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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 2. listopadu 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: 
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 cca120 m2 v k. ú. Lobeček panu A. T. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 11232/89844 bytového domu čp. 639, Přemyslova a pozemku 
st. p. 127/11, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 2 o vel. 3+1), pana L.  K.  
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. 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 nejnižší cenu 768.024 Kč. 

 
vyzvat oba zájemce k upřesnění kupní ceny spoluvlastnického podílu o velikosti id 6940/53530 bytového domu 
čp. 908, Havlíčkova a pozemku st. P. 575, k.ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s dispozičním 
právem k bytu č. 2 o velikosti 2+1) za min. cenu již nabídnutou 600.000 Kč 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7280/59739 bytového domu čp. 907 Havlíčkova ulice a 
pozemku st. p. č. 336, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 602.408,00 Kč 
obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 10). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku 
st. p. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s dispozičním právem k bytu č. 3 o vel. 1+1), 
pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5161/54544 bytového domu čp. 902 Havlíčkova a pozemku st. 
p. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 4 o vel. 2+1), pana 
M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3991/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku 
st. p. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 5 o vel. 1+1), 
pana T. Ch. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5161/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku 
st. p. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 7 o vel. 2+1), 
pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže 
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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 nejnižší cenu 791.797 Kč. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4151/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku 
st. p. 559, k. ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 11 o vel. 1+1), 
pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3670/23160 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. 2 o vel. 1+1), pana L. 
K. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3910/23160 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. 6 o vel. 1+1), pana L. 
K. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4054/23160 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. 4) 
obálkovou metodou za nejnižší cenu 381.148 Kč. 

 
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. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, (s dispozičním právem 
k bytu č. 2 o vel. 1+1) obálkovou metodou za nejnižší cenu 580.783 Kč. 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3240/53516 bytového domu čp. 917 a pozemku st. p. č. 
454, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 314.759,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě 
(dispoziční právo bytu č. 8). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3350/45612 bytového domu čp. 918, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 1), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5994/45612 bytového domu čp. 918, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 2), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3350/45612 bytového domu čp. 918, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 3 ), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3450/45612 bytového domu čp. 918, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 4), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3550/45612 bytového domu čp. 918, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 7), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 



str.3 

V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 
 

opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6413/45612 bytového domu čp. 
918 Šafaříkova a pozemku st. p. č. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 653.381,00 Kč 
obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 8). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3650/45612 bytového domu čp. 918, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 455, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 9), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
prodej bytového domu čp. 918, Šafaříkova ulice  s příslušenstvím a pozemku st. p. č. 455 o výměře 400m2 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. 

 Paní H. K. 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 

  ideální podíl 6244/45612 prodávaných nemovitostí vzhledem k celku (dispoziční právo k bytu č. 10) 
zůstává v majetku Města Kralupy nad Vltavou 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id.6244/45612 bytového domu čp. 918 a pozemku 
st.p.č.455, k.ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 636.162,00 Kč obálkovou 
metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 10) 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6856/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 1), pana M. B. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5128/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 3), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4358/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 5), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4700/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 6), M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
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V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 
 

kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7205/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 9), M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5436/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 10), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5419/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 11), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7079/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 12), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4432/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 13), pana M. B.  
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 záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5716/139544 bytového 
domu čp. 919 Šafaříkova a pozemku st. p. č. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 
400.012 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 17). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4723/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 19), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4307/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 20), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3729/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 21), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7160/139544 bytového domu čp. 919, Šafaříkova a pozemku 
st. p. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 22), pana M. B.  
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
záměr o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5128/139544 bytového domu čp. 919 a pozemku st. p. 
č. 456, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 253.276,00 Kč obálkovou metodou třetí osobě 
(dispoziční právo bytu č. 2). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4982/78880 bytového domu čp. 742, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 3), pana L. K. 
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Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5456/78880 bytového domu čp. 742, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 5), pana L. K. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6017/78880 bytového domu čp. 742, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 7), pana L. K. 
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. 6098/78880 bytového domu čp. 
742 Šafaříkova a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 821.535 Kč 
obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 8). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5838/78880 bytového domu čp. 742, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 11), pana L. K. 
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. 4050/78880 bytového domu čp. 
742 Šafaříkova a pozemku st. p. č. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za minimální cenu 545.625 Kč 
obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 13). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5390/78880 bytového domu čp. 742, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 363, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 15), pana L. K.. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže. 

 
změny rozpočtu roku 2011, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
 Navýšení neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011 na výplatu 
příspěvku na péči z původních 26.500.000 Kč na 28.400.000 Kč tj. o 1.900.000 Kč.    

 
změny rozpočtu roku 2011, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 513.449 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 513.449 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol 
a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně právní ochranu dětí o 513.449 Kč. 

 
změny rozpočtu roku 2011, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Přijetí investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši 3.555.663,11 Kč, 
účelově určené na projekt „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu - Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 5  – realizace investic, položka 4223 o 3.555.663,11 Kč a navýšení výdajů kap.č. 5 – 
realizace investic, paragraf 3412, položka 6121 o 3.555.663,11 Kč. 

 
dofinancování chybějících peněžních prostředků na přestavbu OD Máj na nový MěÚ formou bankovního úvěru. 

 
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 
4 407 275,00 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 671 725,00 Kč, odpovídající spolufinancování 
projektu „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita U Cukrovaru“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/58.01262. 
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ZM bere na vědomí: 
 „Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 21/2011, 23/2011 a 24/2011.“ 

 
předložený první návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2012.  

 
ZM bere na vědomí zápis č. 9 a 10  z jednání FV konaného dne 19. září 2011 a 17. října 2011 

 
Záměrem města je: 

odprodej pozemku pp. 362/28 o výměře 48 m2 v k. ú. Mikovice za účelem rozšíření pozemku  u  ubyt. zařízení 
čp. 137 v ul. 28. října. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
Záměrem města není: 

odprodej části pozemku pp. 35/1 o výměře 940 m2 a pozemku pp. 546/4 o výměře 49 m2 v k. ú. Minice za 
účelem zřízení zahrady.  

 
odprodej části pozemku pp. 490/25 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Zeměchy za účelem rozšíření zahrady u rod. 
domu Na Rybníkách čp. 106.   

 
ZÁPIS OVĚŘEN: 

 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2011, v ………hodin    …………………………………………………. 
                Mgr. Jiří Bozděch              
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2011, v ………hodin   …………………………………………………. 
                 MUDr. Dušan Randák     
 
 

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


