
VÝPIS    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. ledna 2011 
(RM č. 2) 

Upozorněni: 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:11/02/1/01 - Schválení programu RM č. 2 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 2 
RM schvaluje program 2. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu               
RM č. 1/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/02/2/01 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Zlončice - přenesení výkonu přestupkové agendy                  
na MěÚ Kralupy nad Vltavou  
1.RM konstatuje, že město Kralupy nad Vltavou má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní správy 
na úseku přestupků pro obec Zlončice.    
2.RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Zlončice v předloženém znění, jejímž předmětem              
je zabezpečení výkonu státní správy na úseku přestupků v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích.  
3.RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Zlončice.  
č.usnesení:11/02/2/02 – Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 
RM schvaluje vyplatit starostovi města náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní 
roky 2009 a 2010, v souladu se zákonem o obcích. 
č.usnesení:11/02/2/03 - Návrh na uzavření soudního smíru ve věci soudního sporu vedeným mezi městem 
Kralupy nad Vltavou a Ing. D. Z. 
RM schvaluje uzavření soudního smíru ve věci soudního sporu vedeným mezi Městem Kralupy nad Vltavou                
a Ing. D. Z., ve znění navrženém soudem.   
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/02/3/01 – Vyhlášení výběrového řízení č. 1 pro rok 2011 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje- vyhlášení Výběrového řízení č. 1 pro rok 2011 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou od 2. 2. 2011 do 17. 3. 2011 dle čl. VI. odst. 2 schválených „Zásad“ ze dne 18. 5. 2005,                 
ve znění Dodatků č. 1 - 5 v platném znění.   
Výběrové řízení č. 1 pro rok 2011 bude vyvěšeno od 2. 2. 2011 do 17. 3. 2011 na úřední desce městského úřadu 
a na stránkách města.   
č.usnesení:11/02/3/02 – Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou                  
za rok 2010 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy 
nad Vltavou a dosažení věcných efektů za rok 2010 dle čl. IX., bod č. 2 „Zásad“ v platném znění.  
č.usnesení:11/02/3/03 - Účtování o pohledávce 
RM bere na vědomí účtování pohledávky města s úrokem z prodlení na podrozvahový účet 948 0810 – 
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení.   
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/02/4/01 – Adaptace OD Máj na MěÚ, projektová dokumentace řešení interiérů 
RM schvaluje provedení projektové dokumentace na řešení interiéru v rámci akce „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“ společností RH – arch, s. r. o., za celkovou cenu 669.686,4 Kč vč. DPH. Uvedené finanční 
náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011. 
Při výběru dodavatele předmětné zakázky rozhodla RM formou přímého zadání, z důvodu přímé návaznosti 
mezi předmětným dílem a již zpracovávanou zakázkou „PD - Adaptace OD na MěÚ Kralupy nad Vltavou“                    
(ve stupni pro stavební povolení a ve stupni pro výběr zhotovitele), která je zpracovávána stejnou výše uvedenou 
firmou. RM takto postupuje na základě doporučení pověřených členů ZM Ing. arch. Skaličky a Ing. Lipovského, 
kteří koordinují práce spojené s akcí „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:11/02/4/02 – Adaptace objektu „staré školy“ na ZUŠ, zadání studie 
Odloženo. 
 



č.usnesení:11/02/4/03 - „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Husarce 
RM schvaluje firmě Rybář stavební s.r.o., nám. Míru 50, 27601 Mělník částku 16.800,- Kč vč. DPH                            
za dopracování projektové dokumentace na Rekonstrukci komunikace v ulici Na Husarce o propojení ulic                     
Na Husarce a ulice V Hliništi v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 16.800,- Kč z kapitoly 5 Rekonstrukce komunikace v ulici                     
Na Husarce. 
č.usnesení:11/02/4/04 - Rekonstrukce komunikace Na Budečské stezce – informace o plnění úkolu 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o splnění úkolu RM ze dne 19. 10. 2010, č. usnesení 10/20/4/07.    
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/02/5/01 – Žádost o prominutí poplatků 
RM neschvaluje SDH Kralupy n. Vlt. prominutí poplatků za sál KaSS Vltava dne 11. 2. 2011 z důvodu  
pořádání  hasičského plesu. 
č.usnesení:11/02/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – RWE GasNet, s. r. o.  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynové přípojky na pozemku 
pp. 137/3 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,        
se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč u délky trasy do 10 bm 
uložení do pozemků a 120,- Kč za každý další bm trasy. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána 
DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:11/02/5/03 - Žádost o prominutí místního poplatku za zábor veřejného prostranství 
RM neschvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství za vystavené zboží před stánkem 
v Jiráskově ulici p. č. 573/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou panu Hong Dao Dinh Thi. 
č.usnesení:11/02/5/04 – Bytové záležitosti 
6x prodloužení nájemní smlouvy na byt  
č.usnesení:11/02/5/05 - Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 PO Plavecký 
bazén 
RM schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén za rok 2010 
ve výši 400.356,24 Kč do rezervního fondu organizace. 
RM schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 427.984,80 Kč na realizaci akce „Výměna části trubních 
rozvodů z rezervního fondu příspěvkové organizace Plavecký bazén“.  
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/02/6/01 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje ZŠ a MŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou přijetí finančního sponzorského daru od pana 
Jaromíra Zemana, Vodárenská 385, Kralupy nad Vltavou, IČ 49551931 ve výši 10.000,- Kč pro třídu 4. A                    
na školu v přírodě ve školním roce 2010/2011. 
č.usnesení:11/02/6/02 - Dopis  obce Chvatěruby o přijímání jejich žáků do kralupských škol 
RM bere na vědomí dopis obce Chvatěruby o přijímání žáků z Chvatěrub do kralupských škol.   
č.usnesení:11/02/6/03 - Informace o realizaci programu MUDr. Randáka v roce 2010 
RM bere na vědomí Informace o realizaci programu MUDr. Randáka v roce 2010. 
č.usnesení:11/02/6/04 - Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu Terénní program Kralupy nad 
Vltavou 2011 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou 
2011 ve výši 110.000,- Kč.  
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou 
2011 ve výši 110.000,- Kč z kap. 2, § 4329, pol. 5169. 
č.usnesení:11/02/6/05 - Žádost MŠ Dr. E. Beneše o rozpočtovou změnu 
Odloženo. 
č.usnesení:11/02/6/06 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku panu Petru Losovi z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 při 
pořádání jednorázové kulturní akce – oslava v Baru 9mm., konané v Žižkově ulici čp. 463 v Kralupech nad 
Vltavou dne 28. 1. 2011 od 20:00 hod do 29. 1. 2011 do 02:00 hod. 
Předpokládaný počet účastníků 30. Za nedodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Los. 
č.usnesení:11/02/6/07 - Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ a MŠ Třebízského 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2011 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského, dle přílohy v důvodové zprávě. 
č.usnesení:11/02/6/08 – ZUŠ Kralupy nad Vltavou – žádost o rozpočtovou změnu 
Odloženo. 



č.usnesení:11/02/6/09 - Návrh ZUŠ Kralupy nad Vltavou o rozšíření školské a kulturní komise o 1 člena 
RM neschvaluje  rozšíření komise pro školství a kulturu o jednoho člena – ředitele ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 
Mgr. Jaroslava Krátkého, Ph.D.  
č.usnesení:11/02/6/10 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro M. U. na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:11/02/6/11 – Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 
STAŽENO 
č.usnesení:11/02/6/12 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s K. K.                   
na dobu určitou od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012. 
č.usnesení:11/02/6/13 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy n. Vlt. s M. K. dobu 
určitou od 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012. 
č.usnesení:11/02/6/14 – Dávky hmotné nouze 2010 
RM bere na vědomí statistiku o výplatě dávek hmotné nouze za rok 2010 
č.usnesení:11/02/6/15 – Žádost o rozpočtovou změnu 
RM souhlasí s převedením části nevyužitých prostředků v kapitole 2 4351, z položky 5424 (náhrada mezd)                   
ve výši 44 540,- Kč na položku 5031 (sociální pojištění).  
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/02/8/01 - Vlajka pro Tibet 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2011 na budově městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/02/10/1 - Zadání změny č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou.  
RM doporučuje ZM schválit Zadání změny č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou.  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/02/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 12. 1. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise školské a kulturní ze dne 10. 1. 2011. 
č.usnesení:11/02/11/2 – Odvolání 2 členů z Školské a kulturní komise 
RM odvolává ke dni 24. ledna 2011, na vlastní žádost, Ing. Ivanu Pacholíkovou a paní Yvetu Bendíkovou                    
z komise Školské a kulturní. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/02/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za prosinec 2010. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Žádné připomínky nebyly vzneseny 
 

 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


