
Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z  veřejného zasedání, konaného dne 29. dubna 2014 

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 
 

Usnesení, která byla přijata 
ZM schvaluje  

zařazení bodů jednání a současně dává hlasovat o doplněném programu jednání. 
č. 6/3. Konečné doúčtování akce /2 – přestavba OD Máj na nový úřad 
č. 7/1 Rozdělení příspěvků nad 50.000,-Kč z loterijního zákona pro sportovní oddíly 
a stažení bodu jednání  
č. 6/9 Žaloba o zaplacení dlužného nájemného a vyúčtování za plnění spojená s užíváním nebytových prostor 
v OD Máj  

 
aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování byla veřejná. 

 
Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla zvolena návrhová a obálková komise v tomto složení:  
MUDr. Jan Tomaier, Jan Špaček, Ing. Marek Czechmann 

 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Stanislav Slabyhoudek a Mgr. Kateřina Viktorová 

 
změnu kupujícího pozemků pp. 538/20 o výměře 59 m2 a pp. 377/40 o výměře 11 m2 v k.ú. Mikovice. Kupujícím 
je paní Mgr. M. D., bytem, Kralupy nad Vltavou (místo zemřelého pana Ing. K. Š). 

 
prodej části pozemku pp. 167/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Lobeček manželům F. a M. Š,  bytem Kralupy nad 
Vltavou. 

 
záměr města odprodat část pozemku pp. 285/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Lobeč za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku užívaného jako zahrada u rod. domu čp. 335, ul. Hostivítova.  
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
záměr města odprodat část pozemku pp. 285/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Lobeč obálkovou metodou jako 
stavební parcelu za minimální cenu 1500,-Kč/m2. 
S kupujícím bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva nájemní, kde se kupující zaváže, že 
souhlas s užíváním stavby na pozemku postavené bude vydán do 5 ti let od podpisu této smlouvy. Nájemné je 
stanoveno ve výši 4,-Kč/m2/rok v prvních dvou letech, v dalších letech za nájemné 10,-Kč/m2/rok. 

 
záměr města odprodat část pozemku pp. 82/12 o výměře 800 m2 v k.ú. Zeměchy za účelem užívání jako 
zahrada  

 
záměr města odprodat část pozemku pp. 82/12 o výměře 880 m2 v k.ú. Zeměchy za účelem užívání jako 
zahrada  

 
záměr města odprodat pozemek st. 2273 o výměře 68 m2 včetně pozemku mezi stavbou a oplocením zahrady 
KaSS o výměře cca 58 m2 v k.ú. Lobeček za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou 
prodejního stánku čp. 811, ul. Dr. E. Beneše. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
opětovné zveřejnění záměru města prodat objekt čp. 68 s pozemkem st. 60 o výměře 232 m2 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou na úředních deskách, webu města, v Kralupském zpravodaji a periodikách. Zájemce o koupi musí 
předložit záměr využití objektu s bližší specifikací rozsahu provedení stavebních úprav, případně pohledovou 
studii stavby, nabídku kupní ceny a závazek realizovat stavbu do doby 3 let. 

 
záměr města směnit pozemky pp. 523/9, pp. 523/10, pp. 111/4 a pp. 111/6 o celkové výměře 354 m2 v k.ú. 
Minice za části pozemků pp. 111/45 a pp. 111/46 v k.ú. Minice za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemků pro stavbu komunikace Na Žebrech. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 

 



záměr města odkoupit pozemek pp. 238/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem vybudování komunikace pro 
propojení komunikací v budoucí zástavbě RD – Minice – Jižní svah II 

 
zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 za vyúčtování daně z příjmů právnických osob 
z hlavní činnosti za rok 2013 ve výši 9.357.120,- Kč.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 1122 o 9.357.120,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, paragraf 6399 o 9.357.120,- Kč. 

 
přijetí investiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši 1.845.731,52 Kč 
účelově určené na projekt: „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4223 o 1.845.731,52 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 2212 o 1.845.731,52 Kč. 

 
zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 10.000.000,- Kč. 
Jedná se o 4. zálohu vyplaceného pojistného plnění za škody způsobené povodní v červnu 2013. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 10.000.000,- Kč navýšení výdajů kap. č. 16 – Povodeň 2013, § dle 
skutečného čerpání výdajů o 10.000.000,- Kč 

 
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 1.292.110,- Kč účelově určené 
k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.292.110,- Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle 
skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 1.292.110,- Kč.  

 
převedení finančních prostředků v celkové výši 13.877.452,- Kč z rezervy města na spoluúčast k dotacím z kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 na realizaci úspěšných projektů na zateplení objektů TSM, ZŠ 28. 
října, MěBP a MěP dle tabulky: 
 

     TSM ZŠ 28. října MěBP a MěP 

SoD 
                       3 389 

813,00  
                            7 241 

456,00  
                            2 677 

483,00  

TDI                             36 
300,00                           108 900,00                         38 720,00  

BOZP                             18 
150,00                             36 300,00                         18 150,00  

Administrace                             58 
080,00                             66 550,00                         58 080,00  

Autorský dozor                             34 
485,00                             60 500,00                         34 485,00  

        

Celkové náklady             3 536 828,00 Kč              7 513 706,00 Kč          2 826 918,00 Kč  

Položky 5  3639  6121 org. 379 5  3117  6121 org. 378 5  3613  6121 org. 380 
 

převedení finančních prostředků v celkové výši 782.870,- Kč z rezervy města na spoluúčast k dotacím z kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 na přípravu nových žádostí na zateplení objektů dle tabulky: 
 

Objekt Žádost PD pro SP Rozpočet EA 
Celkem bez 

DPH 
Celkem s 

DPH 
Č.p .6 Palackého nám.  
 5  3613  6121  org. 421 30 000,00   42 000,00   7 000,00   35 000,00   114 000,00   137 940,00   
Č.p. 556 (vila u ZŠ 
Třebízského) 
5  3299  6121  org. 422  25 000,00   32 000,00   6 000,00   18 000,00   81 000,00   98 010,00   
Sauna (u ZS) 
5  3412  6121  org. 423  25 000,00   32 000,00   6 000,00    18 000,00   81 000,00    98 010,00  



Fotbalové kabiny 
(Mikovice) 
5  3412  6121  org. 424  25 000,00   38 000,00    6 000,00    22 000,00   91 000,00   110 110,00  
Hasičská zbrojnice 
(Minice) 
5  5512  6121  org. 425  25 000,00   32 000,00   6 000,00   18 000,00   81 000,00   98 010,00  
Skautský dům 
(Přemyslova ul.) 
5  3429  6121  org. 426  25 000,00   35 000,00   6 000,00   30 000,00   96 000,00   116 160,00   
Škola v přírodě 
(Mokrosuky) 
5  3421  6121  org. 427  30 000,00   40 000,00   6 000,00   27 000,00   103 000,00   124 630,00  

 
převedení finančních prostředků na realizaci projektu „Chodníky a parkovací stání – lokalita Lobeček“ v celkové 
výši 462.385,- Kč z kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 
kap. č. 5 realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 358 (Chodníky a parkovací stání – lokalita Lobeček). 

 
převedení finančních prostředků v celkové výši 50 000,- Kč z rezervy města na havárie z kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 pol. 5901 na kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1014 pol. 5169 zajištění služeb pro ochranu a 
ošetření zvířat  

 
Přejmenování názvů ulic v části obce Zeměchy z důvodu duplicity v  Kralupech nad Vltavou dle předloženého 
návrhu:  
1.V Rokli – původní název. Podle směru průběhu ulice, která skutečně končí na kraji sprašové rokle a z důvodu 
co možná nejmenší odlišnosti od původního jména – K Rokli – návrh nového názvu. 
2.U Studánky – původní název. Podle polohy ulice, kdy zmíněná studánka leží v terénu všd a z důvodu co možná 
nejmenší odlišnosti od původního jména – Pod Studánkou – návrh nového názvu. 

 
ponechání částky 81.844,24 Kč z veřejné sbírky „Povodně 2013 – Kralupy nad Vltavou“ městu Kralupy nad 
Vltavou. 

 
použít částku 81.844,24 Kč na odklizení nečistot na břehu řeky Vltavy na pozemku města – následek červnové 
povodně. 

 
odložení projednání materiálu do příštího jednání ZM a doplnění materiálu o:  
Vyjádření Stavební komise, vyjádření stavebního dozoru, vyjádření právníka a vyjádření odboru RI a SM a 
vyjádření autorského dozoru 

 
finanční příspěvky z loterijního zákona nad 50.000,- Kč pro sportovní oddíly z Kralup nad Vltavou viz tabulka:   
 

      lidi  sportovci   

oddíl čl.základna sportovci 50% 50% CELKEM 

BK Junior 114 101 28 739,50 43 162,35 91 932 
Fit For You 143 134 36 050,30 57 264,90 93 315 
FK Kralupy 1901 142 142 35 798,20 57 264,90 93 063 
Florbal 178 178 44 873,80 76 068,30 120 942 
Judo 115 76 28 991,50 32 478,60 61 470 
KČT 267 108 67 310,70 46 153,80 113 465 
Plavání 112 91 28 235,20 38 888,85 77 124 
Rugby 101 94 25 462,10 40 170,90 65 633 
Sokol 412 43 103 865,20 18 376,05 72 241 

Volejbal 139 118 35 050,10 50 427,30 85 477 



  1 723 1 085 434 376,60 460 255,95 874 662 
            

Hokej                                185                185                                                                300.000 
 

Usnesení, která byla přijata 
ZM bere na vědomí: 

Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 7/2014, 8/2014 a 9/2014 
 

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. 2014 do 17. 4. 2014. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
ukládá odboru SM a RI vyhotovit znalecký posudek dle platných cenových předpisů. 

 
prodej budovy čp. 68 s pozemkem parc. č. st. 60 o výměře 232 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem zřízení 
stomatologické kliniky MUDr. Šárce Získalové, Kralupy nad Vltavou, za cenu vyhláškovou dle znaleckého 
posudku. 

 
prominutí pohledávky – nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 1, Kralupy nad Vltavou, paní J. S. 
 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2014, v ………hodin    …………………………………………………. 
                       Mgr. Kateřina Viktorová 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2014, v ………hodin   …………………………………………………. 
                 Stanislav Slabyhoudek 
 

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2014, v ………hodin   ………………………………………………….
         Petr Holeček, starosta města 
 
 


