
V Ý P I S     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 
(RM č. 6) 

 
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:11/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 6 
RM schvaluje program 6. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 5/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/06/2/01 – Návrh dalšího postupu v pracovně-právní věci pana R. N. 
RM schvaluje podání ústavní stížnosti pro porušení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,                        
tj. pro porušení práva na tzv. ústavně garantovaného soudce, a s tím související porušení práva na spravedlivý 
proces ve smyslu ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod, a to z důvodu, že ve věci „okamžitého 
zrušení pracovního poměru pana R. N.“ rozhodoval v prvním stupni věcně nepříslušný Krajský soud v Praze, 
který byl navíc nesprávně obsazený, když namísto senátu rozhodoval samosoudce. 
RM doporučuje ZM uvolnit částku z rezervy města – kap. č. 1, § 6409, položka 5901, na vyplacení náhrady 
platu (vč. zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění) pana R. N., za období od 2. 9. 2008 - do 31. 3. 
2010. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/06/3/01 – Odpovědnost města jako zřizovatele školských zařízení   
RM schvaluje rozšíření pojistné smlouvy č. 406 53 713/12 o připojištění nemajetkové újmy – ochrany osobnosti 
v rámci pojištění odpovědnosti se souhrnným limitem 5 mil. – roční pojistné 33.000,- Kč.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/06/4/01 - Výzva k podání nabídky „Dodávka nábytku - vybavení MŠ Mikovická, Kralupy 
nad Vltavou  
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona                   
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „ Dodávka nábytku – vybavení MŠ 
Mikovická, Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Dodávka nábytku – vybavení MŠ Mikovická, Kralupy 
nad Vltavou“.  
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
č.usnesení:11/06/4/02 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje spol. Rybář stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník částku 19.200,- Kč vč. DPH                         
za dopracování PD zpevněných ploch v lokalitě Na Husarce x V Hliništi. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 19.200,- Kč z kapitoly 5, § 6171 (činnost místní zprávy), pol. 6121 
(projektová dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 2212 (silnice), pol. 6121, org. 63 (rekonstrukce komunikace 
v ulici Na Husarce). 
č.usnesení:11/06/4/03 - Žádost o rozpočtovou změnu (PD přeložka) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 42.000,- Kč z kapitoly 5, § 6171 (činnost místní zprávy), pol. 6121 
(projektová dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 2212 (silnice), pol. 6121, org. 195 (přivaděč Hostibejk). 
č.usnesení:11/06/4/04 - Informace o výsledku kontroly technického stavu zábradlí a nábřežních zdí podél 
Zákolanského potoka 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o výsledku kontroly technického stavu nábřežních zdí, zábradlí          
a nadezdívek nábřežních zdí Zákolanského potoka. 



RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o způsobu zajištění oprav poškozených částí nábřežních zdí 
v režimu přímého zadání správcem kapitoly v souvislosti s řešením havarijního stavu (viz interní Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek). Finanční náklady na tyto práce budou hrazeny z rezervy. 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na celkovou opravu zábradlí vč. nadezdívek nábřežních zdí v úseku od 
nemocnice k lokalitě „U jízku“, vč. stavby nového zábradlí „U jízku“ – Masnerova stezka, a doporučuje 
zařadit opravu do investic r. 2012. 
č.usnesení:11/06/4/05 - Žádost o rozpočtové změny – PD - oprava rozvodů vody a kanalizace                             
v ZŠ Revoluční 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 21 500,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 – projektové dokumentace 
- celkem, na kap. 5, § 3113, pol. 5171. Uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu změny a doplnění 
projektové dokumentace a výkazu výměr na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Revoluční – pavilon 
U 10“ a na realizaci projektové dokumentace na akci „Oprava kanalizace v ZŠ Revoluční – pavilon MV 3“. 
č.usnesení:11/06/4/06 – Oprava střechy ZŠ ul. Gen. Klapálka - spojovací křídlo 
RM schvaluje realizaci opravy střešního pláště objektu ZŠ Gen. Klapálka – spojovací křídlo v letošním roce               
a ukládá odboru RIaSM vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. 
RM schvaluje financování opravy střešního pláště objektu ZŠ Gen. Klapálka – spojovací křídlo z uspořených 
prostředků na spoluúčastech k dotacím – Zateplení budov ZŠ a MŠ v Kralupech nad Vltavou a Rekonstrukce 
plaveckého bazénu – I. etapa. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/06/5/01 – Zajištění organizace zadávacího řízení na akci „Pořízení zásahového vozidla 
hasičské techniky- cisterna CAS“ pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
Odloženo (bude realizováno ve 4. čtvrtletí 2011 a rozhodne se podle finanční situace města). 
č.usnesení:11/06/5/02 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na vyvložkování komínu v objektu Třebízského čp. 524 takto: 
z  kapitoly 1, § 6409 (ostatní činnosti), položky 5901 (rezerva města) převést do max. částky 38.959,- Kč                    
na kapitolu 7, § 3613 (nebytové prostory), položku 5171 (opravy a udržování).  
RM ukládá odboru RIaSM poptat více firem na akci „Vyvložkování komínu v objektu Třebízského čp. 524“. 
Termín do příští RM 
č.usnesení:11/06/5/03 - Záměr města (nájem částí pozemku v k. ú. Lobeč)   
RM neschvaluje záměr města pronajmout zatravněné části pozemků parc. č. 200/31 (11,7 m2) a parc. č. 200/32 
(4,7 m2) v k. ú. Lobeč za účelem zřízení předzahrádky bez oplocení. 
č.usnesení:11/06/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku                   
pp. 17/13 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.  
K  náhradě bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/06/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, J. Hory – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku                  
pp. 163/4 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 za prvních 10bm délky 
trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku.  
K  náhradě bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/06/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, nábř. J. Holuba – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
 NN, přípojkových skříní, rozpojovacích skříní a nového podpěrného bodu pro venkovní vedení NN                              
na pozemcích pp. 182/6, pp. 164/4, pp. 182/20, pp. 156/151, pp. 156/72, pp. 156/40, pp. 182/19, pp. 156/91,               
pp. 182/18, pp. 156/118, pp. 182/17, pp. 246, pp. 182/14, pp. 153/15, pp. 153/27, pp. 153/12, pp. 153/5,                     
pp. 146/1, pp. 56/113, pp. 182/15, pp. 142/35, pp. 182/4, pp. 182/16, pp. 153/40, pp. 156/78, pp. 150/3,                      
pp. 153/21, pp. 153/37, pp. 182/21, pp. 167/1, st. 155 a st. 415 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8,                 
IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy a 120,- Kč za každý další bm 
trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč za prvních 10bm délky 
trasy a 60,-Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/06/5/07 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, Revoluční – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 161/4 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 



společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu                    
ve výši 3.500,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
RM nesouhlasí s umístěním pojistkové skříně na poz. pp. 161/4 v k. ú. Lobeček. 
č.usnesení:11/06/5/08 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
 NN na pozemku pp. 565/1 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu                  
ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm délky trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/06/5/09 - Koupě pozemků v k. ú. Minice od Římskokatolické církve Kralupy nad Vltavou 
Odloženo. 
RM ukládá odboru RI projednat s projektantem možnost náhrady otevřeného žlabu podzemním potrubím                  
pod pozemkem Římskokatolické církve na akci „Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm 
v Kralupech-Minicích“. 
č.usnesení:11/06/5/10 - Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny 
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id, manželům J. a 
M. V. do 31. 3. 2011. 
č.usnesení:11/06/5/11 - Bytové záležitosti  
5x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/06/5/12 – Vodovodní přípojky v privatizovaných domech 
RM neschvaluje: 
- zavázat se kupujícím, že město přípojky k domům čp. 640, 641 Přemyslova ul. a domu čp. 908 Havlíčkova 

ul. vybuduje v termínu do konce roku 2011 (příp. 2012) 
- aby odbor RIaSM zajistil PD a stavební povolení na tyto přípojky 
- aby všechny domy, které budou privatizovány, byly opatřeny samostatnou vodovodní přípojkou 
RM ukládá MěBP předložit souhrn věcných břemen u všech bytových domů, návrh na vložení věcných břemen 
inženýrských sítí a přehled předpokládaných přeložek inženýrských sítí u bytových domů určených k privatizaci. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/06/6/01 - Žádost – Diakonie Broumov 
RM bere na vědomí žádost Diakonie Broumov. 
RM schvaluje umístění kontejneru Diakonie Broumov na území Kralup nad Vltavou v areálu TSM Kralupy nad 
Vltavou, Libušina ul. 
č.usnesení:11/06/6/02 - Žádost – Semiramis, o. s., Nymburk 
RM bere na vědomí informace finančního ředitele Semiramis, o. s. Nymburk. 
RM tímto mění svoje usnesení č. 11/02/6/04 
RM schvaluje příspěvek ve výši 50.000 Kč na náklady související s terénním programem ve městě                         
pro Semiramis, o. s., Nymburk (drogová prevence). 
č.usnesení:11/06/6/03 - Žádost města Neratovice 
RM bere na vědomí žádost města Neratovice na provoz Domu kněžny Emmy. 
RM schvaluje příspěvek ve výši 60.000 Kč na účet Domu kněžny Emmy. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 60.000 Kč z kap. 2, § 4329, pol. 5169 na kap. 2, § 4359, pol. 5321. 
č.usnesení:11/06/6/04 – Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM schvaluje, ve smyslu žádosti, výjimku panu Matěji Mantlíkovi  z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce                   
pan Matěj Mantlík  uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „ Festival Zelený Zákal“. 
Uvedená akce se bude konat dne 25. 6. 2011 od 13:00 hod do 26. 6. 2011 do 02:00 hod. 
Místo konání je v Kralupech nad Vltavou na louce za letním koupalištěm. 
Předpokládaný počet účastníků 2000. Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Matěj Mantlík. 
č.usnesení:11/06/6/05 – ZŠ Revoluční, Kralupy nad Vltavou – nákup elektrické pece pro školní jídelnu 
RM schvaluje ZŠ Revoluční, Kralupy nad Vltavou nákup elektrické pece pro školní jídelnu od spol. Alimex 
GASTRO Rašovice za cenu 80.352,- Kč (vč. DPH a montáže). Nákup elektrické pece bude hrazen z investičního 
fondu školy.  
č.usnesení:11/06/6/06 – Žádost o navrácení prostor v budově MŠ U Jeslí 
Odloženo. 
RM ukládá odboru SVŠK zajistit stanovisko hygienika a následně předložit kalkulaci nákladů na případnou 
přestavbu. 
č.usnesení:11/06/6/07 – Informace o nákladech a využití oddělení jeslí v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informace o oddělení jeslí v Kralupech nad Vltavou. 



RM ukládá odboru SVŠK vypracovat zprávu o výši nákladů na provozování jeslí a návrh na výši poplatků 
rodičů. 
č.usnesení:11/06/6/08 – Informace o počtu nepřijatých dětí v jednotlivých MŠ pro školní rok 2011/2012 
v Kralupech nad Vltavou 
Odloženo, upřesnit do příští RM údaje. 
č.usnesení:11/06/6/09 – Žádost o realizaci další třídy MŠ v budově MŠ a ZŠ Třebízského 
Odloženo. 
RM ukládá odboru SVŠK zajistit stanovisko hygienika a následně předložit kalkulaci nákladů na případnou 
přestavbu. 
č.usnesení:11/06/6/10 - Žádost o realizaci další třídy MŠ v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 
Odloženo. 
RM ukládá odboru SVŠK zajistit stanovisko hygienika a následně předložit kalkulaci nákladů na případnou 
přestavbu. 
č.usnesení:11/06/6/11 - Integrace dětí se SPU do MŠ v Kralupech nad Vltavou 
RM požaduje, na základě odlišných odborných vyjádření, závěrečnou zprávu z hospitalizace nezletilé                       
B. L. v Thomayerově nemocnici. 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXXXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/06/8/01 – s t a ž e n o  
 
č.usnesení:11/06/8/02 - Proplacení žádostí a PD k Zelené úsporám 
RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 120.800,- Kč na proplacení přípravy předmětných 
žádostí o dotaci a projektové dokumentace z finančních prostředků, které byly v rozpočtu schváleny jako 
„Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1, § 6409, pol. 5901 na kap. 5, § 3612, pol. 6121, org. 323 
(zateplení - bytové domy). 
č.usnesení:11/06/8/03 - Poptávkové řízení na vybavení hřiště MŠ Mikovická 
RM schvaluje zhotovitelem dětského hřiště MŠ Mikovická spol. Tomovy parky, s. r. o., Kralovice - 
Radvánovice 11, Turnov za cenu 199.653,- Kč vč. DPH. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/06/9/01 – Plánované opravy výtluků na komunikacích v roce 2011 
RM bere na vědomí časový harmonogram oprav komunikací dle předloženého plánu. 
č.usnesení:11/06/9/02 – Žádost Kralupské sportovní o udělení souhlasu RM k uzavření podnájemních 
smluv 
RM souhlasí, na základě poptávkového řízení, s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupskou sportovní, 
spol. s r. o., a panem Milanem Žurkem, V Poustkách 52, Mratín, na pronájem nebytových prostor za účelem 
zřízení obchodu se sportovním zbožím (hokejové a hokejbalové zboží), v 1. patře zimního stadionu, na dobu 
určitou s účinností od 1. 3. 2011 – 28. 2. 2016, výše nájemného byla stanovena na 3.000,- Kč + DPH (včetně 
energií a služeb)  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
XXXXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/06/11/1 – Zápisy redakční rady, zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 10. 3. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální/zdravotní ze dne 22. 2. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise výstavby ze dne 10. 2. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání ekologické komise ze dne 24. 2. 2011. 
č.usnesení:11/06/11/2 - Zápis z jednání Komise pro centrum města a výstavbu nového městského úřadu, 
informace 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města a výstavbu nového městského úřadu, které 
proběhlo dne 9. 2. 2011. 
 
 
 



č.usnesení:11/06/11/3 - Rozdělení finančního daru od České Rafinérské, a. s. 
RM schvaluje, aby finanční dar od České Rafinérské, který bude určen SK ve výši 250.000,- Kč, nebyl letos 
rozdělován mezi sportovní oddíly, ale aby byl ponechán jako finanční rezerva na mimořádné výdaje – např.                  
na sportovní reprezentaci družstev i jednotlivců (i dospělých) na mimořádných sportovních akcích (MS, ME, SP 
apod.).  
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/06/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za únor 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
XXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta        Libor Lesák, místostarosta  
 


