka 8115 o 10.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj 
města, paragraf 3319 o 10.000,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků za prodej služebního vozidla MP ve výši 41.200,- Kč do rozpočtu města. Získané 
finanční prostředky budou využity na uhrazení již zakoupeného výstražného zařízení modré barvy (maják na 
střechu).  Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409 o 41.200,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 
– městská policie, paragraf 5311 o 41.200,- Kč. 

 
Převod finančních prostředků ve výši 160.000 Kč z kap. č. 2 – odbor sociálních věcí, školství a kultury,  paragraf 
3113,  položka 5331  na kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901. Jedná se o ponížení 
příspěvku na provoz na rok 2009 ZŠ Revoluční u položky 502 topná voda, na základě žádosti ZŠ Revoluční, 
z důvodu nového digitálního měřícího přístroje, který měří skutečné hodnoty spotřeby topné páry. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města. 

 
Dodatek č. 5 Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad 
Vltavou“, kterým se Zásady mění a doplňují dle přílohy 

 
rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2010 takto: 
    Příjmy rozpočtu ve výši                                  229.329,00 tis. Kč 
    Financování ve výši                                           53.083,00 tis. Kč 
    Celkové příjmy ve výši                                  282.412,00 tis. Kč 
     
    Výdaje rozpočtu ve výši                                  276.334,00 tis. Kč 
    Financování ve výši                                             6.078,00 tis. Kč 
    Celkové výdaje ve výši                                  282.412,00 tis. Kč 

 
závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2010 
 

 
příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím města dle tabulky č. 2 – Přehled příspěvků pro příspěvkové 
organizace města na rok 2010 

 
Rozpočtový výhled Města Kralupy nad Vltavou na období 2011 - 2013 

 
odpis nedobytných pohledávek MěBP v částce 302.255,- Kč za služby a 68.250,- Kč za neuhrazené nájemné 
z nebytových prostor. 

 
návrh na výplatu jednorázových odměn členům výborů zřízených Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou 
konzultované s předsedy výborů starostou, dle přiložené tabulky. 
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záměr města o prodeji bytových domů ve 4. vlně privatizace, včetně příslušných pozemků, dle seznamu 
uvedeného v příloze. Prodej uvedených bytových domů se uskuteční podle schváleného znění Zásad privatizace 
bytového fondu města pro 4. vlnu. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách města. 

 
úpravu textu „Zásady privatizace bytového fondu v majetku Města Kralupy nad Vltavou“ tak, že bude 
vypuštěna podmínka pro kupující vytvořit právnickou osobu formou družstva. 

 
prodej bytového domu čp. 654 s pozemkem st. 336 v k. ú. Lobeč – Přemyslova ulice nájemnici B. G za celkovou 
cenu 1.212.350,- Kč 

 
prodej bytového domu čp. 620 Čechova ul. s pozemkem st. 327 v k. ú. Lobeč dle vypočtených podílů takto: paní  
Š J. podíl 5599/38179, panu Š. J. – podíl 5436/38179, panu Š. J. – podíl. 5619/38179 paní S. – podíl 5631/38179 
panu S. – podíl 15895/38179.  
K 4 bodu byly dodatečně zjištěny nesrovnalosti ve výpočtu podílů a tudíž i cen. Tak bude bod 3 a 4 znovu 
projednán na příštím jednání ZM dne 10. února 2010 

 
zřízení obchodní společnosti „Kralupská sportovní, spol. s r.o.“  

 
zakladatelskou listinu předmětné společnosti. 

 
uvolnění finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč na splacení základního kapitálu předmětné společnosti – 
jako vkladu vlastníka, z rozpočtové rezervy města na rok 2009 a v této souvislosti převedení předmětné částky 
z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 na kap. Č. 12 – zimní stadion, § 3412, pol. 6202.  

 
uvolnění finančních prostředků ve výši 600.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na rok 2009 a jejich použití na 
financování obvyklých provozních nákladů organizační složky města Zimní stadion Kralupy nad Vltavou v období 
leden 2010 (příslušná rozpočtová změna bude provedena v upraveném rozpočtu roku 2010 

 
uvolnění finančních prostředků ve výši 1.200.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na rok 2009 a jejich 
převedení jako příspěvek města do předmětné společnosti (příspěvek bude zapracován do upraveného 
rozpočtu r. 2010) 

 
Převod finančních prostředků z rezervy města ve výši 66.512,- Kč na kapitolu 6 § 5311 pol. 6122. 
(financování poměrné finanční částky k dotaci MVCR na zhotovení nového kamerového bodu v ul. Tylova 735 
v Kralupech nad Vltavou.) 

 
Převod finančních prostředků z rezervy města ve výši 139.467,- Kč na kapitolu 6 § 5311 pol. 6122. 
(financování poměrné finanční částky schválené radou města na celkovou rekonstrukci MKDS v Kralupech nad 
Vltavou I etapa.) 

 
nové zřizovací listiny příspěvkových organizací: Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, MŠ 
Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, MŠ Kralupy nad Vltavou Dr. E. Beneše, ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října, ZŠ praktická, 
Kralupy nad Vltavou Jodlova 111, ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského 
198 a ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, Městské muzeum Kralupy nad 
Vltavou, Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou, Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou a Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění. 

 
 
 

ZM neschvaluje: 
převzetí částí pozemku pp. 83/48 v k. ú. Lobeček s komunikacemi, chodníky a veřejným osvětlením do majetku 
Města Kralupy nad Vltavou od společnosti Pekárková, s.r.o., IČ 27125319, se sídlem Praha 5, Svornosti 8 
formou darovací smlouvy.  

 



 

4 
 

převzetí chodníku včetně částí pozemků pp. 524/4 a pp. 524/6 v k. ú. Minice do majetku Města Kralupy nad 
Vltavou od společnosti Anglický Resort s.r.o., IČ 27431541, se sídlem Praha 6, V Šáreckém údolí 2586/37 
formou darovací smlouvy.  

 
 

ZM souhlasí: 
s použitím znaku města Kralupy nad Vltavou pro mládežnické oddíly na rok 2010 za účelem reprezentace města 
ve sportovních soutěžích 

 
 

Záměrem města je: 
odprodej části pozemku pp. 398/13 v k. ú. Lobeč (u domu čp. 1152) za účelem rozšíření zahrad u rodinných 
domů v ul. Ježkova.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách 

 
pronájem pozemků – tj. částí pp. 398/2 a pp. 398/13 a pozemku pp. 200/17 v k. ú. Lobeč 

 
odprodej pozemků pp. 78/27o výměře 224 m2, st. 599 o výměře 151 m2 a části pozemku pp. 78/28 o výměře 
cca 50 m2 v k. ú. Lobeč za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej části pozemku pp. 503/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Zeměchy za účelem rozšíření zahrady. Záměr 
bude zveřejněn na úředních deskách 

 
odprodej části pozemku pp. 800 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem rozšíření pozemku st. 527. Pozemek 
bude oddělen tak, aby šířka stávající stezky pro pěší a cyklisty byla min. 2,5 m.  Záměr města bude zveřejněn na 
úředních deskách. 

 
 

Záměrem města není: 
odprodej pozemku pp. 200/17, části pozemků pp. 398/2 a pp. 398/13 v k. ú. Lobeč. 

 
směna pozemku pp. 119/32 o výměře 180 m2 za část pozemku pp. 153/43 o výměře 122 m2 v k. ú. Lobeček. 

 
odprodej části pozemku pp. 572/3 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Mikovice za účelem rozšíření zahrady u rod. 
domu. 

 
 

ZM bere na vědomí: 
informaci o uzavření nájemních smluv mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Českými drahami, a.s. a Správou 
železniční dopravní cesty, st.org. na pronájem částí pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby 
protipovodňových opatření města. 

 
Zprávu KV č. 04/09 

 
Zprávu KV č. 05/09 

 
Zápis č. 7 a č. 8 z jednání FV konaného dne 4. listopadu a 9. prosince 2009. 

 
 

ZM revokuje: 
usnesení ZM č. 09/05/3/09 ze dne 24. 6. 2009 

 
usnesení č. 09/05/3/10 ze dne 24. června 2009 
 
 

ZM ruší: 
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organizační složku města „Zimní stadión Kralupy nad Vltavou“,s účinností k 31. 1. 2010 
 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2009, v ………hodin       …………………………………………… 
                                                                                                                                           Libor Lesák 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2009, v ………hodin         …………………………………………… 
                                 Ing. Marek Czechmann 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2009, v ………hodin             ……………………………………………    
                                                                                                                               Petr Holeček, starosta města                                                                                                                          
 


