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V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. února 2013 
(RM č. 4) 

 
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:13/04/1/01 - Schválení programu RM č. 4 
RM schvaluje návrh programu 4. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 3/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/04/2/01 - Výsledek výběrového řízení „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 milionů 
korun českých“ 
RM schvaluje vítězem výběrového řízení „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 milionů korun českých“ 
společnost Komerční banka, a. s., IČ: 45317054, Na Příkopě čp. 969/33, Praha 1, PSČ 114 07, za cenu 
celkového úroku 558.739,84 Kč bez DPH. 
č.usnesení:13/04/2/02 - Záměr výstavby Seniorského bydlení – změna územního plánu. 
RM nedoporučuje ZM schválit pořízení rozšíření souboru změn č. 4 územního plánu města Kralupy n. Vlt., 
týkající se využití pozemků parc. č. 82/1, 88/8, 88/9, 88/13, 88/14 a st. 608 k. ú. Lobeč lokalita Na Skalách 
pro výstavbu Seniorského bydlení.  
 
RM nedoporučuje  ZM schválit uložení zpracování a projednání rozšíření souboru změn č. 4 územního plánu 
města  Kralupy n. Vlt.  v rozsahu usnesení zastupitelstva města odboru výstavby a územního plánování. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/04/3/01 - Rozpočtové opatření č. 7/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 9.679 Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013. 

Jedná se o vratku účelové dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 9.679,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402, pol. 5364 o 9.679,- Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof  

na projekt „Náhrada škod při odstraňování povodní v Zeměchách“ v celkové výši 250.000,- Kč.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – EO, pol. 4122 o 250.000,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 7 – SM,  § 5512 JSDH Kralupy o částku 40.195,- Kč 

                                                            § 5512 JSDH Minice o částku     3.310,- Kč 
                                  kap. č. 10 – MaRM,  § 5512, pol. 5321, org. 23227  
                                                      - příspěvek pro JSDH Vojkovice ve výši 15.500,- Kč 
                                  kap. č. 9 – ŽP,  § 3745, pol. 5169, org. 23227 úprava zeleně  
                                                      – pomník v Zeměchách o částku 35.000,- Kč   
                                  kap. č. 5  - RI,  § 3639, pol. 5331, org. 23227  
                                                     - příspěvek pro TSM ve výši 155.995,- Kč 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 98.000,- Kč  

 z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 5901 „Rezerva města na havárie“  
na kap. č. 7 – správa majetku, § 3613 pol. 5169 na demolici objektu čp. 3 v areálu Aero ve výši 48.000,- Kč a 
                                                                             na odvoz suti z uvedené demolice ve výši 50.000,- Kč.  

Zhotovitelem demolice bude Bartoloměj Durdoň, Horymírova 943/38, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/04/3/02 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
14,475.096,16 Kč.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
Nebyl předložen žádný materiál 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/04/5/01 - Žádost o využití louky k tréninkovým běhům v coursingu 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání tréninkových běhů v coursingu (terénní 
dostihy psů), které pořádá Nord coursing club, zastoupený paní Alicí Severovou, dne 23. 2. 2013 za poplatek  
ve výši 2.000 Kč/den. 
č.usnesení:13/04/5/02 - Žádost o využití louky pro modelářskou soutěž 
RM schvaluje využití louky ( poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) panu Ladislavu Vosáhlovi pro konání „Veřejné 
modelářské soutěže samokřídel a modelářský den s ukázkou létání modelů vrtulníků a letadel“  
dne 9. června 2013 bez poplatku 
č.usnesení:13/04/5/03 - Žádost o zřízení parkovacích míst 
RM neschvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 572/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře cca  
30 m2 za účelem zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst pro pacienty ordinací MUDr. Málkové  
a MUDr. Bartošové.  
č.usnesení:13/04/5/04 - Schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Lidové náměstí čp. 378 
RM schvaluje opětovné zveřejnění záměru o pronájmu bytu č. 7, Lidové náměstí čp. 378 obálkovou metodou.  
č.usnesení:13/04/5/05 - Pronájem části pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje pronájem části pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček o výměře 200 m2 Spolku leteckých modelářů 
Kralupy nad Vltavou, za účelem provozování zájmové činnosti, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, za roční nájemné 6.000 Kč. 
č.usnesení:13/04/5/06 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynové přípojky na pozemku 
pp. 81/218 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 4.000 Kč. K náhradě za zřízení 
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/04/5/07 - Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny  
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 14379/244847 
k domu, Čechova ulice s pozemkem parc. č. st. 460 v k. ú. Lobeč, T*** Š*** do 5. 3. 2013. 
č.usnesení:13/04/5/08 - Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny – manželé D* 
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11850/232651 
k domu, Horymírova ulice s pozemkem parc. č. st. 459 v k. ú. Lobeč, manželům D*** do 15. 3. 2013. 
č.usnesení:13/04/5/09 - Záměr města - pronájem části pozemku pp.153/16 v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku pp. 153/16 o výměře 83 m2 v k. ú. Lobeček za účelem 
udržování pořádku a sekání zeleně v okolí prodejny nábytku OBR. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/04/6/01 - Žádost ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 50.000 Kč pro Základní školu Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou následovně: 
z účtu 501 – Spotřeba materiálu – nábytek a zařízení  -50.000 Kč 
na účet 502 - Energie - voda   +25.000 Kč 
na účet 502 - Energie - plyn    +25.000 Kč 
č.usnesení:13/04/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro Fotbalový klub Čechie Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
FK Čechie uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Ples sportovců“. 
Uvedená akce se bude konat dne 8. 3. 2013 od 20:00 hod. do 9. 3. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Petr Kostelníček. 
č.usnesení:13/04/6/03 - Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na adrese U Cukrovaru 1171 J*** K***,  
na dobu určitou, od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na adrese U Cukrovaru 1171 M*** K***, na dobu určitou, 
od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. 
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č.usnesení:13/04/6/04 - Uzavření knihovny 
RM schvaluje uzavření knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 30. 3. 2013. 
RM bere na vědomí uzavření knihovny z důvodu konání akce Noc s Andersenem v pátek 5. dubna  
(odd. pro děti, studovna) a v sobotu 6. dubna (odd. pro dospělé čtenáře). 
č.usnesení:13/04/6/05 - Žádost ZŠ Komenského  Kralupy nad Vltavou o čerpání z rezervního fondu 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace, čerpání z rezervního fondu organizace ve výši 70.000 Kč na stavební práce a další úpravy při 
přesunu školní kuchyňky do bytu v budově čp. 131 a úpravu uvolněné místnosti pro 4. oddělení školní družiny. 
č.usnesení:13/04/6/06 - Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského o souhlas k přijetí finančního 
sponzorského daru 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 
okres Mělník podle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, přijetí finančního sponzorského daru ve výši 3.000 Kč od obce Kozomín, Kozomín 28,  
277 45 Úžice pro mateřskou školu na pořízení didaktických her a spotřební materiál. 
č.usnesení:13/04/6/07 - Žádost ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetí věcného 
sponzorského daru 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, přijetí věcného sponzorského daru v hodnotě 
1.000 Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
Jedná se o materiál pro zajištění výuky pracovní výchovy žáků školy, od firmy Jan Pokorný, zastoupené 
p. Janem Pokorným. 
č.usnesení:13/04/6/08 - Informace o získání dotace z MPSV na rok 2013 
RM bere na vědomí přidělení dotace z MPSV na pečovatelskou službu ve výši 710.000 Kč a na odlehčovací 
službu ve výši 82.000 Kč za rok 2013. 
č.usnesení:13/04/6/09 – Žádost ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o souhlas k přijetí finančních  
sponzorských darů 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, okres Mělník 
podle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, přijetí finančních sponzorských darů na podporu vzdělávání, na celorepublikovou soutěž „Souboj 
čtenářů“ od dárců: 
1. Rodičovská rada při 4. ZŠ v Kralupech nad Vltavou, zastoupená paní Ivetou Špačkovou – jednatelkou, 

ve výši 2.400 Kč. 
2. Mgr. Jana Ryndová, Gagarinova 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 2.000 Kč.   
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/04/8/01 - Příspěvek z fondu starosty – ČSCH ZO 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v maximální výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní 
organizace Kralupy nad Vltavou z fondu starosty města.  
č.usnesení:13/04/8/02 - Rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 54.450 Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - spoluúčast 
k dotacím na kap. 5, § 3114, pol. 6121, org. 342 (Zateplení ZŠ Praktická). 
č.usnesení:13/04/8/03 – Zateplení budov 
RM schvaluje zpracovatelem energetického auditu, PD pro snížení energetické náročnost a výměny zdroje 
vytápění, a kompletní administraci žádosti o dotaci z OPŽP: 
„Objekt ZŠ. Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října“ spol. ENERGY Benefit Centre, a. s., Praha 6 za cenu  
  200.000 Kč + DPH. 
„Objekt TSM Kralupy nad Vltavou“ spol. ENERGY Benefit Centre, a. s., Praha 6 za cenu 190.000 Kč+ DPH. 
„Objekt MěBP Kralupy“ spol. ENERGY Benefit Centre, a. s., Praha 6 za cenu 160.000 Kč+ DPH. 
 
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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku: 
200.000 Kč + DPH z kap. 1, § 6401, pol. 5901 na kap. 5, § 3117 
190.000 Kč + DPH z kap. 1, § 6401, pol. 5901 na kap. 5, § 3639 
160.000 Kč + DPH z kap. 1, § 6401, pol. 5901 na kap. 5, § 3612 



str.4 

IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/04/9/01 - Zpracování PD k vybudování dešťové kanalizace u BD v ul. Třída Legií 
RM bere na vědomí zprávu o stavu vpustí v lokalitě BD v ulici Třída Legií. 
č.usnesení:13/04/9/02 - Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2012 
Odloženo. 
RM ukládá TSM předložit položkový rozbor hospodaření za rok 2012. 
RM ukládá TSM předložit plán obnovy strojového parku do r. 2017 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:13/04/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na kapitole 10, § 5212 - přesun částky 50.000,- Kč z položky 5169,  
na položku 5171 (na opravy a odstranění závad zjištěných při pravidelných ročních revizích celého varovacího  
a vyrozumívacího systému města) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/04/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise dne 5. 2. 2013. 
                                   redakční rady KZ dne 11. 2. 2013  
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/04/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ ul. Gen. Klapálka na leden 2013.  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/04/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM ukládá TSM zrealizovat doporučení dopravní komise uvedená v zápise dopravní komise dne 5. 2. 2013.  
Termín do 30. 4. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


