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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

z veřejného zasedání, konaného dne 7. 3. 2012 
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 budovy čp. 7 s částí pozemku parč. č. st. 22 o výměře cca 1300 m2, budovy bez čp/če s pozemkem 
parc. č. st. 23/3 o výměře 205 m2 a části pozemku parc. č. st. 60 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
Vysoké škole chemicko-technologické Praha, IČ:60461373, za účelem rekonstrukce na vědecko-technický park 
VTP TECHNOPARK Kralupy, za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Kulhánka - stavby ve výši 17,5 mil Kč, 
pozemky ve výši 655,30 Kč/m2. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena geometrickým plánem 
vyhotoveným před sepsáním kupní smlouvy 

 
účast města na výběrovém řízení za minimální cenu 8.100.000,- Kč na prodej nemovitostí – st. 1059/2 o výměře 
568 m2, st. 1060 o výměře 1188 m2, pp. 524/4 o výměře 364 m2, pp. 527/4 o výměře 3103 m2, pp. 527/5 o 
výměře 1967 m2, pp. 532/11 o výměře 1065 m2, pp. 538/2 o výměře 135 m2, pp. 538/3 o výměře 101 m2, pp. 
590/10 výměře 183 m2 a pp. 590/11 o výměře 95 m2 a budovy bez čp./če – jiná stavba, postavené na pozemku 
st. 1681,vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou. 

 
aby nabídková kupní cena do výběrového řízení byla určena průměrem navržených cen jednotlivými zastupiteli. 
ZM pověřuje vyhodnocením nabídkové kupní ceny komisi ve složení Petr Holeček, Ing. Jaroslav Zdich, JUDr. Petr 
Miňovský. 

 
bezúplatný převod pozemku pp. 127/17 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou do vlastnictví Města Kralupy nad 
Vltavou od PF ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2012, v ………hodin   …………………………………………………. 
                            Dana Zrůstová 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2012, v ………hodin  …………………………………………………. 
                            Ing. Marek Czechmann 
 
 

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2012, v ………hodin  …………………………………………………. 
                                                                                            Petr Holeček, starosta 
 


