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Z á p i s  č. 2 
zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 

 17. března 2010 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav Berit, Mgr. Jiří Bozděch (odch. 18:00), Ing, 
Josef Materna, František Kyllar, Stanislav Hejduk, Libor Lesák, Ing. Ivan Lipovský, Csc, Luboš Šuda, Libor Toms, 
Dana Zrůstová, MUDr. Arnošt Řenč, Ing. Evžen Listík (17:46), Mgr. Miluše Volková, Marie Blažková. 
 
 
 
 
 (STAV ZASTUPITELŮ SE V PRŮBEHU JEDNÁNÍ MĚNIL) 
 
 
Omluveni:  Petr Holeček, RNDr. Andrej Plecháček, Mgr. Šárka Drobná, Ing. Arch. Pavel Skalička,  
Jindřich Havlík DiS. 
 
  
 
 
Jednání řídil místostarosta: Libor Lesák 
Zahájeno: 17,00 hodin   
Ukončeno:            19,17hodin 
Zapsala: Lenka Procházková 
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I. Zahájení, organizační záležitosti 
II. Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů   
III. Majetkoprávní záležitosti města 

1. Odprodej části pozemku pp. 279/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
2. Záměr města – směna pozemků v k. ú. Lobeček 
3. Převod komunikace, veř. osvětlení zeleně a protihlukové stěny do majetku města 
4. Revokace usnesení ZM ze dne 10. 2. 2010, č. usnesení 10/01/3/2 
5. Převod pozemků v k. ú. Kralupy n/Vlt. do SŽDC 
6. Záměr města – směna pozemků v k. ú. Zeměchy  
7. Návrh na vyjmutí domu Přemyslova ul. čp. 654 z privatizace 

 
IV. Finanční záležitosti města 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2010 
2. Rozpočtové opatření č. 2/2010 
3. Financování investiční akce rekonstrukce koupaliště 
4. Zhodnocení finančních prostředků – depozitní směnka 

V. Odbor RI 
1.  

VI. Ostatní odbory (SPR, DOP, VY, ŽP…) 
1. VZ – změna užívání stavby 2. NP restaurace na Lidovém náměstí 
2. Zápis z jednání FV č. 3 
3. Zápisy z jednání KV č. 49 a 50 
4. Zpráva č. 01/10 z kontrolního šetření KV ZM 
5. Vyhodnocení grantů 2010 
6. VY – stanovení rozsahu záplavového území řeky Vltavy, Knovízského a Zákolanského potoka 
7. ŽP - nová Obecné závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou o nakládání s komunálním a se 

stavebním odpadem na území měst. 
VII. SVŠK 

1. Terénní programy Semiramis, o.s. Nymburk – protidrogová prevence – příspěvek na činnost 
VIII. Dotazy a připomínky občanů města 
IX. Dotazy a připomínky členů ZM 
X. Závěr 

 
 

I. Zahájení, organizační záležitosti  
Místostarosta města zahájil 2. zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou. 
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.  
Podle prezenční listiny je přítomno 15  (později 16) členů ZM, to znamená, že je přítomna nadpoloviční většina 
všech členů ZM a jednání je usnášeníschopné.  

 
Radou předložený návrh programu dnešního jednání, byl zastupitelům zaslán elektronicky a byli jím seznámeni 
již na pracovní schůzce zastupitelů dne 10. března 2010 

 
Hlasování o zařazení těchto dodatečných materiálů do programu jednání zastupitelstva města dne 17. 3. 2010, 
které byly zastupitelům zaslány elektronicky předem. 
 
ZM schvaluje předložený návrh programu 
Hlasovalo  : 15                             Pro: 15, zdr.: 0, proti:0 

 
Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu a aby všechna hlasování 
byla veřejná  
Hlasovalo  : 15                                                                                                                                     Pro: 15 , zdr.: 0, proti 0

 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:  
Ing. Josef Materna, Ing. Marek Czechmann, Ing. Ladislav Berit 
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Ověřovateli zápisu byli zvoleni:  Libor Toms, Dana Zrůstová 

 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 10. 2. 2010 byl ověřen ověřovateli:  
MUDr. Arnošt Řenč, Mgr. Jiří Bozděch 

 
Zápis dostali všichni členové ZM, byl k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. 
Usnesení byla zveřejněna a vyvěšena na úředních deskách. 

 
K zápisu č. 1 nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 Libor Lesák informoval všechny přítomné o konaných akcí v Kralupech nad Vltavou v týdnu následujících 
A vyzívá zastupitele, aby se zúčastnili veřejné diskuze s tématem Letiště Vodochody 

 
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Mojžišíka z funkce člena Kontrolního výboru zřízeného ZM, podanou dne         
16. 3. 2010 

 
 

II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
Místostarosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2009, které je k dispozici 
k nahlédnutí na městském úřadě. 

 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
usnesení č. 10/02/3/1 Odprodej části pozemku pp.  279/3 v k. ú. Kralupy n/Vlt. 
ZM schvaluje odprodej části pozemku pp. 279/3 o výměře cca 102 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou Mileně 
Bartošové za cenu 250,-Kč/m2.          
Hlasovalo: 15  pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 3/1 

 
usnesení č. 10/02/3/2 Záměr města – směna pozemků v k. ú. Lobeček 
1)   Záměrem města není směna části pozemku   pp. 153/43 o výměře 122 m2 za pozemky pp. 119/32 o  
výměře 180 m2 a pp. 119/30 o výměře 33 m2 v k. ú. Lobeček za účelem výstavby dvoupodlažní administrativní 
budovy s prodejnou. 

      pro: 0, zdr.: 4, proti 11 /příloha č. 3/2 
 

2)  Záměrem města není odprodej části pozemku pp. 153/43 o výměře 122 m2 v k. ú. Lobeček za účelem 
výstavby budovy občanské vybavenosti. 
Hlasovalo:                                  pro: 0, zdr.: 4, proti 11 /příloha č. 3/2 

 
usnesení č. 10/02/3/3 Převod komunikace, veř. osvětlení, zeleně a protihlukové stěny do majetku města 
ZM neschvaluje uzavření  dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 254/09/700/SM ve věci uzavření  dohody                  
o převodu  komunikace včetně zeleně, veřejného osvětlení, a protihlukové stěny o délce 206,5 m 
vybudovaných na pozemku parc. č. 367/16 v k. ú. Mikovice a to úplatně takto:  
- převod komunikace za částku 10.000,- Kč včetně DPH 
- převod veřejného osvětlení za částku 10.000,-Kč včetně DPH 
- převod protihlukové stěny za částku 10.000,-Kč včetně DPH 

    pro: 10, zdr.:3, proti 2 /příloha č. 3/3 
 

usnesení č. 10/02/3/4 Revokace usnesení ZM ze dne 10. 2. 2010, č. usnesení 10/01/3/2 
ZM ruší usnesení ZM č. 10/01/3/2 ze dne 10. 2. 2010 

pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 3/4 
 

ZM schvaluje odprodej pozemku st. 599 o výměře 151 m2, pozemku pp. 78/27 o výměře 224 m2 a části 
pozemku pp. 78/28 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Lobeč manželům Haně a Martinovi Bínovým za cenu ve výši 
1000,-Kč/m2 za pozemek st. 599 a za cenu ve výši 275 Kč/m2 za pp. 78/27 a část pp. 78/28. 
Část pozemku pp. 78/28 bude oddělena tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo veř. osvětlení 1 m. 
 

                        pro: 15, zdr.: 0, proti 0 /příloha č. 3/4 
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usnesení č. 10/02/3/ 5 Převod pozemků v k. ú. Kralupy n/Vlt. od SŽDC 
Záměrem města je koupě pozemků pp. 434/4, pp.490/12, pp.492/12, pp.538/5, pp.538/7, pp.538/9, pp.537/9, 
pp.537/10, pp.463/2, pp. 463/3, pp.463/4, pp.464/1, pp.543/4, pp.543/6, pp.543/7, pp.626/1, pp.3/1, pp.3/13, 
pp.3/83, pp.3/84 a st.1257v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 

pro: 15, zdr.:, proti /příloha č. 3/6     
 

 
usnesení č. 10/02/3/06 Záměr města – směna pozemků v k. ú. Zeměchy 
Záměrem města je směna části pozemku pp.508/10 o výměře cca 30 m2 za část pozemku pp. 3 o výměře cca 
30 m2 v k. ú. Zeměchy za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu cyklostezky. 

          pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 3/6     
 

usnesení č. 10/02/3/7 Návrh na vyjmutí domu čp. 654, Přemyslova ul. z privatizace 
ZM ruší usnesení č. 09/09/6/09 ze dne 16. 12. 2009 

pro: 15, zdr.:1, proti 0 /příloha č. 3/7 
ZM schvaluje záměr vyjmutí bytového domu čp. 654 Přemyslova ul., ze seznamu domů schválených v prodeji 
ve III. vlně privatizace. 

pro: 12, zdr.:0, proti 4 /příloha č. 3/7 
Diskuze: František Kyllar navrhuje urgentní řešení situace, nejen přístupu k tomuto domu. 

 
 
  

IV. Finanční záležitosti města 
usnesení č. 10/02/4/1 Rozpočtové opatření č.  1/2010 
ZM schvaluje změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
 
Navýšení příjmové části rozpočtu 
1) Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2009, zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu       
                                                                     36.604.383,21 Kč 
2)  Kap. č. 1 ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 2329 převod z depozit (nevyplacené mzdové 
prostředky)                                                                                                1.124.972,00 Kč 
3)  Kap. č. 1 ekonomický odbor, plánovanou položku 2329 ponížit o 27.342.000,- Kč a navýšit položku 4112 o 
28.109.400,- Kč                                                                                          767.400,00 Kč 
Celkem………………………………………………………………………………………………………………………………    38.496.755,21 Kč 
 
Navýšení výdajové části rozpočtu 
4) Kap. č. 1 Ekonomický odbor, paragraf 6402, položka 5366 (vratky dotací)                                 658.454,00 Kč 
      
5) Kap. č. 5 RI,  paragraf  3639   317.135,- Kč 
                          paragraf  2219   336.000,- Kč 
     Kap. č. 7 SM, paragraf 5512     15.000,- Kč 
     Dotace přecházející do r. 2010 – celkem                                                               668.135,00 Kč 
 
6)  Kap. č. 12  OS Zimní stadion, paragraf 3412 na chod organizační složky v lednu 2010 a Kap. č. 1 ekonomický 
odbor, paragraf 3412 - zbylé prostředky jako příspěvek pro Kralupskou sportovní s.r.o. – celkem1.800.000,00 Kč 
 
7)  Kap. č. 10  Marketing a rozvoj města, paragraf 2251 (Boj proti letišti)                                           1.844.388,42 Kč    
                            
8)  Kap. č. 5 Realizace investic, paragraf 3429-  Rekonstrukce koupaliště                                          20.268.319,00 Kč  
    
9) Kap. č. 5 Realizace investic, celkem                                                                                                         8.083.617,00 Kč 
     PD plavecký bazén, paragraf 3429, 1.248.600,- 
     PD přivaděč Hostibejk, paragraf 2212, 379.800,- 
     Rekonstrukce ul. Pod Lipami, paragraf 2212, 1.530.700,- 
     Lokalita Podháj, paragraf 2212, 4.621.995,- 
     Mariánský sloup, paragraf 3326, 302.522,-        
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10) Kap. č. 1 ekonomický odbor, paragraf 6171 - Faktury za papír, objednávky v r. 2009                    200.000,00 Kč 
        
11) Ka v r. 2009p. č. 6 Městská policie, paragraf 5311 - Faktury za MKDS vystavené v r. 2009           291.725,00 Kč 
       
12) Kap. č. 12 Zimní stadion, paragraf 3412 - Převod nevyčerpaných prostředků                                 270.500,00 Kč 
 
13) Kap. č. 11 OKTAJ, paragraf 6171-  Faktura za programové vybavení, objednávka v r.2009            24.300,00 Kč 
                         
 Celkem ……..…………………………………………………………………………………………………………………………….34.109.438,42 Kč 
 
14) Rozdíl – zbývá:                                                                                                       4.387.316,79 Kč    
      Bude převedeno do investiční rezervy - Kap. č. 1 – Ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 6901                                                                
 
Hlasovalo :15                                                                                                              pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/1 

 
Usnesení č. 10/02/4/02- Rozpočtové opatření č.  2/2010 
ZM schvaluje:   A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
 
1.Přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 v celkové výši 
25,000.000 Kč k výplatě příspěvku na péči oprávněným osobám. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický o 25,000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – sociální péče, paragraf 4195 o 25,000.000 Kč. 
Hlasovalo : 14                                                                                                            pro: 14, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/2 
 
2. Přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 v celkové výši 
10.000.000 Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický o 10,000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – sociální péče, 
paragrafy dle rozpočtové skladby o 10,000.000 Kč. 

pro: 14, zdr.: 0, proti 0 /příloha č. 4/2 
 
3. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 335.200 Kč, 
která je účelově určena na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
odbor ekonomický o 335.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, paragraf 6171 o 335.200 Kč. 
Hlasovalo: 15                                                                                                             pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/2 
 
4. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši  450.227 Kč, 
která je účelově určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický o 450.227 Kč  navýšení  výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
paragraf 6171 o 450.227 Kč. 
Hlasovalo: 14                                                                                                           pro: 14 , zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/2 
 
5. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro ZŠ Gen. Klapálka na základě uzavřené 
smlouvy č. 3/OEI/2009 o projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v celkové výši 611.989 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 611.989 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 –  odbor sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 611.989 Kč. 

              pro: 14 , zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/2 
 

6. Přijetí splátky půjčky od Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., která byla městem poskytnuta na 
festival Lednový Underground ve výši 50.000 Kč. Finanční prostředky budou vráceny zpět na kap. č. 10 – 
marketing a rozvoj města a budou využity na paragrafu mezinárodní spolupráce pro mezinárodní tábor.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, pol. 2420 o 50.000 Kč a navýšení výdajů kap. č.10 –  
marketing a rozvoj města, paragraf 6223 o 50.000 Kč. 
Hlasovalo: 15                                              pro: 15 , zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/2 
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B. Změny rozpočtu - převody, které neovlivní výši rozpočtu 
 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901, rezerva města 
– spoluúčast k dotacím v celkové výši 666.000 Kč, na kap. č. 5 – odbor  realizace investic a správy majetku, 
    paragraf 3429, položka 6121, org. 96 ve výši 150.000 Kč 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 310 ve výši 60.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 155 ve výši 60.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 154 ve výši 60.000 Kč, 
    paragraf 3113, položka 6121, org. 157 ve výši 90.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 309 ve výši 90.000 Kč, 
    paragraf 3412, položka 6121, org. 167 ve výši 48.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 134 ve výši 48.000 Kč, 
    paragraf 3113, položka 6121, org. 192 ve výši 60.000 Kč, 
    na uhrazení nákladů na žádosti o dotace na zateplení z OPŽP a žádosti o dotace z ROP Střední 
    Čechy. 

pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 4/2      
 

Usnesení č. 10/02/4/03 Financování investiční akce rekonstrukce koupaliště 
ZM schvaluje převod částky 4 387 316,79 Kč z kap. č. 1 paragraf 6409, položka 6901 na kpt. 5 paragraf 3429 
položka 6121 org. 97                                                                                                 pro: 13, zdr.:2, proti 0 /příloha č. 4/3 
 
ZM schvaluje převod částky 14 059 281,21 Kč z účtu hospodářské činnosti na kap. 5 paragraf 3429 položka 
6121 org. 97                                                                                                                pro: 13, zdr.:2, proti 0 /příloha č. 4/3 

 
Usnesení č. 10/02/4/04  Zhodnocení finančních prostředků – depozitní směnka 

1. ZM schvaluje uložení volných finančních prostředků na depozitní směnku  
pro: 14, zdr.:1, proti 0 /příloha č. 4/4 

 
2. ZM schvaluje uložení a rozdělení volných fin. prostředků na depozitní směnku takto: 

Raiffeisenbanka a - uložení 60 mil. na dobu 12 měsíců 
 G. E. Money Bank –  uložení 30 mil. na dobu 6 měsíců  
Komerční banka – uložení 10 mil. na dobu 1 měsíce                           pro: 11, zdr.: 4, proti 0 /příloha č. 4/4 

Diskuze: Ing. Listík společně s vedoucí E. O. představili všem přítomným situaci vzniklou výpovědí  D. S. v K. B. 
Zastupitelé vznesli několik návrhů uložení fin. prostředků do bank, ale po odhlasování všech, si jako jedinou 
variantu odsouhlasili tuto: (viz výše). 

 
              

 
V. Odbor RI 

 
 

VI. Ostatní 
 
usnesení č. 10/02/6/ 01 Souhlas se změnou užívání 2. NP objektu restaurace Lidový v ulici Přemyslova z baru 
a herny na sál pro konání kulturních akcí. 
ZM schvaluje změnu užívání 2. NP objektu restaurace Lidový dům v ulici Přemyslova, a to z baru a herny na bar, 
hernu a sál pro konání kulturních akcí (akustických koncertů folkové, jazzové a country hudby, kurzy country 
tanců, přednáškové programy apod.) s provozní dobou dle Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č. 1/2010 . 

pro: 14, zdr.: 1, proti 0 /příloha č. 6/1 
 

usnesení č. 10/02/6/ 02 Zápis z jednání FV č. 3 
ZM bere na vědomí: Zápis č. 3 z jednání FV konaného dne 17. února 2010. 

 
usnesení č. 10/02/6/ 03 Zápisy č. 49 a 50 Kontrolního výboru 
ZM bere na vědomí zápisy č. 49 a 50 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Kralupy nad Vltavou. 
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usnesení č. 10/02/6/ 04 Zpráva č. 01/10 z kontrolního šetření KV ZM 
ZM ukládá starostovi města v součinnosti s tajemníkem MěÚ zajistit do 31. 5. 2010 nápravná opatření 
obsažená v bodě D Zprávy č. 01/10. 

pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 6/4 
 

usnesení č. 10/02/6/ 05 Vyhodnocení grantů 2010 
1) ZM schvaluje poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit 

v roce 2010“, žadateli Komornímu orchestru Dvořákova kraje, na koncertní činnost, ve výši 60.000,- Kč. 
Hlasovalo: 15                                                                                                      pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 6/5       

 
2) ZM schvaluje poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit 

v roce 2010“, žadateli Matějovi Mantlíkovi, na projekt „Hudební festival ZELENEJ ZÁKAL 2010“, ve výši 
70.000,- Kč. 

pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 6/5  
      

3) ZM schvaluje poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit 
v roce 2010“, žadateli Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, na projekt „Lednový Undeground“, 
ve výši 70.000,- Kč. 

pro: 15, zdr.:0, proti 0 /příloha č. 6/5       
 

usnesení č. 10/02/6/ 6 Návrh na změnu opatření obecné povahy – územního plánu města  
Kralupy nad Vltavou, stanovení rozsahu záplavového území pro řeku Vltavu v úseku Klecany - Mělník, 
Knovízský potok a Zákolanský potok. 
ZM schvaluje změnu opatření obecné povahy – územního plánu města Kralupy nad Vltavou, na základě 
stanovení rozsahu záplavového území pro řeku Vltavu v úseku Klecany - Mělník, Knovízský potok a Zákolanský 
potok, zpracovaného správcem povodí a stanoveného Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství. Zároveň ukládá odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou zajistit jejich registraci do centrální evidence územně plánovací dokumentace. 

pro: 15, zdr.: 0, proti 0 /příloha č. 6/6 
 

usnesení č. 10/02/6/ 7 nová Obecně závazná vyhláška Města Kralupy nad Vltavou o nakládání s komunálním 
a se stavebním odpadem na území města 
ZM schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku Města Kralupy nad Vltavou o nakládání s komunálním a se 
stavebním odpadem na území Města Kralupy nad Vltavou, vč. příloh v ní stanovených. 

pro: 15, zdr.: 0, proti 0 /příloha č. 6/7 
 

 
VII. SV a ŠK 

usnesení č. 10/02/7/01 Program prevence kriminality – protidrogová prevence – terénní program  
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 100.000,- na rok 2010 pro SEMIRAMIS o. s. se sídlem v Nymburce.  

pro: 13, zdr.: 2, proti 0 /příloha č. 7/1 

 
 
 

VIII. Dotazy a připomínky občanů 
 
Pan Dvořák – připomínkuje, že v posledním vydání Kralupského zpravodaje nebyly uvedeny informace o svozu 
odpadu. 
Odpovídá Libor Lesák, že připomínku sdělí Redakční radě a v příštím čísle budou svozy uvedeny. 
 Ing. Josef Materna  dodává, že s tím souhlasí a tyto všeobecné informace by měli mí ke zveřejnění přednost 
před např. inzercí. 
 
Pan Písecký, provozovatel disko klubu Milénium se dotazuje na udělení výjimky vyhlášky města č. 1/2010 
Odpovídá Libor Lesák, že dle zmíněné vyhlášky výjimku lze udělit. O výjimce rozhoduje Rada města. 
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Pan Král předal MST písemnou zprávu, kde navrhuje schůzku v domě kde je hlavní rozvod sek.roz. 
Pan Král navrhuje seznámit veřejnost se skutečnostmi, ve věci odcizených fin. prostředků na MěÚ zjištěných 
v roce 2008. 
Odpovídá Libor Lesák – že dosud žádný závěr této věci není znám. Paní I. A. se odvolala. 
 

IX. Dotazy a připomínky zastupitelů 
Libor Lesák seznámil všechny přítomné s přehledem vydaných knih psané Ing. Stupkou a vydané Městem 
Kralupy nad Vltavou. 
 
Ing. Lipovský seznamuje přítomné s již uskutečněnou soutěží na přestavbu OD Máj na MěÚ. 
 
Ing. Listík se dotazuje na vzájemnou spolupráci obcí DSO 
Odpovídá Libor Lesák, že se touto věcí nyní zabývá a informace předá na příštím ZM. 
 
Mgr. Volková se táže, odkud budou vypláceny zjištěné nedoplatky na mzdách několika pracovníků MěÚ a na 
případný postih personalisty. 
Odpovídá Ing. Zdich - že doplatky budou vyplaceny z položky na mzdy a pochybení udělala personalistka, která 
už nyní na MěÚ nepracuje – (odešla do důchodu). 
 

X. Závěr 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 17. března 2010 

 
ZM schvaluje: 

odprodej části pozemku pp. 279/3 o výměře cca 102 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou paní M. B. za cenu 250,-
Kč/m2.          

 
uzavření  dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 254/09/700/SM ve věci uzavření  dohody o převodu  komunikace 
včetně zeleně, veřejného osvětlení, a protihlukové stěny o délce 206,5 m vybudovaných na pozemku parc. č. 
367/16 v k. ú. Mikovice a to úplatně takto:  
- převod komunikace za částku 10.000,- Kč včetně DPH 
- převod veřejného osvětlení za částku 10.000,-Kč včetně DPH 
- převod protihlukové stěny za částku 10.000,-Kč včetně DPH 

 
odprodej pozemku st. 599 o výměře 151 m2, pozemku pp. 78/27 o výměře 224 m2 a části pozemku pp. 78/28 o 
výměře cca 50 m2 v k. ú. Lobeč manželům H. a M. B. za cenu ve výši 1000,-Kč/m2 za pozemek st. 599 a za cenu 
ve výši 275 Kč/m2 za pp. 78/27 a část pp. 78/28. 
Část pozemku pp. 78/28 bude oddělena tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo veř. osvětlení 1 m. 

 
záměr vyjmutí bytového domu čp. 654 Přemyslova ul., ze seznamu domů schválených v prodeji ve III. vlně 
privatizace. 

 
změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
Navýšení příjmové části rozpočtu 
1) Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2009, zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu       
                                                                     36.604.383,21 Kč 
 
2)  Kap. č. 1 ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 2329 převod z depozit (nevyplacené mzdové 
prostředky)                                                                                                1.124.972,00 Kč 
 
3)  Kap. č. 1 ekonomický odbor, plánovanou položku 2329 ponížit o 27.342.000,- Kč a navýšit položku 4112 o 
28.109.400,- Kč                                                                                          767.400,00 Kč 
Celkem………………………………………………………………………………………………………………………………    38.496.755,21 Kč 
 
Navýšení výdajové části rozpočtu 
4) Kap. č. 1 Ekonomický odbor, paragraf 6402, položka 5366 (vratky dotací)                                 658.454,00 Kč 
      
5) Kap. č. 5 RI,  paragraf  3639   317.135,- Kč 
                          paragraf  2219   336.000,- Kč 
     Kap. č. 7 SM, paragraf 5512     15.000,- Kč 
     Dotace přecházející do r. 2010 – celkem                                                               668.135,00 Kč 
 
6)  Kap. č. 12  OS Zimní stadion, paragraf 3412 na chod organizační složky v lednu 2010 a Kap. č. 1 ekonomický 
odbor, paragraf 3412 - zbylé prostředky jako příspěvek pro Kralupskou sportovní s.r.o. – celkem1.800.000,00 Kč 
 
7)  Kap. č. 10  Marketing a rozvoj města, paragraf 2251 (Boj proti letišti)                                           1.844.388,42 Kč    
                            
8)  Kap. č. 5 Realizace investic, paragraf 3429-  Rekonstrukce koupaliště                                          20.268.319,00 Kč  
    
9) Kap. č. 5 Realizace investic, celkem                                                                                                         8.083.617,00 Kč 
     PD plavecký bazén, paragraf 3429, 1.248.600,- 
     PD přivaděč Hostibejk, paragraf 2212, 379.800,- 
     Rekonstrukce ul. Pod Lipami, paragraf 2212, 1.530.700,- 
     Lokalita Podháj, paragraf 2212, 4.621.995,- 
     Mariánský sloup, paragraf 3326, 302.522,-        
                                                                            
10) Kap. č. 1 ekonomický odbor, paragraf 6171 - Faktury za papír, objednávky v r. 2009                    200.000,00 Kč 
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11) Ka v r. 2009p. č. 6 Městská policie, paragraf 5311 - Faktury za MKDS vystavené v r. 2009           291.725,00 Kč 
       
12) Kap. č. 12 Zimní stadion, paragraf 3412 - Převod nevyčerpaných prostředků                                 270.500,00 Kč 
 
13) Kap. č. 11 OKTAJ, paragraf 6171-  Faktura za programové vybavení, objednávka v r.2009            24.300,00 Kč 
                         
 Celkem ……..…………………………………………………………………………………………………………………………….34.109.438,42 Kč 
 
14) Rozdíl – zbývá:                                                                                                       4.387.316,79 Kč    
      Bude převedeno do investiční rezervy - Kap. č. 1 – Ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 6901                                                                

 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
 
1.Přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 v celkové výši 
25,000.000 Kč k výplatě příspěvku na péči oprávněným osobám. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický o 25,000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – sociální péče, paragraf 4195 o 25,000.000 Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 v celkové výši 
10.000.000 Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický o 10,000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 3 – sociální péče, 
paragrafy dle rozpočtové skladby o 10,000.000 Kč. 

 
3. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 335.200 Kč, 
která je účelově určena na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
odbor ekonomický o 335.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, paragraf 6171 o 335.200 Kč. 

 
4. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši  450.227 Kč, 
která je účelově určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický o 450.227 Kč  navýšení  výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
paragraf 6171 o 450.227 Kč. 

 
5. Přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro ZŠ Gen. Klapálka na základě uzavřené 
smlouvy č. 3/OEI/2009 o projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v celkové výši 611.989 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 611.989 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 –  odbor sociálních věci, školství a kultury, paragraf 3113 o 611.989 Kč. 

 
6. Přijetí splátky půjčky od Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., která byla městem poskytnuta na 
festival Lednový Underground ve výši 50.000 Kč. Finanční prostředky budou vráceny zpět na kap. č. 10 – 
marketing a rozvoj města a budou využity na paragrafu mezinárodní spolupráce pro mezinárodní tábor.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, pol. 2420 o 50.000 Kč a navýšení výdajů kap. č.10 –  
marketing a rozvoj města, paragraf 6223 o 50.000 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu - převody, které neovlivní výši rozpočtu 
 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901, rezerva města 
– spoluúčast k dotacím v celkové výši 666.000 Kč, na kap. č. 5 – odbor  realizace investic a správy majetku, 
    paragraf 3429, položka 6121, org. 96 ve výši 150.000 Kč 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 310 ve výši 60.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 155 ve výši 60.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 154 ve výši 60.000 Kč, 
    paragraf 3113, položka 6121, org. 157 ve výši 90.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 309 ve výši 90.000 Kč, 
    paragraf 3412, položka 6121, org. 167 ve výši 48.000 Kč, 
    paragraf 3111, položka 6121, org. 134 ve výši 48.000 Kč, 
    paragraf 3113, položka 6121, org. 192 ve výši 60.000 Kč, 
na uhrazení nákladů na žádosti o dotace na zateplení z OPŽP a žádosti o dotace z ROP Střední Čechy. 
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převod částky 4 387 316,79 Kč z kap. č. 1 paragraf 6409, položka 6901 na kpt. 5 paragraf 3429 položka 6121 
org. 97                                                                                                  

 
převod částky 14 059 281,21 Kč z účtu hospodářské činnosti na kap. 5 paragraf 3429 položka 6121 org. 97                                              

 
uložení volných finančních prostředků na depozitní směnku  

 
uložení a rozdělení volných fin. prostředků na depozitní směnku takto: 
Raiffeisenbanka a - uložení 60 mil. na dobu 12 měsíců 
G. E. Money Bank –  uložení 30 mil. na dobu 6 měsíců  
Komerční banka – uložení 10 mil. na dobu 1 měsíce                            

 
změnu užívání 2. NP objektu restaurace Lidový dům v ulici Přemyslova, a to z baru a herny na bar, hernu a sál 
pro konání kulturních akcí (akustických koncertů folkové, jazzové a country hudby, kurzy country tanců, 
přednáškové programy apod.) s provozní dobou dle Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 
1/2010 . 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2010“, žadateli 
Komornímu orchestru Dvořákova kraje, na koncertní činnost, ve výši 60.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2010“, žadateli 
Matějovi Mantlíkovi, na projekt „Hudební festival ZELENEJ ZÁKAL 2010“, ve výši 70.000,- Kč.     

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2010“, žadateli 
Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, na projekt „Lednový Undeground“, ve výši 70.000,- Kč. 

 
změnu opatření obecné povahy – územního plánu města Kralupy nad Vltavou, na základě stanovení rozsahu 
záplavového území pro řeku Vltavu v úseku Klecany - Mělník, Knovízský potok a Zákolanský potok, 
zpracovaného správcem povodí a stanoveného Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství. Zároveň ukládá odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou zajistit jejich registraci do centrální evidence územně plánovací dokumentace. 

 
novou Obecně závaznou vyhlášku Města Kralupy nad Vltavou o nakládání s komunálním a se stavebním 
odpadem na území Města Kralupy nad Vltavou, vč. příloh v ní stanovených. 

 
poskytnutí příspěvku ve výši Kč 100.000,- na rok 2010 pro SEMIRAMIS o. s. se sídlem v Nymburce.  

 
 

ZM ruší: 
usnesení ZM č. 10/01/3/2 ze dne 10. 2. 2010 

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

 
 

Záměrem města je: 
koupě pozemků pp. 434/4, pp.490/12, pp.492/12, pp.538/5, pp.538/7, pp.538/9, pp.537/9, pp.537/10, 
pp.463/2, pp. 463/3, pp.463/4, pp.464/1, pp.543/4, pp.543/6, pp.543/7, pp.626/1, pp.3/1, pp.3/13, pp.3/83, 
pp.3/84 a st.1257v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 

 
směna části pozemku pp.508/10 o výměře cca 30 m2 za část pozemku pp. 3 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Zeměchy 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu cyklostezky. 

 
 
 
 

Záměrem města není: 
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směna části pozemku   pp. 153/43 o výměře 122 m2 za pozemky pp. 119/32 o  
výměře 180 m2 a pp. 119/30 o výměře 33 m2 v k. ú. Lobeček za účelem výstavby dvoupodlažní administrativní 
budovy s prodejnou. 

 
odprodej části pozemku pp. 153/43 o výměře 122 m2 v k. ú. Lobeček za účelem výstavby budovy občanské 
vybavenosti. 

 
 

ZM bere na vědomí: 
rezignaci Ing. Mojžišíka z funkce člena Kontrolního výboru zřízeného ZM, podanou dne 16. 3. 2010 

 
zápis č. 3 z jednání FV konaného dne 17. února 2010.

 
zápisy č. 49 a 50 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Kralupy nad Vltavou. 

 
 

ZM ukládá: 
starostovi města v součinnosti s tajemníkem MěÚ zajistit do 31. 5. 2010 nápravná opatření obsažená v bodě D 
Zprávy č. 01/10. 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2010, v ………hodin               …………………………………………… 
                                                                                                                                                   Dana Zrůstová 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin              …………………………………………… 
                                                 Libor Toms 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin                ……………………………………………    
                                                                                                                                         Libor Lesák 

        místostarosta 


