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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 10. 2. 2010 

 
ZM schvaluje: 

odprodej části pozemku pp.398/13 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Lobeč manželům Jaroslavě a Stanislavu 
Palasovým za cenu 275,-Kč/m2.  

 
odprodej pozemků pp. 78/27 o výměře 224 m2, st. 599 o výměře 151 m2 a části pozemku pp. 78/28 o výměře 
cca 50 m2 v k. ú. Lobeč manželům Haně a Martinovi Bínovým za cenu 1000 Kč /m2. 
Část pozemku pp. 78/28 bude oddělena tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo veř. osvětlení 1 m. 

 
odprodej části pozemku pp. 503/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Zeměchy manželům Miroslavě a Petrovi 
Blažkovým za cenu 500,-Kč/m2. 

 
odprodej části pozemku pp. 800 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře cca 40 m2 a části pozemku pp. 185/14 o 
výměře cca 5 m2 manželům Heleně a Miroslavu Veverkovým za cenu 500 Kč/m2. Pozemek bude oddělen tak, 
aby šířka stávající stezky pro pěší a cyklisty byla 2,5 m.  
Podmínkou prodeje je závazek kupujících přeložit oplocení hřiště v části pozemku od vrátek směrem k potoku 
na jejich náklady. 

 
změnu účelu využití části pozemku pp. 285/1 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Lobeč ve  Smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní a smlouvě nájemní č. 544/08/700/SM z výstavby rod. domu na výstavbu hospodářského příslušenství 
k rod. domu čp. 336, Hostivítova ul. Ostatní články této smlouvy zůstávají nezměněny. 

 
převod Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM, se všemi právy a povinnostmi, ze 
společnosti MADRUZZO a.s. IČ 26397552 na společnost MDZZ-Kralupy s.r.o., IČ 29090229, se sídlem Hlavní 
třída 261/116, Mariánské Lázně jako dceřinou společnost firmy MADRUZZO a.s 

 
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. Darovací smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu k uvedené stavbě 
a po majetkoprávním vypořádání pozemku pp.524/4 se Středočeským krajem.  
Tento souhlas ZM je určen pouze pro potřebu  majetkoprávního vypořádání.  

 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje v celkové výši 14.710,- Kč, účelově určené na 
náklady na činnost odborného lesního hospodáře.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 14.710,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9  –  odbor 
životného prostředí, paragraf 1036 o 14.710,- Kč. 

 
Přijetí limitované investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR, registrované v informačním systému ISPROFIN 
v celkové výši 230.000,- Kč, účelově určené na akci „Rozšíření MKDS o 1 mobilní – přenosnou kameru“. 
Navýšení příjmů kap. č. 6 – městská policie, položka 4216 o 230.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská 
policie, paragraf 5311 o 230.000,- Kč.  

 
Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, účelově určené poskytovatelům sociálních 
služeb na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši  120.000,- Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 120.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věcí, školství a kultury, paragraf 4351 o 120.000,- Kč.  

 
Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje městu Kralupy nad Vltavou jednorázový účelový finanční příspěvek 
z rozpočtových prostředků Středočeského kraje na podporu materiálního dovybavení potřeb jednotky SDH 
obce Kralupy nad Vltavou v celkové výši 15.000,- Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 15.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor 
správy majetku, paragraf 5512 o 15.000,- Kč.  
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Přijetí investiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Humanitárního fondu Středočeského kraje 
na základě smlouvy č. 3879/SOC/2009 v celkové výši 250.000,- Kč. Dotace je účelově určena na realizaci 
investiční akce „Nákup auta pro potřeby terénní pečovatelské služby“  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4222 o 250.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věcí, školství a kultury, paragraf 4351 o 250.000,- Kč.  

 
Přijetí finančního daru na základě Darovací smlouvy č. 4551/OŽP/2009 mezi Středočeským krajem a Městem 
Kralupy nad Vltavou. Finanční dar ve výši 40.000,- Kč je určen pro vítěze jednotlivých kategorií soutěže „My 
třídíme nejlépe“ Navýšení příjmů kap. č. 9 – odbor životního prostředí, položka 4121 o 40.000,- Kč a navýšení  
výdajů kap. č. 9 – odbor životního prostředí, paragraf 6409 o 40.000,- Kč. 

 
Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu Primární prevence na projekty: 
„Pobyt mládeže v Mokrosukách“ a „Zdravě žít = šťastně žít“. Finanční prostředky ve výši 62.000,- Kč jsou určeny 
pro DDM Kralupy nad Vltavou a finanční Prostředky ve výši 35.000,- Kč jsou určeny pro ZŠ praktická Kralupy nad 
Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 97.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
soc.věcí, školství a kultury, paragraf 3421 o 62.000,- Kč a paragraf 3114 o 35.000,- Kč.  

 
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 28,439.000,-  Kč, tj. navýšení o 500.000,- 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 500.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č.3 –  odbor 
SVŠK, paragraf 4195 celkem o 500.000,- Kč. 

 
Přijetí investičních dotací v celkové výši 397.285,- Kč, na základě čtyř Smluv o poskytnutí dotace Středočeského 
kraje na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 
2009. 
Jedná se o tyto projekty: 
Cyklostezka Kralupy-Zeměchy-Olovnice   dotace ve výši 61.285,- Kč 
Cyklostezka Kralupy – Lešany                             dotace ve výši 64.000,- Kč                  
Cyklostezka Mikovice (Kralupy) – Otvovice      dotace ve výši 80.000,- Kč   
Cyklostezka Kralupy – Otvovice – Zákolany     dotace ve výši 192.000,- Kč  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4222 o 397.285,- Kč a navýšení  
výdajů kap. č. 5 – odbor Realizace investic, paragraf 2219 celkem o 397.285,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2009 v celkové výši 660.000,- Kč. 
Navýšení příjmů u jednotlivých odborů dle darovacích smluv, položka 2321 o 660.000,- Kč a navýšení výdajů u 
jednotlivých odborů dle darovacích smluv a daného účelu o 660.000,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2009 v celkové výši 1.800.000,- 
Kč. Jedná se o finanční prostředky od firmy Synthos a.s., které město obdrželo v prosinci roku 
2008 a byly použity na výdaje zimního stadionu v roce 2009. 
Navýšení příjmů tř. 8 financování, položka 8115 o 1,800.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 12 – zimní stadion, 
paragraf 3412 o 1.800.000,- Kč. 

 
Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2009 v celkové výši  415.000,- Kč. 
Jedná se o finanční prostředky od firmy Synthos a.s., a České rafinérské, a.s., které město obdrželo v roce 2008 
a byly použity na odboru Školství, soc. služeb a kultury na výdaje v roce 2009. 
Navýšení příjmů tř. 8 financování, položka 8115 o 415.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – obor SVŠK, paragraf 
3419 o 400.000,- Kč a paragraf 4329 o 15.000,- Kč. 

 
Přijetí finančních prostředků dle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou a ostatními 
obcemi, určených na náklady spojené s kampaní a akcemi směřujícími proti výstavbě letiště Vodochody ve výši 
327.000,- Kč.    
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Navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, položka 4121 o  327.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 
10 – marketing a rozvoj města, paragraf 2251  o  327.000,- Kč. 
Příloha č. 1 Přehled přijatých sponzorských darů od 1.7.2009-do 31.12.2009 na účet 1222-4171/0100 
Nowaco spol.s.r.o 16.7.2009 10 000,00 na víceúčelové hřiště  ZS (12) 
Unilever  CR,a.s. 11.8.2009 10 000,00 „Sportovec roku“  (10) 
Nowaco spol.s.r.o. 14.8.2009 10 000,00  na víceúčelové hřiště ZS (12) 
 
VEN spol.s.r.o 

27.8.2009 40 000,00 pro ZS (12) 

Nowaco spol.s.r.o. 15.9.2009 10 000,00 na víceúčelové hřiště ZS (12) 
SMP a.s. 30.9.2009 100 000,00 Pro ZS  (12) 
Nowaco spol.s.r.o. 15.10.2009   10 000,00 na víceúčelové hřiště ZS 

(12) 
MERO CR a.s. 23.10.2009 150 000,00 „Infotabule Kralupy nad 

Vltavou“ (10) 
Nowaco Czech rep s.r.o. 13.11.2009   10 000,00 na víceúčelové hřiště ZS (12) 
Montako s.r.o. 1.12.2009     5 000,00 Ohňostroj (10) 
    
Nowaco spol.s.r.o. 8.12.2009     5 000,00 Ohňostroj (10) 
Nowaco spol.s.r.o. 15.12.2009   10 000,00 Na víceúčelové hřiště ZS 

(12) 
Synthos spol.s.r.o 29.12.2009 350 000,00 Na ZS            50 000,-(12) 

Na školství   270 000,-(2) 
Marketing      30 000,-(10) 

 Celkem 720 000,00  
  
 

přijetí finančních darů za období od 9. 12. 2008 do 31. 12. 2009 ve výši 2.013,27 Kč, 
od fyzických a právnických osob, na účet Město Kralupy nad Vltavou – KAPLIČKA, číslo 43-789740267/0100. 

 
a) Přijetí finančního daru ve výši 350 000,-Kč od společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. 
b) Rozdělení finančního daru ve výši 350 000,-Kč od společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.    
    takto:                                                                    
1.   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště         50 000,-Kč 
2.   Dvořákovo gymnázium a obchodní akademie               50 000,-Kč 
3.   TJ Kralupy nad Vltavou                                                      50 000,-Kč 
4.   Zimní stadion – energie                                                   50 000,-Kč 
5.   Basketbalový klub Junior – ženy                                      30 000,-Kč 
6.   Basketbalový klub Kralupy – muži                                  30 000,-Kč 
7.   Klub českých turistů                                                           30 000,-Kč   
8.   Festival Seifertovy Kralupy                                                30 000,-Kč 
9.   Novoroční ohňostroj                                                          30 000,-Kč 
                                                             Celkem                        350 000,-Kč 

 
vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou 
a dosažení věcných efektů za rok 2009 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 dle čl. IX., bod č. 2 „Zásad“ v platném znění 
– Příloha č. 1 a Příloha č. 2  
Příloha č. 1 Přehled občanů, kterým byla poskytnuta půjčka od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 dle schválených Zásad 
vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“ ve znění Dodatku 
č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4  
Půjčky rok 2009    
Pořadové číslo  Jméno Číslo smlouvy Částka půjčky 
198 Tomáš Dörfl 1823951   60 000,00 
199 Petr Sirotek 1824057 100 000,00 
200 Marcela Kunešová  1824153 100 000,00 
201 Stěpánka Pečlová 1824356   48 500,00 
202 Otakar Petr 1824452   55 000,00 
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203 Martin Czechman 1824559 300 000,00 
204 Marie Horská 1824655 400 000,00 
Celkem   1 063 000,00 Kč 

 
1. Přijetí finančního daru ve výši 520 000,-Kč od České rafinérské, a.s. 

Poskytnutí finančního daru na jednotlivé subjekty: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Na podporu akcí v průběhu Dnů Kralup 2010               100 000Kč                               
Kulturní a společenské středisko Vltava Na podporu pořádání kulturních akcí pro obyvatele regionu    40 000 Kč  
Městské muzeum Na pořádání krátkodobých výstav a na doplňování sbírkového fondu                            20 000  
Kč                                                                                       
Dům dětí a mládeže  Na podporu akcí pro účelné využití volného času dětí a mládeže a akcí související 
s oslavami 10. Výročí působení  DDM                  50 000 Kč 
Kralupský informační poradce Podpora vydávání informačního materiálu pro obyvatele                           20 000 Kč  
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Městská policie  Kralupy nad Vltavou Bezpečnost silničního provozu a 
prevence kriminality                                                                   30 000 Kč 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou Program dlouhodobé primární protidrogové prevence                       30 000 Kč 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, sportovní komise  
Pro rozdělení mezi kralupské sportovní kluby na návrh sportovní komise a České rafinérské          200 000 Kč 
Farní charita  Kralupy nad Vltavou                                                                        10 000 Kč 
Dvořákův komorní sbor                                                                                                                                             10 000 Kč 
Komorní orchestr Dvořákova kraje                                                                                                                         10 000 Kč    
Celkem                                                                                                       520.000 Kč 

 
Informaci splácení úvěru DEZA od drobných podnikatelů k datu 31. 12. 2009 

 
Rámcový plán činnosti KV ZM na rok 2010 

 
1) nové rozdělení podílů v domě čp. 620 - Čechova ul. st. p. 327, pozemek st. č. 

                327 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, v obci Kralupy n. Vlt., k. ú. Lobeč a to takto: 
 Špinarová Jitka – podíl 5599/38179 vzhledem k celku za částku 279 141,- Kč s dispozičním právem k 

bytu č. 1) 
 Šesták Jan – podíl 5436/38179 vzhledem k celku v částce 271 014 Kč a podíl 5619/38179 vzhledem 

k celku za částku 280 138,- Kč, tj. celkem podíl 11055/38179 vzhledem k celku za částku 551 152,- Kč s 
dispozičním právem k bytu č. 2 + 3) 

 Sekelová Hana – podíl 5631/38179 vzhledem k celku za částku 280 736,- Kč s dispozičním právem k 
bytu č. 4) 

 Manž. Sladkovský Radek a Petra – podíl 15894/38179 vzhledem k celku za částku 166 931,- Kč s 
dispozičním právem k bytu č. 5) 

            

 
 „Zásady privatizace bytového fondu v majetku Města Kralupy nad Vltavou“ pro prodej domů ve 4. vlně 
privatizace ve znění uvedeném v příloze. 

 
Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010.  

 
ZM volí: 

do funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Mělníku, na funkční období 2010 - 2014, tyto osoby: 
Hlaváčková Magdaléna, bytem Hůrka 1043, Kralupy nad Vltavou  
Kruntorádová Míla, bytem Masarykova 632, Kralupy nad Vltavou  
Kruntorád Petr, bytem U Cukrovaru 1088, Kralupy nad Vltavou  
Raboch Lubor, bytem Hůrka 1055, Kralupy nad Vltavou  
Zázvorková Jarmila, Zátiší 1007, Kralupy nad Vltavou  

 
Záměrem města je: 

odprodej části pozemku pp. 279/3 o výměře cca 102 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem rozšíření zahrady 
u rod. domu čp. 766 v ul. Bořivojova 
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odprodej areálu Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 

 
Záměrem města není: 

odprodej pozemku pp. 785 o výměře 169 m2 v k. ú. Kralupy n/Vlt. za účelem zřízení zahrady. 
 

odprodej části pozemku pp. 511/3 o výměře 37 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod stavbou skladu. 

 
odprodej pozemků pp. 523/1, pp. 523/9, pp. 523/10, pp. 111/4 a pp. 111/6 o celkové výměře 523 m2 v k. ú. 
Minice za účelem terénních a sadových úprav u obslužné komunikace. 

 
ZM bere na vědomí: 

informace ohledně technického stavu, stávajících výdajů a nutných invenstičních nákladů  
 

Přehled přijatých sponzorských darů od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 v celkové výši 720.000,- Kč, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 Přehled přijatých sponzorských darů od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 

 
Zprávu o činnosti KV ZM Kralupy nad Vltavou za II. pololetí 2009. 

 
zápisy č. 45, 46, 47 a 48 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Kralupy nad Vltavou                                                                                  

 
Zápis č. 1 a č. 2 z jednání FV konaného dne 20. ledna a 27. ledna 2010.

 
ZM revokuje: 

usnesení ZM č. 09/09/3/13 ze dne 16. 12. 2009 
 

usnesení ZM č. 09/09/6/09 ze dne 16. 12. 2009 
 

 
ZM pověřuje: 

jednáním v této věci Petra Holečka (odprodej areálu Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2010, v ………hodin       …………………………………………… 
                                                                                                                                  MUDr. Arnošt Řenč              
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin       …………………………………………… 
                                 Mgr. Jiří Bozděch 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin             ……………………………………………    
                                                                                                                               Petr Holeček, starosta města                                                           
 


