
Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 21. září 2011 

UPOZORNĚNÍ: 
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, byly 

osobní údaje z výpisu usnesení vymazány. 
ZM schvaluje: 

odprodej pozemku st. 1959 o výměře 21 m2 v k. ú. Lobeček manželům M. a B. F.  

 
odprodej pozemku st. 1957 o výměře 20 m2 v k. ú. Lobeček manželům J. aj. M. 

 
odprodej části pozemku pp. 281/87 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Lobeč paní L. O. 

 
odprodej části pozemku pp. 544/7 o výměře cca 56 m2 v k. ú. Mikovice do spoluvlastnického podílu paní Š. H. a panu  T. K., 
každému id. podíl ½ z celku. 

 
odkoupení pozemků pp. 3/8, pp. 3/12, pp. 3/78, pp. 3/80, pp. 36/9, st. 887 a pp. 275/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou od ČD, a. s., 
IČ: 709994226 za celkovou cenu 230.000,- Kč, s věcným břemenem uložení a provozování kabelového vedení na pozemcích pp. 
3/12 a pp. 275/3 ve prospěch Správy železniční a dopravní cesty, s. o. 

 
bezúplatný převod pozemků pp. 579/2, pp. 579/3, pp. 579/4, pp. 579 /5 a pp. 579/6 o celkové výměře 777 m2 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou od Středočeského kraje do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou.  

 
změnu usnesení ZM č. 10/03/3/01 ze dne 12. 5. 2010 takto: (usnesení níže) 

 
směnu části pozemku pp. 508/10 o výměře 51 m2 za část pozemku pp. 3 o výměře 30 m2 v k. ú. Zeměchy, mezi Městem Kralupy 
nad Vltavou a paní P. M., s finančním vyrovnáním rozdílu výměr pozemků. 

 
bezúplatné nabytí pozemků pp. 525/1 v k. ú. Minice, pp. 66/3 a pp. 69/2 v k. ú. Mikovice a pp. 577/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
od Středočeského kraje do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby bezbariérového chodníku.  

 
odkoupení části pozemků potřebných k výstavbě bezbariérového chodníku a to: část pozemku pp. 61/5 o výměře cca 32 m2 v k. 
ú. Minice, část pozemku pp. 69/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Minice, část pozemku pp. 525/3 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Minice, 
část pozemku pp. 67/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Mikovice, část pozemku pp. 69/1 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Mikovice, část 
pozemku pp. 69/9 o výměře 8 m2 v k. ú. Mikovice, část pozemku pp. 69/21 o výměře 7 m2 v k. ú. Mikovice a část pozemku pp. 
69/62 o výměře 8 m2 v k. ú. Mikovice od jednotlivých vlastníků těchto pozemků za cenu 100,- Kč/m2. 
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a sepsáním kupních smluv a podáním návrhu na vklad uhradí Město 
Kralupy nad Vltavou.  

 
prodej bytového domu čp. 346, Přemyslova ulice s příslušenstvím a pozemkem st. p. 368 o výměře 258 m2 k. ú. Mikovice v obci 
Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 
 Pan K. V. ideální podíl 8023/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 1) 
 Paní D. M. ideální podíl 3873/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k  celku (dispoziční právo k bytu č. 2) 
 Pan D. M. ideální podíl 5088/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 3) 
 Paní V. Z. ideální podíl 6879/23863 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 4) 
a to s bezúplatným zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy přes pozemek st. p. č. 368 pro vlastníka pozemku pp. 91/35.  

 
prodej bytového domu čp. 918, Šafaříkova ulice s příslušenstvím a pozemku st. p. č. 455 o výměře 400 m2 k. ú. Kralupy v obci 
Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 ideální podíl 3350/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 1) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 

 ideální podíl 5994/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 2) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou.  

 ideální podíl 3350/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 3) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 

 ideální podíl 3450/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 4) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 

 Pan K. T. ideální podíl 6099/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 5)  
 Manželé L a F. K ideální podíl 3512/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 6)  
 ideální podíl 3550/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 7) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 



 ideální podíl 6413/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 8) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 

 ideální podíl 3650/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 9) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 Paní P. M. ideální podíl 6244/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 10) 
 

záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3350/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku st. p. č. 455, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 341.310 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 1) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5994/45612  bytového domu čp. 918 a pozemku st. p. č. 455, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 610.691 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 2) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.3350/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku st.p. č. 455, k.ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 341.310 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 3) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.3450/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku st.p. č. 455, k.ú. Kralupy 
nad Vltavou,  obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 351.450 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny)  obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 4) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.3550/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku st.p. č. 455, k.ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 361.688 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 7) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.6413/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku st.p. č. 455, k.ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 653.381Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 8) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.3650/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku st.p. č. 455, k.ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 371.875 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo byt č. 9) 

 
prodej bytového domu čp. 919, Šafaříkova ulice s příslušenstvím a pozemku st. p. č. 456 o výměře 315 m2 k. ú. Kralupy v obci 
Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 ideální podíl 6856/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 1) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 

 Paní P. V. ideální podíl 5128/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 2) 
 ideální podíl 5128/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 3) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou.  
 Pan Ch. Z. ideální podíl 6876/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 4) 
  ideální podíl 4358/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 5) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavu 
 ideální podíl 4700/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 6) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 
 Paní D. D. ideální podíl 4513/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 7) 
 Pan L. J. ideální podíl 6551/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 8) 
 ideální podíl 7205/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 9) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 
 ideální podíl 5436/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 10) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 ideální podíl 5419/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 11) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 ideální podíl 7079/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 12) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 ideální podíl 4432/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 13) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 Pan K. L. ideální podíl 6552/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 14) 
 Paní P. B. ideální podíl 7207/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 15)  



 ideální podíl 5436/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 16) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 ideální podíl 5716/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 17) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
Pan P. M. ideální podíl 7020/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 18) 

 ideální podíl 4723/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 19) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 ideální podíl 4307/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 20) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 ideální podíl 3729/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 21) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 ideální podíl 7160/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 22) zůstává 
v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 Pan P. M. ideální podíl 14013/139544 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 23) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.6856/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 338.634 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 1) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5128/139544  bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 253.276 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 3) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4358/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 358.752,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční 
právo bytu č. 5) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4700/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 386.926 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo 
bytu č. 6) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7205/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 355.918 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 9) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5436/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 268.518 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 10) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5419/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 267.688 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 11) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7079/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 349.670 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 12) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4432/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 218.946 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 13) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5436/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 447.530 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo 
bytu č. 16). Záměr bude zveřejněn po vyklizení bytu současným nájemcem. 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5716/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 470.602,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční 
právo bytu č. 17) 

 



záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4723/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 233.303 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 19) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4307/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 212.759 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 20) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3729/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 184.182 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 21) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7160/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. č. 456, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 353.686 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou 
třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 22) 

 
prodej bytového domu čp. 742, Šafaříkova ulice s příslušenstvím a pozemku st. p. č. 363 o výměře 350 m2 k. ú. Kralupy v obci 
Kralupy nad Vltavou do podílového spoluvlastnictví následujícím způsobem: 

 Pan B. M. ideální podíl 3980/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 1)  
 Paní D. A. ideální podíl 2795/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 2)  
 ideální podíl 4982/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 3) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 
 Manželé H. a Z. F. ideální podíl 6176/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 4)  
 ideální podíl 5456/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 5) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou.  
 Paní K. O. ideální podíl 4982/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 6)  
 ideální podíl 6017/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 7) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou. 
 ideální podíl 6098/7880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 8) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 Paní M. A. ideální podíl 5790/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 9) 
 Paní F. J. ideální podíl 4982/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 10) 
 ideální podíl 5838/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 11) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 Manželé R. a J. U. ideální podíl 6098/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 12)  
 ideální podíl 4050/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 13) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 
 Pan H. V. ideální podíl 6246/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 14) 
 ideální podíl 5390/78880 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (s dispozičním právem k bytu č. 15) zůstává 

v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.4982/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 473.780 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 3) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5456/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 518.855 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 5) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6017/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 572.205 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 7) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6098/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 966.512,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu 
č. 8) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5838/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 555.183 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 11) 

 



záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4050/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 641.912,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu 
č. 13) 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5390/78880 bytového domu čp. 742 a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 512.579 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny) obálkovou metodou třetí 
osobě (dispoziční právo bytu č. 15) 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4220/53516 bytového domu čp. 917, Šafaříkova 
ulice a pozemku st. p. č. 454, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 2 o vel. 1+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 683.274 Kč. 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4151/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 11 o vel. 1+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 378.353 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6132/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 10 o vel.2+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 931.526 Kč. 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5161/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 7 o vel.2+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 470.411 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 3 o vel.1+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 363.769 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny).  

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.5161/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 4 o vel. 2+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 470.412 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 3 o vel.1+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 294.497 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3910/23160 bytového domu čp. 903, Rybova ulice 
a pozemku st. p. č. 560, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 6 o vel. 1+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 367.610 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.3670/23160 bytového domu čp. 903, Rybova ulice 
a pozemku st. p. č. 560, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 2 o vel.1+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 345.045 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny).  

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3656/23160 bytového domu čp. 903, Rybova a pozemku st. p. 560, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s dispozičním právem k bytu č. 1 o vel. 1+1), pana Ladislava Brindzeje, Velvary za 
cenu 573.009 Kč. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.6940/53530 bytového domu čp. 908, Havlíčkova 
ulice a pozemku st. p. č. 575, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 2 o vel. 2+1) 
obálkovou metodou za minimální cenu 593.345 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 11232/89844 bytového domu čp. 639, Přemyslova 
ulice a pozemku st. p. č. 127/11, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 2 o vel. 3+1) obálkovou 
metodou za minimální cenu 512.440 Kč (tj. 1,2 násobek odhadní ceny). 

 
záměr o prodeji bytových domů s pozemky v 5. vlně privatizace: 
Lidové náměstí čp. 378 s pozemkem st. 372 
Lidové náměstí čp. 379 s pozemkem st. 371 



Horymírova čp. 943 s pozemkem st. 459 
Čechova  čp. 942 s pozemkem st. 460 
Čechova  čp. 920 s pozemkem st. 457 
Čechova  čp. 960 s pozemkem st. 560 

 
opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 11064/83947 bytového domu čp. 642, Přemyslova 
ulice a pozemku st. p. č. 127/8, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem k bytu č. 4 o vel. 3+1) obálkovou 
metodou za minimální cenu 903.558 Kč. 

 
změny rozpočtu roku 2011, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 513.450 Kč, která je účelově 
určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 513.450 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle 
skutečného čerpání výdajů na sociálně právní ochranu dětí o 513.450 Kč. 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MŠMT ČR 
v celkové výši 1,097.131,20 Kč, účelově určené pro ZŠ Revoluční 682, Kralupy nad Vltavou na akci „EU peníze školám“ z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 1,097.131,20 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 3113 o 1,097.131,20 Kč. 
 
3. Přijetí investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši 2,005.761,35 Kč, účelově určené 
na projekt „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická – 2. etapa Kralupy nad Vltavou“. 
navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, položka 4223 o 2.005.761,35 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3111, položka 6121 o 2,005.761,35 Kč. 

 
 Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převod finančních prostředků v celkové výši 1.330.992,- Kč na základě Dohody o vzájemném narovnání mezi Městem Kralupy 

nad Vltavou a Ing. Jaroslavem Karáskem – správcem konkursní podstaty úpadce Pivovary Bohemia Praha, a. s., v likvidaci.  
z  kap. č. 1 ekonom. odbor, § 6409, pol. 5901 rezerva města – soudní výlohy 520.310,- Kč az  kap. č. 1         ekonom. odbor, § 

6409, pol. 5901 rezerva města   810.682,- Kč na  kap. č. 11 OKTAJ – § 6171 ve výši 1,330.992,- Kč.  
2. Převod finančních prostředků v celkové výši 10,406.230 Kč  

 z kap. č. 1 ekonomický odbor, par. 6409, pol. 5901 - rezerva města – spoluúčast k dotacím  
na kap. č. 5 realizace investic, par. 3113, pol. 6121, org. 112 na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Gen. Klapálka. 
Smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení Města Kralupy nad Vltavou: 
 Smlouvu o půjčce č. 1825957 panem Stefanem Noevem, V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou, ve výši 70 000,- Kč   
 Smlouvu o půjčce č. 1826052, se spol. vlastníků jednotek, tř. Legií 549, Kralupy nad Vltavou, IČ 24674362, zastoupené Janou 

Hnízdilovou-předseda, ve výši 300 000,- Kč 
 Smlouvu o půjčce č. 1826159 s paní Zdeňkou Vaňkovou, Pod Saharou 712, Libčice nad Vltavou, na objekt Přemyslova 346, 

Kralupy nad Vltavou, ve výši 70 000,- Kč  

 
uložení finančních prostředků u Raiffeisenbank, a. s., Praha 

- 30 mil. Kč určených na centrum města uložit na depozitní směnku do 31. 3. 2012 
- 30 mil. Kč volné fin. prostředky uložit na flexibilní termín. vklad do 12. 4. 2012 
- : Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
- 1) Převod finančních prostředků ve výši 2.395.996,- Kč  
-      z  kap. 1 paragraf 6409 pol. 5901 (rezerva města – spoluúčast k dotacím) 
-      na kap. 5 paragraf 3111 pol. 6121 org. 310 (zateplení  MŠ Mikovická). 
- 2) Převod finančních prostředků ve výši 2.547.150,- Kč  
-      z kap. 1 paragraf 6409 pol. 5901 (rezerva města – spoluúčast k dotacím) 
-      na kap. 5 paragraf 3113 pol. 6121 org. 157 (zateplení  ZŠ Třebízského). 

 
 
 
 

Záměr města je: 
bezúplatný převod pozemku pp. 266/16 o výměře 18 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou do vlastnictví Středočeského kraje. 

 
odprodej části pozemku pp. 150/3 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Lobeček za účelem rozšíření zahrady u rod. domu čp. 452 v ul. U 
Jeslí. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 



 
Záměr města není: 

odprodej části pozemku pp. 538/3 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Mikovice za účelem rozšíření zahrady u rod. domu čp. 385  ul. Na 
Cikánce. 

 
odprodej části pozemku pp. 153/38  o výměře cca 33 m2 v k. ú. Lobeček za účelem umístění kabelové kompaktní betonové 
trafostanice. 

 
odprodej části pozemku pp. 156/78 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Lobeček za účelem vybudování obslužné plochy pro provozovnu 
kadeřnictví. 

 
 

ZM bere na vědomí: 
„Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 12/2011, 14/2011, 15/2011, 16/2011, 17/2011, 18/2011 a 19/2011.“ 

 
Informaci o čerpání rezervy na spoluúčast k dotacím 

 
zápis č. 6 a 7 z jednání KV ZM.  

 
Zprávu o činnosti KV ZM Kralupy nad Vltavou za I. pololetí 2011. 

 
Zápis č. 7 a 8  z jednání FV konaného dne 18. července 2011 a 15. srpna 2011. 

 
 

ZM mění: 
usnesení č.10/08/3/21 ze dne 24. 11. 2010 takto: (viz usnesení č. 11/06/3/11) 

 
 

ZM ukládá 
MěÚ, aby získané finanční prostředky z V. vlny privatizace, byly použity na opravy a rekonstrukce bytových domů v majetku 
města. 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2011, v ………hodin    …………………………………………………. 
                              Jan Špaček 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2011, v ………hodin   …………………………………………………. 
                     Ing. Ladislav Berit 
 
 

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2011, v ………hodin   ………………………………………………….  
                                                                                        Petr Holeček, starosta města 
 


