
Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 11. července 2010 

 
ZM schvaluje: 

odkoupení pozemků parc. č. 701/2 o výměře 190 m2 a parc. č. st. 929/2 o výměře 136 m2,  v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou, od vlastníků pozemků, za celkovou cenu 750 000,- Kč.   

 
uhrazení kupní ceny z finančních prostředků určených na centrum města. 

 
Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901, z rezervy města - 
spoluúčast k dotacím v celkové výši 917.656,- Kč  dle tabulek na žádosti o dotace zateplení, varovného systému 
a finanční spoluúčasti města na krajských dotacích. 

 
Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 5901, z rezervy města , 
na kap. č.  7 –  správy majetku (odbor RIaSM), paragraf 3613 položka 6122 na pořízení chladícího  zařízení ve 
smuteční síni ve výši 153 120,- Kč 

 
plánovací smlouvu mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Josefem Strejčkem, se sídlem Zeměchy 27, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, na řešení přístupu k rodinným domům v lokalitě „U Lesa“, v katastrálním území Zeměchy 
u Kralup nad Vltavou, v předloženém znění.                         

 
Rozpočtovou změnu č. 9 na kapitole 1, § 5212 – ochrana obyvatelstva a § 5273 (ostatní správa v oblasti 
krizového řízení), v celkové výši 54. 200.- Kč : 
 
1. převod finanční částky 12. 000.- Kč z kapitoly 1, § 5212 (ochrana obyvatelstva), položka 5021 (ostatní 

osobní výdaje) - na kapitolu 7, § 5512, položku dle skutečného čerpání,  
2. převod finanční částky 1. 000.- Kč z kapitoly 1, § 5212 (ochrana obyvatelstva), položka 5151 (vodné                  

a stočné) - na kapitolu 7, § 5512, položku dle skutečného čerpání,  
3. převod finanční částky 1. 200.- Kč z kapitoly 1, § 5212 (ochrana obyvatelstva), položka 5154 (elektrická 

energie) - na kapitolu 7, § 5512, položku dle skutečného čerpání,  
4. převod finanční částky 40. 000.- Kč z kapitoly 1, § 5273 (ostatní správa v oblasti krizového řízení), položka 

5137 (stroje, přístroje, zařízení) - na kapitolu 7, § 5512, položku dle skutečného čerpání. 
 

Vyslání jednotek Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou v počtu celkem 16 osob (viz jmenný seznam) 
s technikou, na dobu od 11. 8. – 19. 8., tj. 8 dnů, na pomoc obcím v severních Čechách postiženým povodní 
v místech, určených Generálním ředitelstvím HZS ČR.  

 
Uvolnění finanční částky 54.200.- Kč z rozpočtu města, kapitoly 7, § 5512 – položky dle následného skutečného 
čerpání, pro potřebu materiálového zabezpečení jednotek Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, 
vyslaných na pomoc obcím severních Čech postižených povodní. 

 
prodej bytového domu v Čechově ulici čp. 621 – s příslušenstvím a vedlejší stavbou prádelny a pozemkem p. č. 
st. 328 o výměře 380 m2 , k.ú. Lobeč v obci Kralupy n/Vlt. za celkovou cenu  2,013.200,- Kč, bytovému družstvu 
TENDEA se sídlem Kralupy nad Vltavou, Čechova č.p. 621, IČO: 24687049 založenému za tímto účelem.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2010, v ………hodin       Mgr. Jiří Bozděch  ………………………………………………..                                                                                                                             
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin    Mgr. Miluše Volková…………………………………………....          
 
                                                  
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin     Petr Holeček, starosta měst 


