
Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z veřejného zasedání, konaného dne 21. 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: 
aby pozemek pp. 72/22 v k.ú. Minice byl vydán jako majetek nepatrné hodnoty městu Kralupy nad Vltavou na 
úhradu pohřebních výloh. 

 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní a smlouvě o půjčce na byt č. 2, Zeměchy čp. 34 se 
slečnou Ž. M. za podmínky poskytnutí půjčky Městu Kralupy nad Vltavou, jako budoucímu prodávajícímu.

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 11064/83947 bytového domu čp. 642, Přemyslova a pozemku 
st. p. 127/8, k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 4 o vel. 3+1), pana M. M. 
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. 
6099/45612 bytového domu čp. 918 Šafaříkova a pozemku st.p.č.455, k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou za 
minimální cenu 776.736 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 5). 

 
kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4050/78880 bytového domu čp. 742, Šafaříkova a pozemku st. 
p. 363, k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou (s  dispozičním právem k bytu č. 13), pana J. J. 
Předkupní právo mají spoluvlastníci domu za cenu nabídnutou vítězem této soutěže. 
V případě neuplatnění předkupního práva bude spoluvlastnický podíl prodán vítězi této soutěže 

 
A) - Změny rozpočtu roku 2012, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí investiční dotace z Evropské unie z Fondu soudržnosti ve výši 7.298.580,25 Kč, účelově určené na akci: 
„Plavecký bazén, ulice Cukrovar 1089, Kralupy nad Vltavou – zateplení budovy“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4216 o 7.298.580,25 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, paragraf 6409 o 7.298.580,25 Kč.   
 
2. Přijetí neinvestiční dotace z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze 
školám“ ve výši 858.998,80 Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. č. 198. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 858.998,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
SVŠK, paragraf 3113 o 858.998,80 Kč.   

 
B)- Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1 mil. Kč, z kap. č. 1 - ekonomický odbor, paragraf 6409, 
položka 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 -  realizace investic, paragraf 3113, položka 6121, org. 343 
(rekonstrukce kanalizace ZŠ Třebízského) 
Hlasovalo: 15                                           pro: 15, proti 0, zdr. 0 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.671.725 Kč, z kap. č. 1 – ekonomický odbor, paragraf 6409, 
položka 5901 (rezerva města – spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, paragraf 2212, pol. 6121, 
org. 330 (spoluúčast k projektu „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita U 
Cukrovaru“). 

 
Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
Navýšení příjmové části rozpočtu 
1) Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2011, zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu                                     

             31.540.529,96 Kč 
2) Kap. č.1 ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 2329 převod z depozit (nevyplacené mzdové prostředky)                                             
                            142.406,00 Kč 



3) Kap. č. 1 ekonomický odbor, položka 1347 (2 mil. Kč) Kap. č. 15 živnostenský odbor, položka 1361 (2,29 mil.) 
                       - 4.290.000,00 Kč 
4) Kap. č. 1 ekonomický odbor, plánovanou položku 2329 ponížit o 23.900.000,- Kč a navýšit položku 4112 o                  
24.093.200,- Kč                                                                                                                                                   193.200,00 Kč      
Celkem                                                                                                                                                           27.586.135,96 Kč 

 
Navýšení výdajové části rozpočtu 
5) Kap. č. 1 ekonomický odbor, paragraf 6402, položka 5366 vratky dotací                                        1.085.826,00 Kč 
6) Třída 8 – financování, položka 8128 finanční prostředky na centrum města, které nebyly vyčerpány v r. 2011 
 budou vráceny zpět na depozitní směnku                                                                                                    996.306,60 Kč 
7) Kap. č. 9 odbor životní prostředí, paragraf 3745 – péče o vzhled obcí                                                196.000,00 Kč 
8) Kap. č. 11 OKTAJ, paragraf  6171,vybudování Metropol.optické sítě                                                   198.908,00 Kč  
9) Kap. č. 2 odbor SVŠK, paragraf 3113, přísp. pro ZŠ Gen. Klapálka na opravu běžecké dráhy na školním hřišti                                                                
                                                                                                                                                                               400.000,00 Kč 
10) Kap. č. 2 odbor SVŠK, paragraf 3231, přísp. pro ZUŠ na výměnu oken                                              400.000,00 Kč 
11) Kap. č. 10 MaRM, paragraf 3399 (11.000,-) a paragraf 6171 (23.000,-), na akci města v lednu 2012                                                                                     

                                                    34.000,00 Kč 
12) Kap. č. 5 odbor RI, paragraf 2212 – rekonstrukce komunikace Na Husarce                                     149.076,00 Kč  
13) Kap. č. 2 odbor SVŠK, paragraf 3429 – granty                                    nezisk. Organizacím                 200.000,00 Kč                                                                                
Mezisoučet …………………………………………………………………………………………………………………………………3.660.116,60 Kč 
14) Rozdíl bude převeden do investiční rezervy                                                                                     23.926.019,36 Kč    
Kap. č. 1 – Ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 6901   
Celkem………………………………………………………..………………………………………………………………………..27.586.135,96 Kč 

 
nové Zásady vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“, 
v předložené podobě. 

 
Uložení finančních prostředků určených na „centrum města“ formou depozitní směnky na dobu 6 
měsíců tj. 6. 4. 2012 – 7. 10. 2012 u Raiffeisen banky. 

 
Uložení tzv. „volných finančních prostředků“ ve výši 30 mil. Kč a navýšení o částku 8 mil. Kč, formou 
depozitní směnky na dobu 6 měsíců tj. od 12. 4. 2012 do 15. 10. 2012 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli 
Komorní orchestr Dvořákova kraje, na „Koncertní činnost“, ve výši 60.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli 
Matějovi Mantlíkovi, na projekt „Hudební festival ZELENEJ ZÁKAL 2012“, ve výši 75.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli Farní 
charita, na projekt „Nízkoprahové vzdělávací centrum“, ve výši 100.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli MO 
Český rybářský svaz Kralupy, na projekt „Zájmová činnost mládeže“, ve výši 60.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli 
Myslivecké sdružení Kralupy - Zeměchy, na projekt „Rekonstrukce společenského sálu 2. etapa“, ve výši 
60.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli 
Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, na projekt „Lednový Underground - 10. ročník“, ve výši 80.000,- Kč. 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli 
Lubošovi Šudovi, na projekt „Sportovní vybavení pro kroužek bojových sportů“, ve výši 70.000,- Kč. 

 



poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2012“, žadateli Kruh 
přátel hudby Kralupy, na projekt „Jubilejní hudební slavnosti A. Dvořáka“, ve výši 77.000,- Kč. 
finanční příspěvky na činnost nad 50.000,- Kč pro sportovní oddíly Kralupy nad Vltavou viz tabulka v důvodové 
zprávě.  

 
ZM neschvaluje: 

opětovné zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
11143/84966 bytového domu čp. 641 Přemyslova a pozemku st. p. č. 127/9, k.ú. Lobeč, obec Kralupy nad 
Vltavou za minimální cenu 531.914 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 2) 

 
opětovné zveřejnění záměru 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) vzhledem k převodu podílů 
spoluvlastníků na vlastnictví bytových jednotek 

 
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 Kč obálkovou metodou třetí osobě (dispoziční právo bytu č. 8). 

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

 
ZM bere na vědomí: 

Zápis č. 2  z jednání FV konaného dne 12. března 2012 

 
„Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 3/2012 a 4/2012.“ 

 
Přehled faktur uhrazených z finančních prostředků určených na úhradu nákladů spojených s přestavbou centra 
města, v rámci akce: „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ v období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012. 

 
Záměr města je: 

odprodej pozemku pp. 508/15 o výměře 82 m
2
 a části pozemku 1/1 o výměře 1026 m

2
 v k.ú. Zeměchy, za 

účelem rozšíření zahrady u rod. domu čp. 147, ul. Pod Lipami. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
odprodej pozemků pp. 83/14, pp. 85/52, pp. 85/53, pp. 85/54, pp. 85/57 a pp. 85/58 v k.ú. Minice, za účelem 
majetkoprávního vypořádání nesouladů, vzniklých posunutím hranice pozemků v ul. Nová. Záměr bude 
zveřejněn na úředních deskách 

 
ZÁPIS OVĚŘEN: 

 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2012, v ………hodin    …………………………………………………. 
                     Ing. Listík Petr 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2012, v ………hodin   …………………………………………………. 
                      Jan Špaček 
 
 

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2012, v ………hodin   ………………………………………………….
                                                                                               Libor Lesák 
 
 

 


