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V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. prosince 2011 
(RM č. 31) 

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:11/31/1/01 - Schválení programu RM č. 31 
RM schvaluje program 31. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 30/2011 (plnění usnesení).  
č.usnesení:11/31/1/02 – Schválení programu ZM č. 9 
RM schvaluje program 9. zasedání ZM, které se bude konat 14. prosince 2011. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/31/2/01 – Návrh na udělení plné moci advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Kadečka, 
k zastupování ve věci soudního sporu č. j. C 281/2011, vedeného mezi městem Kralupy nad Vltavou                     
a Vladimírem Brzou 
RM schvaluje udělit plnou moc Advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Kadečka, k zastupování ve věci 
soudního sporu č. j. C 281/2011, vedeného mezi městem Kralupy nad Vltavou a V. B.. 
č.usnesení:11/31/2/02 - Návrh na zrušení pracovních míst na odboru sociálních věcí, školství a kultury 
MěÚ, v rámci státní sociální reformy 
RM schvaluje zrušení šesti pracovních míst na odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ, k 31. prosinci 
2011, v souvislosti se státní sociální reformou, a dání výpovědí dvěma zaměstnankyním ze strany 
zaměstnavatele – dle důvodové zprávy. 
č.usnesení:11/31/2/03 - Ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitostí a uzavření nájemní smlouvy                             
na pronájem nemovitostí s příspěvkovou organizací „Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitostí, uzavřené mezi městem a příspěvkovou organizací 
„Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou dne 31. 8. 2009, dohodou, s účinností k 14. 12. 2011.    
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí, mezi městem a příspěvkovou organizací 
„Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou, za roční nájemné ve výši 100.000,- Kč + DPH, s účinností                      
k 14. 12. 2011. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/31/3/01 - Rozpočtové opatření č. 31/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 3.200 Kč, účelově určené 

na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona za I. pololetí roku 2011. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 3.200 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 1036 o 3.200 Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 36.000 Kč. 

Jedná se o dary od J. K. ve výši 18.000 Kč a J. L. ve výši 18.000 Kč na podporu aktivit města v oblasti péče                  
o seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor sociál. věcí, školství a kultury, § 4351 o 36.000 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor sociál. věcí, školství a kultury, § 4351 o 36.000 Kč. 

 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 8.640 Kč, účelově určené 

na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2011. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 8.640 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 5512 o 8.640 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 5273 ostatní 

správa v oblasti kriz. řízení, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek na kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409, položka 5901 rezerva města. Jedná se o převod z položky, která nebude vyčerpána. 

č.usnesení:11/31/3/02 - Odpis pohledávky 
RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 179,46 Kč z důvodu nedobytnosti.  
RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.000,00 Kč z důvodu nedobytnosti. 
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Celková výše odepsaných pohledávek pro nedobytnost činí 2.179,46 Kč. 
č.usnesení:11/31/3/03 - Rozpočtové opatření č. 32/2011 
RM schvaluje změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 156.000 Kč na posílení příspěvku na provoz  
MHD, z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 - rezerva města na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2221 
– provoz veřejné silniční dopravy, pol. 5193 – provoz MHD.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/31/4/01 - „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění provozu ZUŠ“, vícepráce 
a méněpráce 
RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění 
provozu ZUŠ" firmou: Rybář stavební, s. r. o., se sídlem: Nám. Míru 50, Mělník, za celkovou cenu 295.001 Kč 
vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v provedení sanačních omítek na obvodových stěnách, v opravě omítek 
vnitřních stěn, v provedení odvětrávané předstěny v baletním sále a v navýšení rozsahu bouracích prací. 
RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky ve výši 295.001 Kč vč. DPH z prostředků určených                           
na centrum města a související akce. Předmětné finance budou použity na úhradu víceprací v rámci akce 
„Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění provozu ZUŠ“. 
č.usnesení:11/31/4/02 – Dodání PD stavby „Nový chodník v lokalitě U Křížku, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, Sportovní 6/1264, Praha 10 na zpracování PD 
stavby „Nový chodník v lokalitě U Křížku, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou částku 90.000,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/31/4/03 – Dodání PD stavby „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar – střed sídliště“ 
RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, Sportovní 6/1264, Praha 10 na zpracování PD 
stavby „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar – střed sídliště“ za celkovou částku 44.400,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/31/4/04 – „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší, změna stavby před 
dokončením“ 
RM schvaluje vícepráce na akci „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší, změna stavby před 
dokončením“ za cenu 256.590,- Kč včetně DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/31/5/01 - Žádost o prodloužení výpovědní lhůty v OD Máj  
RM schvaluje prodloužení výpovědní lhůty u nájemní smlouvy č. 1/03/700/SM na nebytové prostory č. 122 
v OD Máj, uzavřené se Zdeňkem Kučerou, IČO: 185489677, do 31. 1. 2012. 
č.usnesení:11/31/5/02 - Nájem nebytových prostor (Ekologické centrum Kralupy) 
RM schvaluje nájemcem nebytových prostor č. 3 (22) o výměře 13,5 m2, v patře pravého bloku ve dvoře 
objektu Palackého čp. 6, společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., IČO: 44569181, za účelem zřízení 
kanceláře „Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou“.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné bude činit                         
1,- Kč/m2/rok. 
K uzavření nájemní smlouvy dojde po uplynutí lhůty vyvěšení záměru za předpokladu, že v zákonné lhůtě 
nebude k záměru doručena žádná připomínka.  
č.usnesení:11/31/5/03 - Žádost RHG o souhlas se stavebními úpravami 
RM schvaluje opravu podlahy (výměnu dlažby) v  koupelně pacientů LDN ve 3. patře objektu nemocnice. 
RM schvaluje drobnou stavební úpravu převlékací kabinky gynekologické ambulance ve 2. patře objektu 
nemocnice zrušením stávající zděné příčky s dveřmi a rozdělením prostoru sádrokartonem na dvě kabinky 
opatřené závěsem. 
Nájemce zajistí opravu podlahy koupelny i stavení úpravy gynekologické ambulance na vlastní náklady                        
bez finanční náhrady od pronajímatele.     
č.usnesení:11/31/5/04 – Nájem nebytových prostor (úřad práce) 
RM schvaluje nájemcem nebytových prostor – kanceláří č. 1-3 (původně očíslovaných 16-18) celkem o výměře 
33,6 m2 a zázemí (archivu, kuchyňky, sociálního zařízení a uzavřené chodby) celkem o výměře 43 m2, v přízemí 
pravého bloku ve dvoře objektu Palackého čp. 6, Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, za účelem zřízení 
kanceláří a zázemí pro krajskou pobočku nájemce v Příbrami, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájem nebytových prostor 
bude činit:  

za 33,6 m2 kanceláří 33.600,- Kč/rok  
za 43,0 m2 zázemí     16.800,- Kč/rok  

Nájem movitých věcí bude činit  9.018,- Kč vč. DPH. 
Nájemce bude nad rámec nájmu hradit zálohy na energie a služby ve výši 72.000,- Kč. 
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K uzavření nájemní smlouvy dojde po uplynutí lhůty vyvěšení záměru za předpokladu, že v zákonné lhůtě 
nebude k záměru doručena žádná připomínka.  
RM schvaluje uzavření dohody o způsobu podílení se na nákladech za telekomunikační služby a informační 
technologie s Úřadem práce České republiky, IČO: 72496991, poskytované pro krajskou pobočku Úřadu práce 
v Příbrami, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou, v kancelářích č. 1-3 v přízemí pravého bloku ve dvoře 
objektu Palackého čp. 6. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Objednateli bude měsíčně přefakturována cena za odchozí hovory ze tří telefonních linek, paušál za každou 
telefonní linku 50,- Kč/měsíc bez DPH a paušál za internetové připojení 850,- Kč/měsíc bez DPH. 
č.usnesení:11/31/5/05 - Žádost o umožnění úhrady dlužného nájemného formou splátek 
RM schvaluje úhradu dlužného nájemného ve výši 7.500,- Kč, za pozemek pod garáží pronajatý nájemní 
smlouvou č. 245/05/700/SM, formou měsíčních splátek tak, že dlužnou částku M. P. doplatí nejpozději do 15. 5. 
2012.  
č.usnesení:11/31/5/06 – Záměr města – výpůjčka pozemků v k. ú. Minice (Valerian, s. r. o.) 
RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemky parc. č. 127/21, 520/13, 85/49, 518/19 a 518/21v  k. ú. Minice,                
za účelem souvislé údržby stávající účelové zpevněné bezprašné komunikace jako dočasné stavby. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:11/31/5/07 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt. - UPC 
Odloženo, porovnat projekt UPC s projektem přestavby OD Máj. 
č.usnesení:11/31/5/08 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice - UPC 
Odloženo, zdůvodnit vedení trasy kabelů. 
č.usnesení:11/31/5/09 - Žádost o odklad splatnosti nájemného – MDZZ-Kralupy, s. r. o. 
RM schvaluje posunutí splatnosti nájemného ve výši 175.000,- Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní                     
a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM do 30. 6. 2012. 
č.usnesení:11/31/5/10 - Schválení nového nájemce bytu č. 7, Horymírova čp. 943 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Horymírova čp. 943 s H. Z. za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první 
měsíc ve výši 10.000,00 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb., po dobu 
oprav jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.  
č.usnesení:11/31/5/11 – Bytové záležitosti  
3x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/31/5/12 – Žádost o pronájem nebytových prostor– bytový dům čp. 1174, Purkyňovo nám. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové ploše 56,80 m2 v přízemí bytového 
domu čp. 1174, Purkyňovo nám., Kralupy nad Vltavou za účelem umístění kanceláře pro vedení administrativy 
se spol.  TEGUZA, s. r. o., IČO 254 18 41, zastoupenou jednatelem Petrem Dobrovodským a BONA Result,                 
s. r. o., IČO 451 44 699, zastoupenou jednatelkou Ivanou Gari Hlinákovou, jako společnými nájemci. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 1.000,00 Kč/m2/rok,      
tj. 56.800,00 Kč/rok. 
č.usnesení:11/31/5/13 – Návrh na zrušení usnesení RM č.11/24/2/02 ze dne 6.9.2011 
1) RM ruší usnesení č. 11/24/2/02 ze dne 6. 9. 2011 v případě věcných břemen, týkajících se přenosových 
soustav dle zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon, (pro ostatní platí. 
2) RM schvaluje doplnění čl. IV. typizované Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene                         
na pokládku inženýrských sítí do pozemků města takto: 
odst. 3. 
V případě, kdy strana oprávněná z věcného břemene neprovedla uložení kabelového vedení a jeho příslušenství 
dle schválené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, v souladu se stavebním rozhodnutím a v souladu 
s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zejména uložení zařízení do příslušné hloubky                      
a zajištění ochranného uložení zařízení, a tato skutečnost vyvolá potřebu realizovat nápravná opatření, tak strana 
oprávněná z věcného břemene je povinná tato opatření organizačně zajistit a finančně uhradit.   
odst. 4: 
V případě záměru ze strany povinné z věcného břemene realizovat v budoucnu stavební akce, které se budou 
týkat nemovitostí uvedených v čl. II této smlouvy a vyvolají potřebu překládky předmětného kabelového vedení 
a jeho příslušenství, bude tato překládka organizačně zajištěna stranou oprávněnou z věcného břemene                         
a finanční náklady s tím spojené budou účtovány straně povinné dle § 47, zákona č. 458/2000 Sb. 
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VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/31/6/01 - Informace ZŠ Gen. Klapálka o zpoždění financování k projektu „Proti bariérám“ 
RM bere na vědomí aktuální situaci v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka u realizace projektu 
z MŠMT ČR „Proti bariérám“ a zpětném čerpání projektových finančních prostředků ve výši 13.500,- Kč 
z rozpočtu zřizovatele.  
č.usnesení:11/31/6/02 - Žádost ZŠ Revoluční o přijetí finančního sponzorského daru 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Revoluční ul. přijetí finančního sponzorského daru ve výši 
5.000,- Kč od firmy Montako, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Ing. Petrem Závodským, dle § 39 b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na podporu vzdělávání a potřeb školy.  
č.usnesení:11/31/6/03 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury, týkající se sportovních příspěvků, které již byly RM schváleny a to z důvodu změny 
zaúčtování položky. 
Z   kap. 2, § 3419, pol. 5229  - 62.570,- Kč 

kap. SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org. 
Na kap. 2, § 3419, pol. 5222+ 62.570,- Kč 

kap. SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením 
č.usnesení:11/31/6/04 - Rozpočtová změna II 
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to: 
Z kap. 2 § 4329 pol. 5021 - Kč 11.380,- 
Na kap. 2 § 4349 pol. 5136  + Kč  3.000,- 

kap. 2 § 4349 pol. 5194 + Kč  1.980,- 
kap. 2 § 4349 pol. 5169 +Kč   6.400,- 

č.usnesení:11/31/6/05 – Žádost DDM o změnu rozpočtu 
RM schvaluje DDM Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu v celkové výši 170.000 Kč převodem finančních 
prostředků: 
DDM       ŠVP 
z účtu 501 DHDM   -50.000 Kč  z účtu 521 mzd.prostředky -60.000 Kč 
 521 mzd.náklady  -40.000 Kč   521 OON  -20.000 Kč 
Na účet 511 opravy a údržba +90.000 Kč  Na účet 501 ost.materiál +60.000 Kč 
        501 čistící a  +20.000 Kč 
         hyg.potřeby 
č.usnesení:11/31/6/06 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2, týkající se pořízení                 
2 kusů bannerů na propagaci města. 
 Z kap. 2, § 3429, pol. 5212, org. 5666 - 2.040,- Kč 

Z kapitoly SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – fyzickým osobám,org. podpora společ. kultur. a sport. života 

Na kap. 2, § 3429, pol. 5137  + 2.040,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. drobný, hmotný, dlouhodobý majetek 

č.usnesení:11/31/6/07 - Nájemní smlouvy v DPS 
1x prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS 
2x uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS 
č.usnesení:11/31/6/08 – Informace o nevyužití přiděleného grantového příspěvku a následné využití 
příspěvku pro DPS 
RM bere na vědomí informaci o nevyužití přiděleného grantu pro Paličky, o. s., se sídlem Malovarská 674,                
273 24  Velvary ve výši 20.000,- Kč na hudební festival Slunovrat, bubny, basy. 
RM neschvaluje využití grantového příspěvku ve výši 19.990,- Kč na nákup cvičebních pomůcek pro DPS                    
ve formě 10 ks flexi-baru na zdravotní cvičení, které v domě s pečovatelskou službou probíhá. Doposud                   
si cvičební nástroj DPS půjčuje od Sokola. 
č.usnesení:11/31/6/09 - Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o změnu rozpočtu    
RM neschvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu v celkové výši 50.000,-Kč 
převodem finančních prostředků z účtu 502 na účet 511.   
RM schvaluje použití finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z investičního fondu ZUŠ na vzniklou havarijní 
situaci v učebně č. 3, v přízemí hlavní budovy ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Riegrova čp. 181. 
č.usnesení:11/31/6/10 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Českému červenému kříži 
Odloženo, předložit žádost ČČK. 
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č.usnesení:11/31/6/11 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční o změnu rozpočtu 
RM neschvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Revoluční rozpočtovou změnu v celkové výši                      
40.000,- Kč převodem finančních prostředků. 
č.usnesení:11/31/6/12 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro SDH a schválení rozpočtové změny 
RM neschvaluje žádost SDH Kralupy o poskytnutí finanční částky ve výši 15.000,- Kč na proplacení  pronájmu 
sálu při pořádání hasičského bálu v KaSS Kralupy nad Vltavou v roce 2012 z rezervy města.  
RM neschvaluje rozpočtovou změnu: 
z kap. 2 - OSVŠaK, §3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. 5229 - ostatní neinvest. transfery, org. 5666 
-  podpora spol. kultur. a sport. života       - 15.000,- Kč 
na kap 1 Ekomonický odbor,  § 6409 – ostatní činnosti j.n., pol. 5901 - rezerva města  + 15.000,- Kč 
č.usnesení:11/31/6/13 – Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o změnu rozpočtu 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka rozpočtovou změnu v celkové výši            
400.000,- Kč převodem finančních prostředků:   
z příspěvku na provoz kap. 2, § 3113, pol. 5331 (z účtu 511 – Opravy údržba 200.000,-Kč + z účtu 501 – 
spotřeba materiálu 200.000,-Kč) celkem  - 400.000,- Kč  
na účet města, kap. 1, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 5901- rezerva města + 400.000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na provedení opravy běžecké dráhy na školním hřišti v roce 2012                         
dle podepsané smlouvy.  
č.usnesení:11/31/6/14 - Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o povolení čerpání  z investičního 
fondu školy 
RM schvaluje MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka čerpání finančních prostředků z investičního fondu 
školy ve výši 44.792,- Kč na práce spojené /doprava, montáž, instalace/ s pořízením investičního majetku /herní 
prvky na zahradu MŠ/. Práce se uskuteční v 1. pol. roku 2012.  
č.usnesení:11/31/6/15 – Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na nákup flexi-baru pro DPS a to: 
  z kap. 2, § 4371, pol. 5222 -5.000 Kč 
na kap. 2, § 4359, pol. 5139 +5.000 Kč 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/31/7/01 - Změna termínu hodnotící komise k veřejné zakázce ,,Svoz separovaného odpadu 
ve městě Kralupy n.Vlt.“ 
RM schvaluje nový termín jednání hodnotící komise k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení ,,Svoz 
separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ na 12. 1. 2012 v 9:00 hod., v malé zasedací místnosti                  
na MěÚ Kralupy nad Vltavou.  
č.usnesení:11/31/7/02 – Nákup velkoobjemových samozavlažovacích nádob 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převedením částky 145.000,- Kč pol. 9-3745-5169 org. 211„Údržba zeleně 
v přírodních lokalitách“ na pol. č. 9-3745-5137 „Květinové nádoby“. 
RM schvaluje  uzavření předložené SoD na nákup 4 + 4 ks velkoobjemových samozavlažovacích nádob  
č.usnesení:11/31/7/03 – Zadávací řízení „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ na období 2012 - 2014 
– výsledky hodnotící komise 
RM schvaluje tyto vybrané dodavatele služby: 
„Údržba zeleně v Kralupech“ na období 2012 - 2014 
Ing. Milada Bulderbergsová – BOTANICA za cenu 5,193.965,- Kč bez DPH 
 
„Údržba zeleně v Lobečku“ na období 2012 - 2014 
JVV, spol. s.r.o. za cenu 2,785.665,- Kč bez DPH 
 
„Údržba zeleně v přírodních lokalitách“ na období 2012 - 2014 
Vít Humpl za cenu 2,660.005,40 Kč bez DPH 
 
„Údržba záhonů, květinových mís a zeleně v ZŠ a MŠ“ na období 2012 - 2014 
Ing. Milan Janda za cenu 2,926.647,90 Kč bez DPH 
 
RM souhlasí, aby předmět plnění části veřejné zakázky „Údržba zeleně v Zeměchách“ a „Údržba zeleně podél 
komunikací“ byl zadán přímo jím zřízené a vlastněné organizaci TSM Kralupy nad Vltavou. 
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VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/31/8/01 - Žádost o užití městského znaku 
RM schvaluje užití městského znaku při akci „LEDNOVÝ UNDERGROUND 2012“ společnosti pro rozvoj 
DG, o. p. s., Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/31/8/02 - Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města: 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5339, org. 0011 na § 6112, pol. 5136, org. 0011 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5331, org. 0011 na § 6112, pol. 5137, org. 0011 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5221, org. 0011 na § 6112, pol. 5137, org. 0011 
500,- Kč  z § 6112, pol. 5139, org. 0011 na § 6112, pol. 5137, org. 0011 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5331, org. 0012 na § 6112, pol. 5194, org. 0012 
3.000,- Kč z § 6112, pol. 5223, org. 0012 na § 6112, pol. 5194, org. 0012 
1.000,- Kč z § 6112, pol. 5175, org. 0012 na § 6112, pol. 5194, org. 0012 
2.000,- Kč z § 6112, pol. 5223, org. 0013 na § 6112, pol. 5194, org. 0013 
5.700,- Kč z § 3399, pol. 5169  na § 3341, pol. 5169 
6.000,- Kč z § 3399, pol. 5169  na § 3399, pol. 5139 
2.000,- Kč z § 3399, pol. 5169  na § 3399, pol. 5331 
č.usnesení:11/31/8/03 – Podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na zateplení Plaveckého bazénu 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 10070503 mezi SFŽP ČR a městem Kralupy nad Vltavou, která byla                     
28. 11. 2011 podepsána ředitelem SFŽP ČR.  
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 10070503 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/31/8/04 - Vrácení nevyčerpaného daru 
RM schvaluje vrácení nevyčerpaného daru společnosti Mero ČR, a. s., ve výši 195.346,- Kč.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu: zařazení daru z roku 2008 - navýšení příjmové části na kap. 10, § 3319,               
pol. 2321 a navýšení výdajové části kap. 10, § 6409, pol. 5909 o částku 195.346,- Kč. 
č.usnesení:11/31/8/05 - Nové směrovky 
RM schvaluje zřízení nových směrovek ve městě v roce 2012. 
č.usnesení:11/31/8/06 – Administrace a VŘ u úspěšné žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy 
RM schvaluje pověření společnosti ACCON, Verdunská 37, 160 00  Praha 6 administrací žádostí o dotaci 
„Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Cukrovar“, celková maximální částka                  
je 48.000,- Kč vč. DPH. 
RM schvaluje pověření společnosti ACCON Verdunská 37, 160 00  Praha 6 zpracováním výběrového řízení                
u projektu: „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Cukrovar“, celková 
maximální částka je 30.000,- Kč vč. DPH. 
RM výše uvedené zakázky zadává formou přímého zadání, z důvodu návaznosti na předchozí úspěšnou 
spolupráci se zpracovatelem, která vedla k získání příslušné dotace, a jejich znalosti projektu. 
č.usnesení:11/31/8/07 – Vyúčtování dotace pro KaSS z ROP Střední Čechy 
RM bere na vědomí vyúčtování dotace pro Kulturní a společenské středisko z ROP Střední Čechy na projekt 
„Modernizace Kulturního a společenského střediska“. 
RM schvaluje ponechat přebytek spoluúčasti k dotaci ve výši 256.834,94 Kč Kulturnímu a společenskému 
středisku, jako neinvestiční příspěvek na provoz. 
č.usnesení:11/31/8/08 – Zpracování žádostí na zateplení budov z OPŽP 
1. RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy 

Kulturního a společenského střediska“. 
2. RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy 

sportovní haly“. 
3. RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy           

ZŠ Praktická“. 
4. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s. /SPF Group, v. o. s., přípravou 

žádostí o dotaci a jejích povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení 
budovy Kulturního a společenského střediska“, za celkovou cenu 108.000,- Kč / 168.000,- Kč vč. DPH. 

5. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s. /SPF Group, v. o. s., přípravou 
žádostí o dotaci a jejích povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení 
budovy sportovní haly“, za celkovou cenu 96.000,- Kč / 168.000,- Kč  vč. DPH. 

6. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s. /SPF Group, v. o. s., přípravou 
žádostí o dotaci a jejích povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení 
budovy ZŠ Praktická“, za celkovou cenu 126.000,- Kč / 168.000,- Kč vč. DPH . 
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7. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle 
části 3b) a 3c) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce. 

8. RM schvaluje proplacení přípravy žádostí o dotace s příslušnými přílohami k projektům „Zateplení budovy 
Kulturního a společenského střediska“, „Zateplení budovy sportovní haly“ a „Zateplení budovy                            
ZŠ Praktická“ z „Rozpočtové rezervy - dotace“ z rozpočtu na rok 2012. 

č.usnesení:11/31/8/09 – Proplacení faktur k projektu „Plavecký bazén“ z OPŽP 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 796.547,- Kč z kap. 5, § 2212, pol. 6121 org. 63 (rekonstrukce 
komunikace Na Husarce) na kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. 96 (rekonstrukce plaveckého bazénu). 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/31/9/01 - Výběrové řízení - správce sítě 
Odloženo, vysvětlí Ing. Berit. Pracovník IT MěÚ prověří možnost správy sítě. 
č.usnesení:11/31/9/02 - Odpis nedobytných pohledávek za fakturované drobné opravy v městských bytech 
Odloženo, pozvat Ing. Berita a účetní MěBP na příští jednání RM. 
č.usnesení:11/31/9/03 - Nákup malého kolového nakladače formou přímého nákupu bez výběrového řízení 
RM schvaluje přímý nákup smykem řízeného nakladače CAT 226B2 od dodavatele Phoenix-Zepelin, s. r. o., 
Lipová 72, Modletice za cenu 946.800 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje financování nového kolového nakladače z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Byla předložena nabídka               
3 druhů kolových nakladačů, pro potřeby TSM Kralupy nad Vltavou byl zvolen jako nejvíce vyhovující typ 
smykem řízený nakladač. Na základě výběru byla učiněna cenová poptávka na tři srovnatelné typy                           
a ke schválení byla doporučena cenově nejvýhodnější nabídka. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/31/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu kap. č. 14, VY 
RM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000 Kč na úhradu faktury, ve věci právního 
poradenství pro odbor výstavby ve složitých (právních, mediálních a procesních) kauzách z kap. č. 1 
ekonomický odbor, z kap. č. 14 odbor výstavby, § 3635, pol. 5169 – změny územního plánu (neinvestiční)                  
na kap. č. 14 odbor výstavby, § 2169, pol. 5166 – nákup služeb odborné posudky pro potřeby SÚ.  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/31/11/1 - Ponížení příspěvku sportovních oddílů 
RM schvaluje ponížení příspěvku pro sportovní oddíl SKI Klub Kralupy nad Vltavou. Důvodem ke snížení                  
je skutečnost, že při odevzdání vyúčtování bylo zjištěno, že skutečné náklady byly výrazně nižší oproti 
plánovaným nákladům.  
Akce – Finále Českého poháru 2011 v inline slalomu 
Plán.náklady  236.100,00 Kč 
Skut.náklady  156.413,80 Kč 
Příspěvek odsouhlasený   50.000,00 Kč 
Příspěvek ponížen na   32.000,00 Kč 
č.usnesení:11/31/11/2 – Žádost sportovního oddílu FK JUNIOR o příspěvek na energie a turnaj přípravek 
RM schvaluje:  
1) písemné žádosti sportovního oddílu FK JUNIOR o příspěvek na energie (za rok 2010) ve výši 45.000,- Kč. 
2) písemné žádosti sportovního oddílu FK JUNIOR o příspěvek ve výši 4.000,- Kč na turnaj přípravek, který 
proběhl 19.-20. 11. 2011 ve sportovní hale na Cukrovaru. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/31/12/1 – Smlouvy uzavřené za 3. čtvrtletí 2011 
RM bere na vědomí přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 3. čtvrtletí 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:11/31/13/1 - Podněty a informace členů RM 
1. RM schvaluje poskytnutí databáze evidence invalidů pro potřeby úřadu práce. Databáze bude poskytnuta po 
zaplacení licence společnosti DATAPROTECT, úřadem práce. 
 
2.RM souhlasí s podnájmem ambulancí neurologické, ortopedické a interní v areálu NsP Kralupy nad Vltavou  
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3.RM bere na vědomí informaci místostarosty L. Lesáka - návrh změny provozních hodin LSPP a ukládá 
komisi soc.-zdravotní posoudit tento návrh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 

 
 
 
 
 


