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V Ý P I S         Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. ledna 2012 
(RM č. 2) 

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

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:12/02/1/01 - Schválení programu RM č. 2 
RM schvaluje program 2. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 01/2012 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:12/02/2/01 - Úprava platového výměru ředitele Městského bytového podniku v Kralupech nad 
Vltavou 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele Městského bytového podniku v Kralupech nad Vltavou, 
Ing. Ladislava Berita, v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 11 - dosažení počtu 27 let započitatelné 
praxe, s účinností od 1. 2. 2012. 
č.usnesení:12/02/2/02 – Změna platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací 
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací zařazených dosud 
do platového tarifu dle přílohy č. 4 (zaměstnanci s VŠ) a dle přílohy č. 5 (zaměstnanci bez VŠ) nařízení vlády                  
č. 381/2010, s účinností od 1. 1. 2012, z důvodu legislativní změny – zrušení příloh č. 4 a č. 5 a převod do tarifů 
dle nové přílohy č. 5 nařízení vlády č. 448/2011. 
č.usnesení:12/02/2/03 – Novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
RM schvaluje novelu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění předloženého návrhu, 
s účinností od 1. 2. 2012, s úpravou dle důvodové zprávy.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:12/02/3/01 – Rozpočtové opatření č. 1/2012 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu r. 2012: 
Zapojení finančních prostředků v celkové výši 99.620 Kč z roku 2011 do rozpočtu 2012. 

a) neinvestiční dar ve výši 60.000 Kč v rámci soutěže „My třídíme nejlépe“ 
b) grant ve výši 33.152 Kč na projekt „Farmářské trhy Kralupy nad Vltavou“ 
c) spoluúčast ke grantu na „Farmářské trhy“ ve výši 6.468 Kč 

Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 99.620 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3727 o 60.000 Kč 

kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 2141 o 39.620 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1) Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu Zateplení budovy „Kulturního                                  

a společenského střediska“  v celkové výši 108.000,- Kč vč. DPH z „Rezerva města – spoluúčast k dotacím“, 
z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 5 § 3392 pol. 6121 org. 319 (Zateplení KaSS). 

 
2) Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu Zateplení budovy „Zateplení budovy 

sportovní haly“ v celkové výši 96.000,- Kč vč. DPH z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1                       
§ 6409, pol. 5901, na kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. 318 (Zateplení sportovní haly). 

 
3) Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy ZŠ Praktická“ v celkové 

výši 126.000,- Kč vč. DPH z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1, § 6409, pol. 5901, na kap. 5, 
§ 3114, pol. 6121, org. 342 (Zateplení ZŠ Praktická). 

 
4) Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v objektu 

čp. 687 ulice Chelčického“ v celkové výši 16.000,- Kč vč. DPH z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, 
z kap. 1, § 6409, pol. 5901, na kap. 5, § 3612, pol. 6121, org. 312 (Zřízení bytových jednotek Chelčického). 

č.usnesení:12/02/3/02 - Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou                 
za rok 2011 dle čl. IX., bod č. 2 „Zásad“ v platném znění. 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy 
nad Vltavou a dosažení věcných efektů za rok 2011 dle čl. IX., bod č. 2 „Zásad“ v platném znění (dle přílohy                
č. 1 a 2 k důvodové zprávě). 
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IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/02/4/01 - Odprodej referentského vozu Škoda Fabia  
Odloženo, získat nabídky od více případných zájemců. 
č.usnesení:12/02/4/02 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku Cafex,                     
parc. č. 492, k. ú. Kralupy nad Vltavou  
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku „CAFEX“ na pozemku 492                            
v k. ú. Kralupy nad Vltavou – stánek s tiskem (pod žel. viaduktem - roh ulice Jiráskova a Jungmannova) – 
prodloužení dočasné stavby do 31. 12. 2012. 
č.usnesení:12/02/4/03 - „Vyjádření k ohlášení stavby – zřízení 4 bytových jednotek v objektu čp. 5“ 
RM schvaluje znění vyjádření k ohlášení stavby – zřízení 4 bytových jednotek v objektu čp. 5 
č.usnesení:12/02/4/04 – Výzva „Modernizace místních komunikací lokalita U Cukrovaru“ 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci 
akce „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad 
Vltavou – lokalita U Cukrovaru“ a výzvu zveřejnit na úředních deskách, webových stránkách města a na webu 
e-poptávka.cz 
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek, termín zasedání komise na otevírání obálek. 
č.usnesení:12/02/4/05 – Hromosvod „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka“ 
Odloženo, poptat více zájemců. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/02/5/01 - Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Kralupy n. V. 
1) RM nedoporučuje ZM schválit nákup hasičské cisterny CAS od spol. THT, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 
Polička dle Nabídky č. 028879 z uskutečněného výběrového řízení veřejné zakázky. 
č.usnesení:12/02/5/02 - Žádost o přidělení služebního telefonu pro JSDH Kralupy nad Vltavou-Minice 
RM schvaluje přidělení služebního mobilního telefonu pro JSDH Kralupy nad Vltavou – Minice na základě 
žádosti zástupce velitele JSDH Kralupy n. Vlt. – Minice z důvodu zajišťování chodu JSDH Kralupy nad 
Vltavou-Minice s  tarifem ve výši 350,- Kč včetně DPH/měsíc, který bude hrazen z kap. 11, § 6171, pol. 5162. 
č.usnesení:12/02/5/03 - Informace o míře inflace 
RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2011 ve výši 1,9 %. 
RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2012 o roční míru inflace ve výši 1,9 % u nájemného za objekty, 
nebytové prostory a pozemky, které činí ročně 15.000 Kč a více. 
č.usnesení:12/02/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou - UPC 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav optického kabelu na pozemcích 
města pp. 88/7, pp. 88/16 a pp. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČ 00562262,                   
za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy 
uložení kabelu do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč za prvních deset bm 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:12/02/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice - UPC 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav optického kabelu na pozemcích 
města pp. 89/34, pp. 367/16, pp. 367/22, pp. 565/3, pp. 565/5, pp. 565/6 a pp. 568/1 v k. ú. Mikovice, jejichž 
vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 
4, Závišova 5, IČ 00562262, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 120,- Kč 
za každý další bm trasy uložení kabelu do pozemků. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 
č.usnesení:12/02/5/06 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN                       
na pozemcích pp. 572/8, pp. 527/7, pp. 81/1, st. 149, pp. 79/2 a pp. 601 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 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 pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace                     
a 1.750,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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č.usnesení:12/02/5/07 - Žádost o užití znaku města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje, na základě žádosti velitele JSDH Kralupy nad Vltavou, užití znaku města Kralupy n. Vlt.                 
za účelem zhotovení repliky praporu Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou (stáří stávajícího praporu 
130 let). 
č.usnesení:12/02/5/08 - Oprava zásahového vozidla Tatra 815 JSDH Kralupy n. Vlt. 
RM bere na vědomí nutnost odhlášení jednotky SDH Kralupy nad Vltavou z výjezdu na operačním středisku 
Mladá Boleslav, z důvodu nepojízdnosti a poruchovosti obou zásahových cisternových vozidel JSDH                      
Kralupy nad Vltavou TATRA 815 CAS 32 a TATRA 148 CAS 32.  
RM ukládá oslovit i jiné opravny zásahových cisternových vozidel (viz interní pravidla o zadávání veřejných 
zakázek) 
č.usnesení:12/02/5/09 – Bytové záležitosti  
7x prodloužení nájemní smlouvy 
1x přechod užívacího práva k bytu 
1x výměnu bytu 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:12/02/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce ČRS MO Kralupy nad Vltavou 
uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Rybářský ples“. 
Uvedená akce se bude konat dne 4. 2. 2012 od 20:00 hod do 5. 2. 2012 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy. Předpokládaný počet účastníků 300.  
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan František Brož. 
č.usnesení:12/02/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, kterou chce 
uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Sokolské Šibřinky – taneční zábava“. 
Uvedená akce se bude konat dne 3. 3. 2012 od 20:00 hod do 4. 3. 2012 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy. Předpokládaný počet účastníků 400.  
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá paní Petra Vanžurová. 
č.usnesení:12/02/6/03 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy bytu v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, 
Kralupy nad Vltavou, pro J. Č., na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
č.usnesení:12/02/6/04 - Projekt „Rodičovská skupina“ MUDr. Randáka, informace o realizaci programu 
rok 2011, žádost o schválení finanční podpory pro rok 2012 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu MUDr. Randáka „Rodičovská skupina“ v roce 
2012. 
RM souhlasí s finanční podporou pro rok 2012 na poskytování služeb v rámci projektu „Rodičovská skupina.“ 
č.usnesení:12/02/6/05 - Akční plán na rok 2012 – Sociální plánování 
RM bere na vědomí Akční plán na rok 2012 – Sociální plánování. 
č.usnesení:12/02/6/06 - Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ Revoluční na rok 2012 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola Kralupy nad 
Vltavou, Revoluční, dle přílohy k důvodové zprávě. 
č.usnesení:12/02/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Čechii Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku 
chce FK Čechie Kralupy nad Vltavou uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Ples sportovců“.  
Uvedená akce se bude konat dne 11.2 2012 od 20:00 hod do 12. 2. 2012 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu SPORT Kralupy nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků 100.  
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Kostelníček. 
č.usnesení:12/02/6/08 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro MERO ČR, a. s., o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku 
chce MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Ples MERO“. 
Uvedená akce se bude konat dne 17. 2 2012 od 20:00 hod do 18. 2. 2012 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků 330.  
č.usnesení:12/02/6/09 - Český červený kříž Mělník – žádost o příspěvek 
RM nesouhlasí s příspěvkem pro Český červený kříž v Mělníku ve výši 5.000,- Kč. 
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č.usnesení:12/02/6/10 - Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečné schválení věcných darů 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou dodatečné přijetí věcných sponzorských darů 
v celkové výši 4.572,75- Kč dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů              
a to:   
1)  od spol. Profi Servis Kralupy, s. r. o., Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou v hodnotě 1.199,- Kč jako 

příspěvek na 12. reprezentační ples DDM Kralupy nad Vltavou pořádaný dne 21. 1. 2012 
2) od spol. Sklenářství – rámování, Jan Pokorný, Komenského 781, Kralupy nad Vltavou v hodnotě 1.170,- Kč 

jako příspěvek do tomboly na 12. reprezentační ples DDM Kralupy nad Vltavou pořádaný dne 21. 1. 2012 
3) od spol. Naturmed, s. r. o., U Parku 252, Kralupy nad Vltavou v hodnotě 2.203,75 Kč, předmětem daru                 

je kosmetika do tomboly na 12. reprezentační ples DDM Kralupy nad Vltavou pořádaný dne 21. 1. 2012. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:12/02/7/01 - Veřejná zakázka – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje návrh hodnotící komise o přidělení zakázky „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad 
Vltavou“ společnosti REGIOS, a. s., která při hodnocení dle kritérií zveřejněných v zadávací dokumentaci 
získala největší počet bodů. 
RM schvaluje návrh hodnotící komise stanovit jako náhradníka o přidělení zakázky ,,Svoz separovaného 
odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ společnost AVE Kralupy, s. r. o., která se v hodnocení umístila                    
na 2. místě. 
č.usnesení:12/02/7/02 – Stanoviště na textilní odpad 
RM schvaluje umístění kontejneru na sběr textilního odpadu společnosti Koutecký, s. r. o., na stanovištích: 
- parkoviště v Nerudově ulici 
- parkoviště u zimního stadionu v Lobečku 
č.usnesení:12/02/7/03 – Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o svozu separovaného sběru firmou Regios, a. s. 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o pravidelném svozu separovaného odpadu, který prodlužuje 
stávající smlouvu se společností Regios, a. s., do 29. 2. 2012. 
 
VIII. Marketing, dotace 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:12/02/10/1 - Uvolnění finančních prostředků na přestěhování a dovybavení spisovny v nových 
prostorách v Lobči, z fin. prostředků „centrum města“ 
RM doporučuje ZM uvolnit částku 71.960 Kč z  finančních prostředků „centrum města“, na přestěhování                    
a dovybavení nových prostor centrální spisovny MěÚ v Lobči. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:12/02/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise zdravotní, sociální a prevence kriminality dne 21. 12. 2011. 
č.usnesení:12/02/11/2 – Odvolání člena komise a jmenování nového 
RM odvolává paní Markétu Wágnerovou z členství ve Školské a kulturní komisi s účinností k 24. 1. 2012. 
RM jmenuje členku Školské a kulturní komise paní Jitku Košťálovou s účinností od 24. 1. 2012 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:12/02/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za prosinec 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:12/02/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM schvaluje použití městského znaku sportovním oddílům při pořádání sportovních akcí v roce 2012. 
 
RM schvaluje poskytnutí PD, týkající se přestavby centra města (Ing. arch. Picek) VŠCHT Praha, v souvislosti 
s navrhovanou přestavbou budovy mlýna na výzkumné centrum VŠCHT Praha. Případné architektonické změny 
si budou zástupci VŠCHT Praha projednávat osobně s Ing. arch. Pickem. 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


