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Z á p i s  č. 5 
zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 

17. června 2013 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 

 
 

 
 
Přítomni:  
Petr Holeček 
Ing. Marek Czechmann  
Lesák Libor 
 
Blažková Marie (příchod 17:05) 
Listík Petr, Ing.  
Špaček Jan 
 
Bozděch Jiří, Mgr. (příchod 17:07 - odchod 18:58) 
Hejduk Stanislav 
Lipovský Ivan, Ing.  
Materna Josef, Ing. (odchod 19:04) 
Randák Dušan, MUDr.  
Rynt Pavel, Mgr. 
Seidel Antonín  
Skalička Pavel, Ing. Arch. (příchod 17:13) 
Slabyhoudek Stanislav  
Viktorová Kateřina, Mgr.  
Volková Miluše, Mgr. 
Zrůstová Dana (příchod 17:13) 
 
Omluveni:  
Havlík Jindřich, DiS  
Tomaier Jan, MUDr. 
Berit Ladislav, Ing.  
 
 
 
Jednání řídil:  Petr Holeček, starosta města  
Zapsala:                Lenka Císlerová 
Zahájeno: 17:00 hodin   
Ukončeno: 19.55 hodin 
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Program jednání ZM č. 5 
dne 17. června 2013, konaného ve velké zasedací místnosti  

  
I.  Zahájení, organizační záležitosti 
II.  Kontrola usnesení, vyřízení připomínek a dotazů   
III.  Majetkoprávní záležitosti města 

1. Odprodej pozemku pp. 357/2 v k.ú. Mikovice 
2. Záměr města – odprodej části pozemků v k.ú. Mikovice 
3. Záměr města – odprodej pozemku st. 850 v k.ú. Kralupy n/Vlt. 
4. Záměr města –směna pozemků v k.ú. Kralupy n/Vlt. 
5. Záměr města – odprodej části pozemku pp. 153/35 v k.ú. Lobeček 
6. Koupě pozemků v k.ú. Zeměchy 
7. Koupě pozemků v k.ú. Lobeč 
8. Převod  nově zřízené komunikace, chodníku, osvětlení a pozemků v k.ú. Mikovice 

IV.  Finanční záležitosti města 
1. Rozpočtové opatření č. 16/2013 
2. Přehled rozpočtových změn 
3. Přehled uhrazených faktur 
4. Návrh na schválení účetní závěrky Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 
5. Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 
6. Smlouva o půjčce z FRB města Kralupy nad Vltavou č. 1826351 dle platných „Zásad“ 
7. Rozpočtové opatření č. 18/2013 

V.  Odbor RI 
1.  

VI.  Ostatní odbory (SPR, DOP, VY, ŽP…) 
1. Logo města 
2. Zápis z jednání FV č. 4  
3. Schválení zadání změny č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 
4. Schválení záměru „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“ na st.p. č. 133 v k.ú. 

Mikovice u Kralup n.Vlt. 
5.   Návrh financování opravy ledové plochy a strojovny chlazení na zimním stadionu. 
6.  Začlenění do územní působnosti partnerství Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 

VII.  SVŠK 
1. Žádost HK Kralupy nad Vltavou o finanční podporu pro období září až prosinec 

2013 
2. Žádost obce Horoměřice o zařazení ZUŠ Horoměřice pod ZUŠ Kralupy nad Vltavou - 

staženo 
VIII.  Dotazy a připomínky občanů města 
IX.  Dotazy a připomínky členů ZM 
X.  Závěr 
 
 
 
 

I. Zahájení, organizační záležitosti  
Starosta Petr Holeček zahájil 5. zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou. 
Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.  
Podle prezenční listiny je přítomno 14 členů ZM, později 18 členů ZM, to znamená, že je přítomna nadpoloviční 
většina všech členů ZM a jednání je usnášeníschopné.  

 
Radou předložený návrh programu dnešního jednání byl zastupitelům zaslán elektronicky.  
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ZM schvaluje předložený návrh programu. 
Petr Holeček dává hlasovat o schválení předloženého programu 
Hlasuje celkem: 14 zastupitelů  
pro: 14 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 14 ti hlasy 

 
Členové ZM odsouhlasili, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování 
byla veřejná. 
Petr Holeček dává hlasovat o schválení veřejné diskuze 
Hlasuje celkem: 14 zastupitelů  
pro: 14 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 14 ti hlasy 

 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová komise v tomto složení:   
Mgr. Miluše Volková, Mgr. Kateřina Viktorová, Antonín Seidel 
Petr Holeček dává hlasovat o schválení složení návrhové komise  
Hlasuje celkem: 15 zastupitelů  
pro: 15 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh složení návrhové komise byl přijat 15 ti hlasy 

 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Stanislav Hejduk a Stanislav Slabyhoudek 
Petr Holeček dává hlasovat o schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasuje celkem: 15 zastupitelů  
pro: 15 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh ověřovatelů zápisu byl přijat 15 ti hlasy 

 
Zápis z předchozího veřejného zasedání, konaného dne 24. dubna 2013 byl ověřen ověřovateli: 
Mgr. Kateřinou Viktorovou a Marií Blažkovou

 
Zápis dostali všichni členové ZM a byl k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. 
Usnesení byla zveřejněna a vyvěšena na úředních deskách. 

 
K zápisu č. 4/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 
Starosta města podal stručnou informaci o průběhu jednání krizového štábu a povodni v předchozích dnech. 

 
 

II. Kontrola plnění usnesení ZM, vyřízení připomínek a dotazů 
Petr Holeček, starosta města informoval o plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 24. dubna. 2013, které 
je k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě a tvoří nedílnou součást materiálů ZM.  
 
Byla předložena tato plnění usnesení: 
Majetkoprávní záležitosti:usnesení 13/04/3/01 – 13/04/3/08  (všechna usnesení splněna) 
Finanční záležitosti: usnesení 13/04/4/01 – 13/04/4/05 (všechna usnesení splněna) 

 
 

III. Majetkoprávní záležitosti města 
Bod programu: III/1 Odprodej pozemku pp. 357/2 v k.ú. Mikovice 
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Diskuze: 
Ing. Ivan Lipovský navrhuje náhradu za případné pokácení zeleni na pozemku. 
Návrh usnesení č. 13/05/3/01 
1) ZM schvaluje prodej pozemku pp. 357/2 o výměře 1596 m2 v k.ú. Mikovice společnosti BIDVest 
Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 533, Kralupy nad Vltavou, IČ:28234642 za cenu 
500,-Kč/m2. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 

 
Bod programu: III/2 Záměr města - odprodej části pozemků v k.ú. Mikovice 
Diskuze: 
Zastupitelé vyjádřili své názory týkající se např. dosahu plánované cyklostezky u železniční trati aj. 
Libor Lesák informuje o neudržitelnosti stavu zeleně v případě, že pozemek zůstane nevyužit. 
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/02 
ZM schvaluje záměr města prodat části pozemku pp. 538/3 a pp. 377/7, pozemků pp. 377/8, pp. 
382/6 a pp. 382/5 v k.ú. Mikovice za účelem rozšíření přilehlých zahrad u novostaveb rodinných 
domů v ul. U Křížku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 13 
zdržel se: 4 
proti: 1 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 13 ti hlasy 

 
Bod programu: III/3 Záměr města - odprodej pozemku pp. 357/2 v k.ú. Mikovice 
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/03 
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek st. 850 o výměře 42 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako dvůr u rod. domu čp. 197, ul. Minická.  
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 

 
Bod programu: III/4 Záměr města – směna pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/04 
ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku pp. 581/2 o výměře cca 80 m2 za části pozemků  st. 
186, pp. 490/7 a pp. 490/6 o výměře cca 60 m2, vše v  k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací v ul. Poděbradova. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
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zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 

 
Bod programu: III/5 Záměr města - odprodej části pozemku pp. 153/35  v k.ú. Lobeček 
Diskuze: 
Stanislav Hejduk se dotazuje na záměr se stávající budovou lékárny. 
Pan Žižka, vlastník stávající lékárny vysvětluje záměr – rozšíření stávající budovy a využití původní 
stavby např. jako klubu pro důchodce. 
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/05 
ZM schvaluje záměr města odprodat část pozemku pp. 153/35 o výměře 283 m2 v k.ú. Lobeček za 
účelem výstavby lékárny s parkovištěm. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 

 
Bod programu: III/6 Koupě pozemků v k.ú. Zeměchy 
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/06 
ZM schvaluje koupi pozemků pp. 204/6 o výměře 49 m2 a pp. 179/142 o výměře 35 m2 v k.ú. 
Zeměchy (s omezení vlastnického práva věcným břemenem pro ČEZ Distribuci a.s.) od Občanského 
sdružení zahrádkářů Zeměchy, IČ: 70862818 za cenu 100,- Kč/m2. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení  
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 

 
Bod programu: III/7 Koupě pozemků v k.ú. Lobeč  
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/07 
ZM schvaluje koupi pozemků pp. 281/114 o výměře 95 m2, pp. 399/5 o výměře 60 m2, pp. 399/6 o 
výměře 98 m2 a pp. 728/1 o výměře 193 m2 v k.ú. Lobeč od Vratislavy Malé za cenu 100,- Kč/m2. 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o schválení návrhu usnesení  
Hlasuje celkem: 17 zastupitelů  
pro: 17 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 17 ti hlasy 
 

 
Bod programu: III/8 Převod nově zřízené komunikace, chodníku, veř. osvětlení a pozemků v k.ú. 
Mikovice 
Diskuze: 
Stanislav Hejduk se dotazuje, zda se k tomuto záměru vyjádřil i správce komunikací : TSM 
Odpovídá Libor Lesák, že ano a měl při převzetí do užívání určité podmínky. 
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Na případné nedorozumění s vybudováním veřejného osvětlení upozornil Ing. Petr Listík. Jeho obavy 
spočívají v tom, aby po převzetí komunikací nevzešel od obyvatel lokality požadavek na vybudování 
osvětlení. Navrhuje zadat vybudování veř. osvětlení současnému stavebníkovi. 
Petr Holeček předkládá protinávrh o stažení materiálu: 
 
Návrh usnesení č. 13/05/3/08 
1)ZM schvaluje přijetí daru – pozemků pp. 536/10 o výměře 22 m2, pp. 377/38 o výměře 280 m2, pp. 
377/33 o výměře 924, pp. 537/3 o výměře 49 m2, pp. 537/4 o výměře 37 m2, pp. 537/5 o výměře 42 
m2, pp. 537/6 o výměře 22 m2 a pp. 451/1 o výměře 2250 m2 v k.ú. Mikovice od společnosti Credum 
spol. s r.o., IČ25637011, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11 
Petr Holeček dává návrh na odložení materiálu 
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o protinávrhu Petra Holečka : odložení projednání tohoto bodu 
programu. 
Hlasuje celkem: 17 zastupitelů  
pro: 17 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Materiál byl odložen 17 ti hlasy 

 
IV. Finanční záležitosti města 

Bod programu: IV/1 Rozpočtové opatření č. 16/2013 
 
Návrh usnesení č. 13/05/4/1  
1) ZM schvaluje A. Změny rozpočtu roku 2013, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace KaSS do rozpočtu 
města roku 2013 v celkové výši 817.719,05 Kč. Finanční prostředky budou zaslány příspěvkové 
organizaci KaSS na pokrytí vzniklé ztráty v roce 2012. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3392, pol. 2122 o 817.719,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 
- odbor SVŠK, § 3392, pol. 5331 o 817.719,05 Kč.    
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 17 zastupitelů  
pro: 17 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 17 ti hlasy 
 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření 
varovného a informačního systému obyvatelstva ve Městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 
5.030.000,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 § 
5212 pol. 6122 org. 317 (Varovný systém před povodněmi). Po obdržení dotace budou finanční 
prostředky vráceny zpět do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Spoluúčast města činí 10% 
z celkových uznatelných nákladů. 
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 17 zastupitelů  
pro: 17 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 17 ti hlasy 

 
Bod programu: IV/2 Přehled rozpočtových změn, schválených radou města 
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Návrh usnesení č. 13/05/4/2  
ZM bere na vědomí: „Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 12/2013, 13/2013, 
14/2013 a 15/2013.“ 
 

Bod programu: IV/3 Přehled uhrazených faktur v rámci akce: „Adaptace OD Máj na MěÚ“ 
 
Návrh usnesení č. 13/05/4/3 
ZM bere na vědomí 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 31. 5. 2013. 

Bod programu: IV/4 Návrh na schválení účetní závěrky Města Kralupy nad Vltavou za rok  
Diskuze: 
Pan Kašpar přečetl připomínky k účetní uzávěrce města. Požaduje podrobné sestavy ke dni 31. 12. 
2013 a soupisy pohledávek, směnek apod.  
Pochválil město za uspořené fin. prostředky. 
 
Návrh usnesení č. 13/05/4/4  
ZM schvaluje účetní závěrku Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012, dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb. ( zákon o obcích ). 
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 17 zastupitelů  
pro: 17 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 17 ti hlasy 

 
Bod programu: IV/5 Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 
 
Návrh usnesení č. 13/05/4/5  
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a souhlasí s celoročním 
hospodařením Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a to bez výhrad. 
 
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
s tímto závěrem: 
Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání 
hospodaření za rok 2012 se závěrem bez výhrad. 
 
„Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a 
nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.“ 
 
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 

 
Bod programu: IV/6  Smlouva o půjčce  z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou č. 
1826351 dle platných „Zásad“ 
 
Návrh usnesení č. 13/05/4/5  
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ZM schvaluje Smlouvu o půjčce č. 1826351 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve 
výši 450 000,-Kč paní Miloslavy Kulhanové, bytem 28. října čp. 10, v Kralupech nad Vltavou. 
Diskuze: 
Mgr. Miluše Volková hlásí střet zájmu 
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 17 
zdržel se: 1 
proti: 0  
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 17 ti hlasy 

 
Bod programu: IV/7 Rozpočtové opatření č. 18/2013  
 
Návrh usnesení č. 13/05/4/7 Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
 
1. Zavedení nové rozpočtové kapitoly č. 16 – Povodeň 2013, § 5272 – Činnost orgánů krizového řízení 
na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení. 
Správci rozpočtu a příkazci operací budou jednotlivé odbory MěÚ dle podpisových vzorů. 
Ekonomický odbor bude zodpovídat za formální správnost. 
 
2. Převedení finančních v celkové výši 1.500.000,- Kč na úhradu prvotních nákladů při odstraňování 
následků povodní v červnu 2013 z rezervy města na havárie, kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. č. 16 – 
Povodeň 2013, § 5272, položky dle druhového třídění. 
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 
 

V. Odbor RI 

 
VI. Ostatní 

Bod programu: VI/1 Schválení loga města Kralupy nad Vltavou 
Diskuze: 
Zastupitelé jednohlasně vyjádřili svůj souhlas s logem č. 6 . 
 
Návrh usnesení č. 13/05/6/1  
 ZM schvaluje vítězné pořadí soutěže „Grafický návrh loga města Kralupy nad Vltavou“ takto: 
1. místo získává návrh č. 6 a autor obdrží odměnu ve výši 5.000,- Kč; 
Druhé a třetí místo nebylo ZM uděleno. 
ZM schvaluje logem města Kralupy nad Vltavou návrh č. 6 od autora Marii Štrunclové 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření a užití díla s autorem loga města.  
Petr Holeček dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 18 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 18 ti hlasy 
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Bod programu: VI/2 Zápis z jednání FV č. 4   
 
Návrh usnesení č. 13/05/6/2  
ZM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání FV konaného dne 20. května. 

 
Bod programu: VI/3 Zadání změny č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 
 
Návrh usnesení č. 13/05/6/3  
ZM schvaluje zadání změny č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou.  
Ing. Marek Czechmann dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 16 zastupitelů  
pro: 16 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 16 ti hlasy 

 
Bod programu: VI/4 Schválení záměru „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“ na st.p.č. 133 
v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou. 
 
Návrh usnesení č. 13/05/6/4  
ZM schvaluje záměr „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“ na st.p.č. 133 v k.ú. Mikovice u 
Kralup nad Vltavou za účelem rozšíření stávajícího prostorově nevyhovujícího obchodu potravin. 
Petr Holeček dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 16 zastupitelů  
pro: 0 
zdržel se: 0 
proti: 16 
Návrh usnesení v předneseném znění nebyl přijat 16 ti hlasy 

 
Bod programu: VI/5 Návrh financování opravy ledové plochy a strojovny chlazení na zimním 
stadionu. 

Diskuze: 
Antonín Seidel si není jist, zda je postup v souladu s pravidly o veř. zakázkách. Navrhuje, aby RM 
z pozice Dozorčí rady VŘ zrušila a odložila na příští rok. 
Ing. Arch. Pavel Skalička navrhuje udělat sondy do ledové plochy, aby se zjistil stav podlaží, nicméně 
upozorňuje na neopravitelnost těchto sond a tudíž i celé plochy. 
Ing. Petr Listík upozorňuje, že tato nabídka je maximalistická, ze které už lze jen postupným 
zjišťováním stavu plochy z ceny  slevovat. 
Stanislav Hejduk se dotazuje, odkud se bude oprava hradit. 
Odpovídá Libor Lesák, který sděluje, ze kterých kapitol rozpočtu a úspor by bylo možno investici 
zaplatit. 
Ing. Petr Listík se dotazuje projektanta, zda by bylo možno -  pro úsporu investic- položit nové podloží 
na stávající. 
Odpovídá projektant, že není statik, aby toto posoudil, sám to ale z dlouhodobého hlediska  
nedoporučuje. 
Vladimír Lánský nedoporučuje úsporu v tomto projektu. Ledová plocha byla dlouhou dobu 
neudržována a její stav je kritický. 
 
Návrh usnesení č. 13/05/6/5  
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1. ZM schvaluje dofinancování chybějících peněžních prostředků na rekonstrukci ledové plochy ZS 
v max. výši 26.617.203,- Kč z investiční rezervy města s podmínkou navrácení DPH do rozpočtu města 
po ukončení rekonstrukce. 
Petr Holeček dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 16 zastupitelů  
pro: 12 
zdržel se: 4 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 12 ti hlasy 
 
2. ZM schvaluje změnu rozpočtu – převod, který neovlivní výši rozpočtu :  
Převedení finančních prostředků ve výši 26.617.203,- Kč z kap 1 § 6409 pol 6901 (investiční rezerva 
města) na kap 2 § 3412 pol 6313 (příspěvek Kralupské sportovní na rekonstrukci majetku ve 
vlastnictví města) 
Petr Holeček dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 16 zastupitelů  
pro: 12 
zdržel se: 4 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 12 ti hlasy 
 
3. ZM schvaluje, aby v rámci přípravy rekonstrukce ledové plochy ZS byla maximální částka  
snižována dle postupného zjištění stavu plochy. 
Petr Holeček dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 16 zastupitelů  
pro: 12 
zdržel se: 4 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 12 ti hlasy 

 
Bod programu: VI/5 Začlenění do územní působnosti partnerství Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 

Návrh usnesení č. 13/05/6/6 
Diskuze: 
Petr Holeček informuje krátce o přínosu partnerství. Dále hovoří paní Seifertová, ředitelka společnosti. 
ZM souhlasí se začleněním do územní působnosti místního partnerství Přemyslovské střední Čechy 
o.p.s. a s přípravou Integrované strategie území 2014-2020 na svém území. 
 
ZM schvaluje vstup města Kralupy nad Vltavou do obecně prospěšné společnosti Přemyslovské 
střední Čechy. 
 
Petr Holeček dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 18 zastupitelů  
pro: 8 
zdržel se: 10 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění nebyl přijat 10ti  hlasy 
 

VII. SV a ŠK 
Bod programu: VII/1  
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Návrh usnesení č. 13/05/7/1 Žádost HK Kralupy nad Vltavou o finanční podporu pro období září až 
prosinec 2013 
 
1. ZM schvaluje využití 500 hodin ledové plochy pro pro HK Kralupy nad Vltavou  v období září až 
prosinec 2013 zdarma. 

 
2. ZM schvaluje rozpočtovou změnu, která neovlivní výši rozpočtu ve výši 500.000 Kč. 
A to  z kap .č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 (rezerva města) 
na kap.č.2 – odbor SVŠaK, § 3412 – sport. zařízení v majetku obce, pol. 5213 neinvestiční transfery 
neinvestičním podnikatelským subjektům – právnickým osobám. 
 
Libor Lesák dává hlasovat o návrhu usnesení 
Hlasuje celkem: 16 zastupitelů  
pro: 16 
zdržel se: 0 
proti: 0 
Návrh usnesení v předneseném znění byl přijat 16 ti hlasy 

 
Bod programu: VII/2 Žádost obce Horoměřice o zařazení ZUŠ Horoměřice pod ZUŠ Kralupy nad 
Vltavou 
 
Návrh usnesení č. 13/05/7/2  
STAŽENO 

 
 

VIII. „Dotazy a připomínky občanů 
Zbyněk Krátký se dotazuje na možnost využití městského koupaliště pomocníkům, kteří v Kralupech a okolí 
pracují na odstranění škod. 
 

IX. Dotazy a připomínky zastupitelů 
Stanislav Hejduk zve všechny přítomné na charitativní koncert, který se koná dne 23.6. v zahradě ZŠ Václava 
Havla. Zisk je určený na obnovu míst v Lobečku poničené povodní. 
 

 Závěr 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z mimořádného veřejného zasedání, konaného dne 17. června  2013 

 
ZM schvaluje: 

prodej pozemku pp. 357/2 o výměře 1596 m2 v k.ú. Mikovice společnosti BIDVest Czech Republic 
s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 533, Kralupy nad Vltavou, IČ:28234642 za cenu 500,-Kč/m2. 

 
záměr města prodat části pozemku pp. 538/3 a pp. 377/7, pozemků pp. 377/8, pp. 382/6 a pp. 382/5 
v k.ú. Mikovice za účelem rozšíření přilehlých zahrad u novostaveb rodinných domů v ul. U Křížku. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
záměr města prodat pozemek st. 850 o výměře 42 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako dvůr u rod. domu čp. 197, ul. Minická.  Záměr 
bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
záměr města směnit část pozemku pp. 581/2 o výměře cca 80 m2 za části pozemků  st. 186, pp. 490/7 
a pp. 490/6 o výměře cca 60 m2, vše v  k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod komunikací v ul. Poděbradova. Záměr města bude zveřejněn na úředních 
deskách. 

 
záměr města odprodat část pozemku pp. 153/35 o výměře 283 m2 v k.ú. Lobeček za účelem výstavby 
lékárny s parkovištěm. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
koupi pozemků pp. 204/6 o výměře 49 m2 a pp. 179/142 o výměře 35 m2 v k.ú. Zeměchy (s omezení 
vlastnického práva věcným břemenem pro ČEZ Distribuci a.s.) od Občanského sdružení zahrádkářů 
Zeměchy, IČ: 70862818 za cenu 100,- Kč/m2. 

 
koupi pozemků pp. 281/114 o výměře 95 m2, pp. 399/5 o výměře 60 m2, pp. 399/6 o výměře 98 m2 a 
pp. 728/1 o výměře 193 m2 v k.ú. Lobeč od Vratislavy Malé za cenu 100,- Kč/m2. 

 
A. Změny rozpočtu roku 2013, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace KaSS do rozpočtu 
města roku 2013 v celkové výši 817.719,05 Kč. Finanční prostředky budou zaslány příspěvkové 
organizaci KaSS na pokrytí vzniklé ztráty v roce 2012. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3392, pol. 2122 o 817.719,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 
- odbor SVŠK, § 3392, pol. 5331 o 817.719,05 Kč.    

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření 
varovného a informačního systému obyvatelstva ve Městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 
5.030.000,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 § 
5212 pol. 6122 org. 317 (Varovný systém před povodněmi). Po obdržení dotace budou finanční 
prostředky vráceny zpět do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Spoluúčast města činí 10% 
z celkových uznatelných nákladů. 

 
účetní závěrku Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012, dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb. ( zákon o obcích ). 

 
Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením Města 
Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a to bez výhrad. 
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Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
s tímto závěrem: 
Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání 
hospodaření za rok 2012 se závěrem bez výhrad. 
 
Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a 
nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. 
 

 
Smlouvu o půjčce č. 1826351 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 450 000,-Kč 
paní Miloslavy Kulhanové, bytem 28. října čp. 10, v Kralupech nad Vltavou. 

 
Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Zavedení nové rozpočtové kapitoly č. 16 – Povodeň 2013, § 5272 – Činnost orgánů krizového řízení 
na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení. 
Správci rozpočtu a příkazci operací budou jednotlivé odbory MěÚ dle podpisových vzorů. 
Ekonomický odbor bude zodpovídat za formální správnost. 
 
2. Převedení finančních v celkové výši 1.500.000,- Kč na úhradu prvotních nákladů při odstraňování 
následků povodní v červnu 2013 z rezervy města na havárie, kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. č. 16 – 
Povodeň 2013, § 5272, položky dle druhového třídění. 

 
vítězné pořadí soutěže „Grafický návrh loga města Kralupy nad Vltavou“ takto: 
1. místo získává návrh č. 6 a autor obdrží odměnu ve výši 5.000,- Kč; 
Druhé a třetí místo nebylo ZM uděleno. 

 
logem města Kralupy nad Vltavou návrh č. 6 od autora Marii Štrunclové 

 
uzavření Smlouvy o vytvoření a užití díla s autorem loga města.  

 
zadání změny č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 

 
dofinancování chybějících peněžních prostředků na rekonstrukci ledové plochy ZS v max. výši 
26.617.203,- Kč z investiční rezervy města s podmínkou navrácení DPH do rozpočtu města po 
ukončení rekonstrukce. 

 
změnu rozpočtu – převod, který neovlivní výši rozpočtu :  
Převedení finančních prostředků ve výši 26.617.203,- Kč z kap 1 § 6409 pol 6901 (investiční rezerva 
města) na kap 2 § 3412 pol 6313 (příspěvek Kralupské sportovní na rekonstrukci majetku ve 
vlastnictví města) 

 
aby v rámci přípravy rekonstrukce ledové plochy ZS byla maximální částka snižována dle postupného 
zjištění stavu plochy. 

 
využití 500 hodin ledové plochy pro pro HK Kralupy nad Vltavou v období září až prosinec 2013 
zdarma. 

 
rozpočtovou změnu, která neovlivní výši rozpočtu ve výši 500.000 Kč. 
A to  z kap .č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 (rezerva města) 
na kap.č.2 – odbor SVŠaK, § 3412 – sport. zařízení v majetku obce, pol. 5213 neinvestiční transfery 
neinvestičním podnikatelským subjektům – právnickým osobám. 
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Usnesení, která nebyla přijata: 
záměr „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“ na st.p.č. 133 v k.ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou za účelem rozšíření stávajícího prostorově nevyhovujícího obchodu potravin. 

 
se začleněním do územní působnosti místního partnerství Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a s 
přípravou Integrované strategie území 2014-2020 na svém území. 

 
vstup města Kralupy nad Vltavou do obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy. 
 
 

ZM odložilo projednání bodu programu: 
přijetí daru – pozemků pp. 536/10 o výměře 22 m2, pp. 377/38 o výměře 280 m2, pp. 377/33 o 
výměře 924, pp. 537/3 o výměře 49 m2, pp. 537/4 o výměře 37 m2, pp. 537/5 o výměře 42 m2, pp. 
537/6 o výměře 22 m2 a pp. 451/1 o výměře 2250 m2 v k.ú. Mikovice od společnosti Credum spol. 
s r.o., IČ25637011, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11 
Petr Holeček dává návrh na odložení materiálu 
 
 

ZM bere na vědomí: 
„Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 12/2013, 13/2013, 14/2013 a 15/2013.“ 

 
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 31. 5. 2013. 

 
zápis č. 4 z jednání FV konaného dne 20. května. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2013, v ………hodin   ………………………………………………….
         Petr Holeček, starosta města 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z mimořádného veřejného zasedání, konaného dne 17. června 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 pozemku pp. 357/2 o výměře 1596 m2 v k.ú. Mikovice společnosti BIDVest Czech Republic 
s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 533, Kralupy nad Vltavou, IČ:28234642 za cenu 500,-Kč/m2. 

 
záměr města prodat části pozemku pp. 538/3 a pp. 377/7, pozemků pp. 377/8, pp. 382/6 a pp. 382/5 
v k.ú. Mikovice za účelem rozšíření přilehlých zahrad u novostaveb rodinných domů v ul. U Křížku. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
záměr města prodat pozemek st. 850 o výměře 42 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného jako dvůr u rod. domu čp. 197, ul. Minická.  Záměr 
bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
záměr města směnit část pozemku pp. 581/2 o výměře cca 80 m2 za části pozemků  st. 186, pp. 490/7 
a pp. 490/6 o výměře cca 60 m2, vše v  k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod komunikací v ul. Poděbradova. Záměr města bude zveřejněn na úředních 
deskách. 

 
záměr města odprodat část pozemku pp. 153/35 o výměře 283 m2 v k.ú. Lobeček za účelem výstavby 
lékárny s parkovištěm. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
koupi pozemků pp. 204/6 o výměře 49 m2 a pp. 179/142 o výměře 35 m2 v k.ú. Zeměchy (s omezení 
vlastnického práva věcným břemenem pro ČEZ Distribuci a.s.) od Občanského sdružení zahrádkářů 
Zeměchy, IČ: 70862818 za cenu 100,- Kč/m2. 

 
koupi pozemků pp. 281/114 o výměře 95 m2, pp. 399/5 o výměře 60 m2, pp. 399/6 o výměře 98 m2 a 
pp. 728/1 o výměře 193 m2 v k.ú. Lobeč od paní V. M.  

 
A. Změny rozpočtu roku 2013, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace KaSS do rozpočtu 
města roku 2013 v celkové výši 817.719,05 Kč. Finanční prostředky budou zaslány příspěvkové 
organizaci KaSS na pokrytí vzniklé ztráty v roce 2012. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3392, pol. 2122 o 817.719,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 
- odbor SVŠK, § 3392, pol. 5331 o 817.719,05 Kč.    

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření 
varovného a informačního systému obyvatelstva ve Městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 
5.030.000,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 § 
5212 pol. 6122 org. 317 (Varovný systém před povodněmi). Po obdržení dotace budou finanční 
prostředky vráceny zpět do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Spoluúčast města činí 10% 
z celkových uznatelných nákladů. 

 
účetní závěrku Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012, dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb. ( zákon o obcích ). 
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Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením Města 
Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a to bez výhrad. 
 
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
s tímto závěrem: 
Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání 
hospodaření za rok 2012 se závěrem bez výhrad. 
 
Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a 
nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. 
 

 
Smlouvu o půjčce č. 1826351 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou paní M. K., bytem 
v Kralupech nad Vltavou. 

 
Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Zavedení nové rozpočtové kapitoly č. 16 – Povodeň 2013, § 5272 – Činnost orgánů krizového řízení 
na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení. 
Správci rozpočtu a příkazci operací budou jednotlivé odbory MěÚ dle podpisových vzorů. 
Ekonomický odbor bude zodpovídat za formální správnost. 
 
2. Převedení finančních v celkové výši 1.500.000,- Kč na úhradu prvotních nákladů při odstraňování 
následků povodní v červnu 2013 z rezervy města na havárie, kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. č. 16 – 
Povodeň 2013, § 5272, položky dle druhového třídění. 

 
vítězné pořadí soutěže „Grafický návrh loga města Kralupy nad Vltavou“ takto: 
1. místo získává návrh č. 6 a autor obdrží odměnu ve výši 5.000,- Kč; 
Druhé a třetí místo nebylo ZM uděleno. 

 
logem města Kralupy nad Vltavou návrh č. 6 od autora paní Marii Štrunclové 

 
uzavření Smlouvy o vytvoření a užití díla s autorem loga města.  

 
zadání změny č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou. 

 
dofinancování chybějících peněžních prostředků na rekonstrukci ledové plochy ZS v max. výši 
26.617.203,- Kč z investiční rezervy města s podmínkou navrácení DPH do rozpočtu města po 
ukončení rekonstrukce. 

 
změnu rozpočtu – převod, který neovlivní výši rozpočtu :  
Převedení finančních prostředků ve výši 26.617.203,- Kč z kap 1 § 6409 pol 6901 (investiční rezerva 
města) na kap 2 § 3412 pol 6313 (příspěvek Kralupské sportovní na rekonstrukci majetku ve 
vlastnictví města) 

 
aby v rámci přípravy rekonstrukce ledové plochy ZS byla maximální částka snižována dle postupného 
zjištění stavu plochy. 

 
využití 500 hodin ledové plochy pro pro HK Kralupy nad Vltavou v období září až prosinec 2013 
zdarma. 

 
rozpočtovou změnu, která neovlivní výši rozpočtu ve výši 500.000 Kč. 
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A to  z kap.č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 (rezerva města) 
na kap.č.2 – odbor SVŠaK, § 3412 – sport. zařízení v majetku obce, pol. 5213 neinvestiční transfery 
neinvestičním podnikatelským subjektům – právnickým osobám. 
 
 

Usnesení, která nebyla přijata: 
záměr „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu“ na st.p.č. 133 v k.ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou za účelem rozšíření stávajícího prostorově nevyhovujícího obchodu potravin. 

 
se začleněním do územní působnosti místního partnerství Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a s 
přípravou Integrované strategie území 2014-2020 na svém území. 

 
vstup města Kralupy nad Vltavou do obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy. 
 
 

ZM odložilo projednání bodu programu: 
přijetí daru – pozemků pp. 536/10 o výměře 22 m2, pp. 377/38 o výměře 280 m2, pp. 377/33 o 
výměře 924, pp. 537/3 o výměře 49 m2, pp. 537/4 o výměře 37 m2, pp. 537/5 o výměře 42 m2, pp. 
537/6 o výměře 22 m2 a pp. 451/1 o výměře 2250 m2 v k.ú. Mikovice od společnosti Credum spol. 
s r.o., IČ25637011, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11 
Petr Holeček dává návrh na odložení materiálu 
 
 

ZM bere na vědomí: 
„Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 12/2013, 13/2013, 14/2013 a 15/2013.“ 

 
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 31. 5. 2013. 

 
zápis č. 4 z jednání FV konaného dne 20. května. 
 
 
 
 

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

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2013, v ………hodin   ………………………………………………….
         Petr Holeček, starosta města 

 


