
Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. 4. 2013 
(RM č. 7) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:13/07/1/01 - Schválení programu RM č. 7 
RM schvaluje návrh programu 7. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 6/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA+MST 
č.usnesení:13/07/2/01 - Nabídka společnosti Knight Frank, spol. s r. o., na zpracování studie a posouzení 
ekonomické výhodnosti revitalizace centra města 
RM souhlasí se zpracováním „Studie a posouzení ekonomické výhodnosti revitalizace centra města“ společností 
Knight Frank, s. r. o., za cenu 80.000 Kč + DPH. 
 
RM schvaluje zaplacení „Studie a posouzení ekonomické výhodnosti revitalizace centra města“ z úspor za 
spotřebované energie v roce 2012, vrácené jednotlivými PO, po schválení hospodaření, do rozpočtu města. 
č.usnesení:13/07/2/02 - Odsouhlasení varianty řešení výstavby nové lávky v lokalitě „ V Olších“ 
RM souhlasí s výstavbou lávky v lokalitě „V Olších“ ve variantě se zastřešením lávky. 
č.usnesení:13/07/2/03 - Výběrové řízení Kralupská sportovní, s. r. o. 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Rekonstrukce ledové plochy a nová strojovna chlazení v objektu 
Zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje znění předmětné „Zadávací dokumentace“ k vyhlášení výběrového řízení. 
č.usnesení:13/07/2/04 - Výběrové řízení k akci „Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zveřejnění „Oznámení předběžných informací“ k výběrovému řízení „Nákup vybavení pro nový 
MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/07/2/05 - Právní stanovisko ohledně právní odpovědnosti města v případě vzniku škodní 
události v souvislosti se skalním masivem v Lobči 
RM bere na vědomí právní stanovisko ohledně právní odpovědnosti města, v případě vzniku škodní události, 
v souvislosti se skalním masivem v Lobči.  
č.usnesení:13/07/2/06 – Pojištění majetku města 
1. RM schvaluje zrušení výběrové řízení „Pojištění majetku města,“ z důvodu obdržení jen jedné nabídky. 
2. RM schvaluje opětovné vyhlášení „Výzvy“ k výběrovému řízení „Pojištění majetku města“ 
3. RM schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „Pojištění majetku města,“ ve shodném znění jako 
při prvním vyhlášení VŘ. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/07/3/01 – Rozpočtové opatření č. 10/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 24.951,60 Kč. 

Jedná se o nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2013.   
navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, pol. 4121 o 15.129,60 Kč 

     kap. č. 7 – správa majetku, § 6171, pol. 2324 o 9.822,00 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 rezerva města o 24.951,60 Kč  

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 5.000,- Kč.  

Jedná se o finanční dar od Jaroslava Holečka, který je určen na akci „Sportovec Kralup nad Vltavou 2012“.   
navýšení příjmů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 5.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 6171 o 5.000,- Kč. 

 
3. Vratku části dotace ve výši 54.450,56 Kč dle vyúčtování výdajů na volby prezidenta republiky.  

ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 54.450,56 Kč a 
ponížení výdajů kap. č. 4 – odbor správní, § 6118 o 54.450,56 Kč. 

 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 50.000,- Kč.    

Jedná se o příjmy za propagaci a reklamu v rámci pořádání akce „Dny Kralup nad Vltavou 2013“ od firmy 
Synthos Kralupy, a. s.   
navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 50.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 50.000,- Kč.  

 



5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 107.548,30 Kč.  
Jedná se o nevyčerpané peněžité dary z roku 2012 na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
navýšení příjmů tř. 8 financování – pol. 8115 o 107.548,30 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 107.548,30 Kč. 

 
6. Přijetí splátky půjčky od SDH Kralupy ve výši 47.500,- Kč. Finanční prostředky budou vráceny do rezervy 

města na spoluúčast k dotacím. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 2420 o 47.500,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 47.500,- Kč. 

 
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 220.000,- Kč. 

Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO TSM, které byly zaslány na účet zřizovatele  
a budou převedeny na zajištění dálkového monitoringu médií a energií v ZŠ Gen. Klapálka ve výši  
64.401,- Kč a do rezervy města ve výši 155.599,- Kč. 
navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639, pol. 2229 o 220.000,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113, pol. 5169 o 64.401,- Kč 
                            kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 155.599,- Kč.  

č.usnesení:13/07/3/02 - Nová „Směrnice o pokladní službě“ 
RM schvaluje novou „Směrnici o pokladní službě“, s účinností od 3. 4. 2013. 
č.usnesení:13/07/3/03 - Nová směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 
RM schvaluje novou směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od 3. 4. 2013. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/07/4/01 - Statické posouzení objektu čp. 65 - areál bývalého Aera 
RM bere na vědomí předložené statické posouzení objektu čp. 65 v Trojanově ulici (areál Aero) a informaci 
odboru RIaSM o platných smlouvách o nájmu nebytových prostor v předmětném objektu. 
č.usnesení:13/07/4/02 - Rozpočtová změna – Technicko-ekonomická studie proveditelnosti komunikace 
Zeměchy, ulice 9. května – objekt rybářského svazu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 71.390 Kč včetně DPH, z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (projektová 
dokumentace celkem), na kap. 5, § 2212, pol. 6121, org. 383 (PD – Technicko-ekonomická studie 
proveditelnosti komunikace Zeměchy, ul. 9. května – objekt Rybářského svazu). Studii vypracuje firma VHS 
Projekt, IČO 74643312, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/07/4/03 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – návrh změny vnitřního  
a venkovního osvětlení 
RM schvaluje realizaci alternativních provozně úsporných řešení venkovního a vnitřního osvětlení v rámci 
stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. Celkové finanční navýšení za realizaci  
je 2,037.903 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje pokrytí zvýšených finančních nákladů na osvětlení v rámci akce „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“ z úspor na kap. 5-RI. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu: 
z kap. 5-3113-6121 org. 112 ve výši 1,200.000 Kč a 
z kap. 5-2219-6121, org. 348 ve výši   900.000 Kč  
převod na kap. 5-6171-6121, org. 307 ve výši 2,100.000 Kč. 
č.usnesení:13/07/4/04 – Fotokabiny +- staženo, bude na příští RM 
 
č.usnesení:13/07/4/05 - „Demolice objektů v areálu Aero – Kralupy nad Vltavou“ – výběr zhotovitele 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Demolice objektů v areálu Aero – Kralupy nad Vltavou“ firmu 
KOCHMANTRANS, s. r. o., Mlýnská 337, Kralupy nad Vltavou za celkovou cenu 3,509.000 Kč vč. DPH. 
S vybraným zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. Kompletní dílo bude dokončeno do dubna 2014. 
Částka ve výši 1,210.000 Kč vč. DPH bude uhrazena v roce 2013, zbylá částka ve výši 2,299.000 Kč vč. DPH 
bude uhrazena v roce následujícím. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 210.000 Kč z kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 112 (tělocvična Gen. 
Klapálka) na kap. 7, § 3613, pol. 5169. Finanční prostředky budou použity k dofinancování akce „Demolice 
objektů v areálu Aero - Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/07/4/06 - Smuteční síň – oprava fasády 
RM schvaluje zhotovitelem opravy fasády na Smuteční síni pana Tomáše Cinádra, Štefánikova 651 Kralupy 
nad Vltavou 278 01 za cenu 644.167,70 Kč.  
 
 



č.usnesení:13/07/4/07 - Výměna oken v bytovém domě čp. 159 v areálu hřbitova 
RM schvaluje zhotovitelem výměny oken v bytovém domě čp. 159 v areálu hřbitova firmu VEXTA, s. r. o., 
Hovorčovická 137, Bořanovice – Líbeznice, za celkovou cenu 70.327 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:13/07/4/08 - Vypracování PD pro provádění stavby „Rekonstrukce BD Havlíčkova čp. 900“ 
RM schvaluje vypracování PD pro provádění stavby „Rekonstrukce BD Havlíčkova čp. 900“ firmou AVIS 
REAL, s. r. o., Trojanova 2022/12, Praha 2, 12000, za cenu 98.400 Kč včetně DPH. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 98.400 Kč včetně DPH, z kap. 5, § 3612, pol. 5171 (oprava BD z 
privatizace), na kap. 5, §3612, pol. 6121, org. 385 (rekonstrukce BD Havlíčkova 900).  
č.usnesení:13/07/4/09 - Žádost o úpravu příjezdové cesty k RD čp. 464 
RM schvaluje návrh úpravy příjezdové cesty k RD čp. 464, Kralupy nad Vltavou – Lobeček v tomto změní. 
Technické služby dodají materiál (zatravňovací dlažba vč. podloží) a majitel nemovitosti Ing. H*** a p.K*** 
 si provedou pokládku na vlastní náklady. Podmínkou je i splnění podmínek správce místních komunikací.    
č.usnesení:13/07/4/10 - Informace o pozemku parc. č. 153/16 v k. ú. Lobeček 
RM bere na vědomí informaci o stavu pozemku parc. č. 153/16 v k. ú. Kralupy nad Vltavou – Lobeček, který je 
v majetku města Kralupy nad Vltavou v místech u bývalého hokejbalového hřiště (viz foto). Důvodem jsou časté 
stížnosti občanů na rozježděnou zeleň jednak před hokejbalovým hřištěm dále na zeleň u dětského hřiště i zeleň 
podél restaurace směrem ke garážím u zimního stadionu (viz foto). Obzvlášť v období nepříznivého počasí jsou 
tyto plochy rozbahněné a bahno se roznáší na okolní komunikace a chodníky a chodci si stěžují. 
RM ukládá TSM vybudovat zábradlí k zamezení vjezdu a odboru ŽP zajistit obnovu zeleně. 
č.usnesení:13/07/4/11 - Oprava chodníku v ulici Nerudova v Kralupech nad Vltavou – výběr zhotovitele 
Odloženo, projednat s TSM možnost opravy chodníku v ul. Nerudova. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/07/5/01 - Opětovná 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*** Durdoňovým do 20. 4. 
2013. 
č.usnesení:13/07/5/02 - Záměr města o pronájmu částí pozemku k. ú. Mikovice 
RM ruší usnesení č.12/24/5/03 ze dne 11. 9. 2012. 
RM schvaluje záměr města pronajmout části pozemku parc. č.43/6 v k. ú Mikovice o výměrách 500 m2 
a 493 m2 k zahrádkaření obálkovou metodou nejvyšší nabídce za minimální cenu 10,00 Kč/m2/rok.  
č.usnesení:13/07/5/03 – Žádost o ukončení nájmu pozemku k. ú. Mikovice dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 61/95/719/SMI, uzavřené s J*** K*** na část pozemku p. č. 173/1 
v k. ú. Mikovice o vým. 289 m2 dohodou zpětně k 31. 12. 2013. 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Mikovice o výměře 289 m2 za účelem 
zahrádkaření. 
č.usnesení:13/07/5/04 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova  M*** R*** ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků B*** P*** ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.  
 
RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu, Lidové náměstí na pana L*** D***. 
č.usnesení:13/07/5/05 - Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod stánkem 
RM schvaluje snížení nájemného panu Hong Dao Dinh Thi na částku 30.000 Kč/čtvrtletí, počínaje  
od 1. 4. 2013. S žadatelem bude uzavřen dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 43/04/700/SM.  
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/07/6/01 - Žádost o finanční příspěvek 
RM neschvaluje finanční příspěvek pro Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb. 
č.usnesení:13/07/6/02 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 53 LSPP za 2/2013. 
č.usnesení:13/07/6/03 - Žádost o povolení na uspořádání cyklických pouličních sbírek použitých oděvů, 
textilií ve městě 
RM schvaluje uspořádání cyklických pouličních sbírek použitých oděvů, textilií ve městě firmou 
Handlowa„Tesso“ sp. j. 



č.usnesení:13/07/6/04 - Závěrečná zpráva za rok 2012: Semiramis-terénní program 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Semiramis, o. s. Nymburk – Centrum terénních programů 
č.usnesení:13/07/6/05 - Žádost o finanční příspěvek Dům kněžny Emmy Neratovice 
RM neschvaluje finanční příspěvek pro Dům kněžny Emmy v Neratovicích. 
č.usnesení:13/07/6/06 - Žádost ZŠ praktické o převod finančních prostředků z rezervního fondu na 
investiční fond a jeho následné čerpání na rekonstrukci kuchyňky 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, převod z rezervního fondu organizace ve výši 
200.000 Kč k posílení investičního fondu, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou čerpání finanční částky ve výši 200.000 Kč 
z investičního fondu organizace dle § 31 odst. 2 d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Finanční prostředky budou použity na opravu učebny pracovní výchovy (školní kuchyňky). 
č.usnesení:13/07/6/07 - Žádost o schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací  
za rok 2012 
RM schvaluje zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012  
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 272.006,58 Kč. Finanční částku ve výši 137.879,- Kč 
za nevyčerpané energie odvod zřizovateli a částku 134.127,58 Kč převod do rezervního fondu.  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. Ed. Beneše: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 379.270,43 Kč. 
Finanční částku ve výši 329.270,43 Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 50.000,- Kč převod 
do fondu odměn.  
 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 590.991,04 Kč. 
Finanční částku ve výši 94.910,44 Kč převod do fondu odměn, částku ve výši 23.727,60 Kč převod  
do rezervního fondu a částku ve výši  472.353,-Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli.  
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, 
příspěvková organizace:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 142.721,79 Kč. 
Finanční částku ve výši 110.795,- Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 31.926,79 Kč za nevyčerpané 
energie odvod zřizovateli. 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 100.533,70 Kč.  
Finanční částku ve výši 67.227,44 Kč převod do fondu odměn a částku ve výši 33.306,26 Kč převod  
do rezervního fondu. 
 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem158.078,39 Kč.  
Finanční částku ve výši 100.000,-Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 58.078,39 Kč převod do fondu 
odměn.  
 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 11.465,31 Kč. 
Finanční částku ve výši 11.465,31-Kč převod do fondu odměn.  
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 61.433,96 Kč. 
Finanční částku ve výši 56.433,96 Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 5.000,-Kč převod do fondu 
odměn.   
 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 143.256,16 Kč. 
Finanční částku ve výši 24.000,- Kč převod do fondu odměn, částku ve výši 7.057,16 Kč převod do rezervního 
fondu a částku ve výši 112.199,- Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 



 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2012 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 192.176,18 Kč. 
Finanční částku ve výši 40.000,- Kč převod fondu odměn, částku ve výši 32.928,18 Kč převod do rezervního 
fondu a částku ve výši 119.248,- Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 
 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2012 je celkem 300.902,63 Kč.  
Finanční částku ve výši 216.708,63 Kč odvod do rezervního fondu, částku ve výši 80.000,- Kč odvod do fondu 
odměn a částku ve výši 4.160,- Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 
 
Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou:   
Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 vykazuje ztrátu ve výši - 817.719,05 Kč.  
Ztrátu ve výši - 817.719,05 Kč převod z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele a následné 
použití těchto prostředků na pokrytí vzniklé ztráty.  
č.usnesení:13/07/6/08 - Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2012  
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2012, dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) 
 u příspěvkových organizací města: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace,  
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 
Kulturní a společenské středisko v  Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:13/07/6/09 - Žádost o udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS a přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS  M*** K*** 
RM schvaluje přidělení bytu č. ** v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou pro M*** K*** na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/07/7/01 – Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a. s.  
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a. s., o zajištění odběru a využití 
odpadu z obalů. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/07/8/01 - Dotace pro MŠ z Nadace proměny 
RM schvaluje podání žádosti do programu „Zahrada hrou“ z Nadace proměny, na obnovu zahrady v Mateřská 
škola, ul. Generála Klapálka 975. 
RM schvaluje podání žádosti do programu „Zahrada hrou“ z Nadace proměny, na obnovu zahrady v Mateřské 
škole, ul. Dr. E. Beneše, v odloučeném pracovišti Nábřeží J. Holuba 153. 
č.usnesení:13/07/8/02 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Rozšíření kapacity 
sběrového dvora Města Kralupy nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Rozšíření 
kapacity sběrového dvora Města Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje společnost GRV Engineering, s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem 
zhotovitelem žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Rozšíření kapacity sběrového 
dvora Města Kralupy nad Vltavou“, za cenu 30.250,- Kč, vč. DPH. 
3. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti GRV Engineering, s. r. 
o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem administrací projektu „Rozšíření kapacity sběrového dvora 
Města Kralupy nad Vltavou“, za cenu 4,25 % z přidělené dotace + DPH. 
4. 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 uvedenou akci, z důvodu časové nouze. 



5. RM schvaluje převedení finančních prostředků na přípravu předmětné žádosti o dotaci z kap. č. 1, § 6409, 
pol. 5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“ na kap. 5, § 3639, pol. 6122 org. 384 (Rozšíření sběrového 
dvora). 
č.usnesení:13/07/8/03 - Technický dozor investora k projektu Krajinářské úpravy STRACHOV 
RM schvaluje dodavatelem technického dozoru investora společnost Ing. Milan Janda, Budečská stezka 201, 
27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 705804562, za cenu 185.856,- Kč včetně 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 uvedenou akci, z důvodu časové nouze. 
č.usnesení:13/07/8/04 - Příspěvek z fondu starosty a místostarostů - taneční škola Rasha 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč z fondu starosty města Mgr. Ivetě Jirasové.  
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z fondu místostarosty Lesáka Mgr. Ivetě 
Jirasové. 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z fondu místostarosty Ing. Czechmanna  
Mgr. Ivetě Jirasové. 
RM schvaluje rozpočtové změny: 
z § 6112, pol. 5229, org. 0011 na § 6112, pol. 5212, org. 0011 – výše 4.000 Kč 
z § 6112, pol. 5229, org. 0012 na § 6112, pol. 5212, org. 0012 – výše 3.000 Kč 
z § 6112, pol. 5229, org. 0013 na § 6112, pol. 5212, org. 0013 – výše 3.000 Kč 
č.usnesení:13/07/8/05 - Příspěvek z fondu starosty – Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v maximální výši 5.000,- Kč Římskokatolické farnosti Kralupy 
nad Vltavou z fondu starosty města.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/07/9/01 - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MěBP za rok 2012 
RM souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření roku 2012 ve výši 927.962,76 Kč do rezervního 
fondu MěBP. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/07/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise rozpočtové dne 25. 3. 2013. 
        sportovní dne 19. 3. 2013. 
č.usnesení:13/07/11/2 – Rozdělení příspěvků na činnost pro sportovní oddíly 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na činnost sportovním mládežnickým oddílům dle návrhů 
sportovní komise. Sportovní komise projednala vrácenou (neschválenou) část A z minulé RM a předkládá 
tabulku, která je zcela v souladu s pravidly přidělování financí schválenou RM v minulých letech a 
aktualizovanými v loňském roce. Viz tabulka v důvodové zprávě. 
RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků nad 50.000 Kč sportovním mládežnickým oddílům dle 
návrhů sportovní komise, viz tabulka. 
 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419- ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením  
č.usnesení:13/07/11/3 – Rozdělení financí z loterijního zákona 
Odloženo. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/07/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí dopis pí Roubíkové o stavu komunikací v Zeměchách. 
 
RM ukládá řediteli PO KaSS předložit rozbor hospodaření PO za roky 2008 – 2012 (počty představení + počty 
návštěvníků -  rozepsat na kino a sál, nákladovost a výnosy těchto akcí, struktura představení, počty zaměstnanců 
a mzdové náklady, provozní náklady, seznam přijatých sponzorských darů). Termín 29. 4. 2013. 

 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


