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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z  veřejného zasedání, konaného dne 13. března 2013 

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: 

prodej části pozemku pp. 83/95 o výměře 362 m
2
 v k.ú. Lobeček společnosti MERO ČR, a.s. se sídlem Veltruská 

748, Kralupy nad Vltavou, IČ: 60193468 za cenu 800,-Kč/m
2
 

 
prodej pozemek pp. 540 o výměře 179 m

2
 v  k.ú. Zeměchy panu J. K.. Cena je stanovena s ohledem na polohu a 

stav pozemku. 

 
koupi pozemků st. 206/2 o výměře 141 m

2
, st.206/3 o výměře 21 m

2
 a pp.61/5 o výměře 193 m

2
 v k.ú. Minice 

do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou od Jednoty, spotřební družstvo v Mělníku, IČ: 00031780 za cenu 100,-
Kč/m

2
.      

 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek pp.459/8 a pp. 539/2 k pozemku pp. 508/2 v k.ú. 
Mikovice v rozsahu uvedeném v příloze, za jednorázovou úhradu 10.000 Kč 

 
koupi části pozemku pp. 508/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Mikovice od pana M. R.  

 
záměr města prodat část pozemku pp. 79/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, nezbytně nutnou k umožnění vjezdu 
k domu čp. 108 v ul. Kaplířova. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
zastavení exekučního řízení, pod číslem jednacím 070 Ex 2476/07-20, proti povinnému panu M. K a odepsání 
nedobytné pohledávky povinného. 

 
prodej pozemku st. 336 o výměře 305 m

2
 v k.ú. Kralupy nad Vltavou panu M. L., paní K. K. a panu Z. K. bytem 

Kralupy nad Vltavo. 

 

uzavření Kupní smlouvy a dohody o předkupním právu, ve znění uvedeném v příloze, na prodej nemovitostí 
v areálu nemocnice v Kralupech nad Vltavou a to budovy čp. 934 – občanská vybavenost na pozemku parc.č. st. 
588/1, budovy bez čp / če – občanská vybavenost (garáže a sklad) na pozemku parc.č. st. 588/2, budovy bez čp 
/ če – jiná stavba (trafostanice) na pozemku parc.č. st. 588/5, vše v Kralupech nad Vltavou, části obce Kralupy 
nad Vltavou, dále pozemků parc.č. st. 588/1 o výměře 1893 m

2
 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 588/2 o 

výměře 335 m
2
 – zastavěná plocha a nádvoří,  parc.č. st. 588/5 o výměře 42 m

2 
zastavěná plocha a nádvoří, 

parc.č. st. 588/7 o výměře 1233 m
2
 – zastavěná plocha a nádvoří, dvůr, parc.č. st. 588/8 o výměře 11 m

2
 – 

zastavěná plocha a nádvoří, dvůr a parc.č. st. 588/13 o výměře 3378 m
2
 – zastavěná plocha a nádvoří, dvůr a 

souboru movitých věcí (majetek zařazený na účtu 022 – dlouhodobý hmotný majetek, účet 028 – drobný 
dlouhodobý hmotný majetek uvedený v inventárním soupisu) mezi městem Kralupy nad Vltavou a vítězem 
výběrového řízení RHG, spol. s.r.o., zastoupeno MUDr. Vladimírem Matouškem, IČO: 61852287, DIČ: CZ 
61852287 za cenu 40. 111. 112 Kč. 

 
odprodej pozemku pp.434/7 o výměře cca 79 m

2
 v  k.ú. Kralupy nad Vltavou včetně studny do spoluvlastnictví 

manželů Z. a K. K. (podíl ½ celku) a pana M. L. (podíl ½ celku). 

 
změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
Navýšení příjmové části rozpočtu 
1) Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2012, zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 
33.688.039,67 Kč 
2) Třída 8 – financování, položka 8115, převod ze sociálního fondu, Zůstatek z roku 2012, který není ve 
schváleném rozpočtu 1.309.402,08 Kč  
3) Kap. č. 1 - ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 2329 převod z depozit (nevyplacené mzdové 
prostředky) 704.642,00 Kč 
4) Kap. č. 1 - ekonomický odbor, plánovanou položku 2329 ponížit o 21.000.000,- Kč a navýšit položku 4112 o 
21.313.700,- Kč 313.700,00 Kč  
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5) Kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4131 - ponížení převodu z HČ na základě ponížení kupní ceny za 
objekt budovy Mlýn s pozemky 11.340.000,00 Kč   
Celkem 24.675.783,75 Kč 
 
Navýšení výdajové části rozpočtu 
6) Navýšení sociálního fondu Kap. č. 1 - ekonomický odbor, paragraf 6171, pol. 5499 1.309.402,08 Kč 
7) Navýšení investiční rezervy města Kap. č. 1 – Ekonomický odbor, paragraf 6409, položka 6901  21.796.381,67 
Kč    
8) Navýšení příspěvků – grantové schéma kap. č. 2 – SVŠK, paragraf 3429, pol. 5229, org. 5666 270.000,00 Kč 
9) Zakoupení vozu Škoda Rapid Kap. č. 7 – RIaSM, paragraf 6171, položka 6123  300.000,00 Kč 
10)Demolice Aera kap. č 7 -  RIaSM, paragraf 3613, položka 5169  1.000.000,00Kč                                                     
Celkem 24.675.783,75 Kč 

 
Smlouvu o půjčce č. 1826255 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou pana L. B., bytem Kralupy nad 
Vltavou. 

 
nové znění plánovací smlouvy k projektu „Obytný soubor RD v lokalitě Lobeč, Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“ 
– Lokalita Lobeč mezi městem Kralupy nad Vltavou a ing. Petrem Teplým, Polička a Ladislavem Hamederem, , 
Polička. 

 
přijetí nepeněžitého daru novostavby objektu kapličky v obci Kralupy nad Vltavou, Lobeček, na pozemku parc. 
č. 159/1, k. ú. Lobeček, v  hodnotě 507 000,- Kč, od Ing. J. K.,bytem Kralupy nad Vltavou. 

 
že další žádosti o změny územního plánu města Kralupy nad Vltavou budou v Zastupitelstvu města 
projednávány až po schválení „Úpravy územního plánu“. 

 
nové pojmenování veřejného prostranství v Kralupech nad Vltavou, k.ú. Mikovice, kde je nově usazený dřevěný 
mostek přes stékající se dva potoky „Na Soutoku“  

 
vypsáním veřejné soutěže na logo města Kralupy nad Vltavou. 
Soutěž bude předložena ke schválení na jednání RM dne 18. března 2013 a následně neprodleně zveřejněna. 
Vyhodnocení soutěže proběhne na veřejném jednání ZM v červnu 2013 
Odměny pro vítěze soutěže: 
1. místo 5000 Kč 
2. místo 3.000 Kč  
3. místo 2.000 Kč 

 
poskytnutí příspěvku, v rámci „Grantového schématu na podporu zájmových aktivit v roce 2013“, žadateli 
Dvořákův komorní sbor, na akci „15. let pro Kralupy“, ve výši 60.000,- Kč. 

 
Usnesení, která nebyla přijata: 

záměr města prodat část pozemků pp. 459/8 a pp. 539/2 o výměře cca 170 m
2
 v k.ú. Mikovice za účelem zřízení 

příjezdu k pozemku pp. 508/2 . 

 
záměr města směnit část pozemků pp. 459/8 a pp. 539/2 o výměře cca 170 m

2
 v k.ú. Mikovice za část pozemku 

pp. 508/2 o výměře cca 100 m
2
v k.ú. Mikovice, s finančním doplatkem rozdílu výměr.  

 
pořízení rozšíření souboru změn č. 4 schváleného územního plánu města Kralupy n.Vlt. týkající se využití 
pozemků par.č. 82/1, 88/8, 88/9, 88/13, 88/14 a st.608 k.ú. Lobeč lokalita Na Skalách  pro výstavbu 
Seniorského bydlení. 

 
Revokace usnesení č. 11/05/3/15 a 12/08/6/6 

 
ZM bere na vědomí: 

„Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 3/2013, 6/2013 a 7/2013.“ 
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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. 2013 do 20. 2. 2013. 

 
Zprávu KV č. 01/12. 

 

zápis č. 20 z jednání KV. 

 

Zápis č. 1  z jednání FV konaného dne 18. února 2013. 

 
ZM mění/ revokuje: 

mění usnesení č. 13/02/3/02, ze dne 30. 1. 2013 

 
Revokuje usnesení č. 13/02/05/1 ze dne 30. 1. 2013 

 
ZM deleguje: 

Libora Lesáka, bytem Kralupy nad Vltavou k zastupování města Kralupy nad Vltavou na všech mimořádných a 
řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČO: 4635691, se sídlem V Kladně, U 
Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2013. 
Zástupce města bude oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny 
Kladno – Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím 
řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkající se společnosti, které jsou 
předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu. 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2013, v ………hodin    …………………………………………………. 
                       Stanislav Hejduk 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2013, v ………hodin   …………………………………………………. 
                     MUDr. Jan Tomaier 
 

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2013, v ………hodin   ………………………………………………….
                                                                                   Libor Lesák, místostarosta města 
 

 


