
č.j. MUKV13895/2013/KT 
sp. znak:101.2.2 

sk. znak/lhůta:A/10 
V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 30. dubna 2013 

(RM č. 10) 
 

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:13/10/1/01 - Schválení programu RM č. 10 
RM schvaluje návrh programu 10. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 8 a 9/2013 (plnění usnesení).  
č.usnesení:13/10/1/02 – Oprava administrativní chyby odbor SOC 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č. 13/08/6/03 ze dne 16. 4. 2013  
č.usnesení:13/10/1/03 – Oprava administrativní chyby odbor SM 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č.13/08/5/02 ze dne 16. 4. 2013.  
č.usnesení:13/10/1/04 – Oprava administrativní chyby odbor SM 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 13/08/5/10 bod 3. ze dne 16. 4. 2013. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/10/2/01 - Přehled o průběhu soudních sporů města 
RM bere na vědomí odborem OKTAJ předložený přehled aktuálně vedených soudních sporů města. 
č.usnesení:13/10/2/02 - Výběrové řízení k akci „Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad 
Vltavou“. 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/10/2/03 - Výběrové řízení k akci „Rekonstrukce komunikace ul. Karsova, Kralupy nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace ul. Karsova, Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace ul. Karsova, Kralupy nad 

Vltavou“a zveřejnit výzvu na úředních deskách, webových stránkách města a certifikovaném profilu 
zadavatele 

RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek  
Termín otevírání obálek 20. 5. 2013 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
Termín hodnotící komise 30. 5. 2013 ve 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/10/2/04 - Složení komisí k akcím:  
1. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek k projektu „Snížení energetické náročnosti objektů 
tělocvičny ZŠ Václava Havla, KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“.  
Termín otevírání obálek 10. 5. 2013 v 10:05 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
Termín hodnotící komise 20. 5. 2013 ve 13:00 hodin v Malé zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou 
 
2. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek k projektu „Stavební úpravy atria, výměna oken  
a oprava střechy v ZŠ Generála Klapálka“.   
Termín otevírání obálek 9. 5. 2013 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
Termín hodnotící komise 16. 5. 2013 ve 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
 
3. RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek k projektu „Rekonstrukce ledové plochy a nová strojovna 
chlazení v objektu Zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou 
Termín hodnotící komise 7. 5. 2013 v 9,00 hodin na ZS v Kralupech nad Vltavou. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/10/3/01 – Rozpočtové opatření č. 13/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 

v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí. Jedná se o splátku ve výši 17.614,- Kč, účelově 
určenou na akci/projekt Odstranění černých skládek.  
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 17.614,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3729 o 17.614,- Kč. 
 



str.2 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 3.103,- Kč. Dle usnesení 
Okresního soudu v Mělníku se dědické řízení po M*** K*** zastavuje s tím, že nepatrný majetek se vydává 
Městu Kralupy nad Vltavou, které se postaralo o pohřeb. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. 
navýšení příjmů kap. č. 4 – správní odbor, § 3632, pol. 2324 o 3.103,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 3.103,- Kč. 

 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 877.765,79 Kč.  

Jedná se o odvody uspořených prostředků za energie od jednotlivých PO, které byly zaslány na účet 
zřizovatele a budou použity na financování „Studie a posouzení ekonomické výhodnosti revitalizace centra 
města“ ve výši 96.800,- Kč. Zbytek ve výši 780.965,79 Kč bude převeden do rezervy města. 

navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK § 3111 MŠ G. Klapálka, pol. 2229 o 137.879,- Kč 
 § 3113 ZŠ G. Klapálka, pol. 2229 o 31.926,79 Kč 
 § 3113 ZŠ a MŠ Třebízského, pol. 2229 o 472.353,- Kč 
 § 3421 Dům dětí a mládeže, pol. 2229 o 119.248,- Kč 
 § 3231 Zákl. umělecká škola, pol. 2229 o 112.199,- Kč 
 § 3315 Městské muzeum, pol. 2229 o 4.160,- Kč 

navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639, pol. 6121, org. 386 o 96.800,- Kč 
        kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 780.965,79 Kč. 
 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR 

v celkové výši 316.800,- Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování 
sociálních služeb. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 316.800,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 316.800,- Kč. 

 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 18.000,- Kč. 

Jedná se o peněžitý dar od Z*** C*** na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků na projektovou dokumentaci a další výdaje spojené s realizací projektu 
„Krajinářské úpravy STRACHOV“ v celkové výši 300.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9, § 3745, pol. 5169, org. 262 (Krajinářské úpravy Strachov). 
č.usnesení:13/10/3/02 - Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2013 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města 
RM schvaluje vyhlášení “Výběrového řízení pro rok 2013 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou“ na období od 6. 5. 2013 - do 10. 12. 2013.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/10/4/01 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – realizace fotokabin 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Provedení dvou fotokabin pro agendu cestovních pasů a občanských průkazů 
v rámci nového MěÚ“, Pavla Týře, V Cihelnách 622, Veltrusy. Uvedený zhotovitel práce provede za celkovou 
cenu 91.960 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje financování akce „Provedení dvou fotokabin pro agendu cestovních pasů a občanských průkazů 
v rámci nového MěÚ“ z finančních prostředků určených na stavbu: „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou“. 
č.usnesení:13/10/4/02 - Žádost o zrušení smluvní pokuty – PD „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje uplatnit, na základě SoD na akci „PD ve stupni pro stavební povolení - Rekonstrukce komunikace 
v ulici Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“, smluvní pokutu za pozdní odevzdání předmětu díla, ve výši 
19.000 Kč. Zhotovitelem předmětné dokumentace je Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – 
Dolní Chabry. 
 
RM neschvaluje zpracování rozšíření projektové dokumentace o navazující větev v ulici Nad Lobčí (úsek mezi 
ulicemi Hostivítova – Na Vyhlídce) zhotovitelem Ing. Vladimírem Musilem. 
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č.usnesení:13/10/4/03 - „Demolice objektů v areálu Aero v Kralupech nad Vltavou“, zajištění 
koordinátora BOZP 
RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Demolice objektů v areálu Aero v Kralupech nad 
Vltavou“ p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, Praha 10, za celkovou cenu 46.464 Kč vč. DPH. Finanční 
prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena 
mandátní smlouva. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 46.464 Kč z kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 351 – parkovací stání 
v ul. V Luhu, na kap. 7, § 3613, pol. 5169. Uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů  
za zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Demolice objektů v areálu Aero v Kralupech nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/10/4/04 – Studie rekonstrukce a revitalizace předmostí mostu TGM v Kralupech nad 
Vltavou 
RM schvaluje vypracování PD v ceně 70.180,- Kč na akci „Studie rekonstrukce a revitalizace předmostí mostu 
TGM v Kralupech nad Vltavou“ Ateliérem Skala, ing. Pavel Skalička, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje vypracování PD v ceně 70.180,- Kč na akci „Studie rekonstrukce a revitalizace předmostí mostu 
TGM v Kralupech nad Vltavou“ Bc. Terezou Kaňkovou, Kmochova 515, Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 140.360 Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 – PD celkem, na kap. 5, 
§ 3639, pol. 6121 org. 387. Uvedená částka bude použita na vypracování PD na akci: Rekonstrukce  
a revitalizace předmostí mostu TGM v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:13/10/4/05 – Sesuv půdy u RD čp. 68, Kralupy-Mikovice 
1. RM schvaluje pověřit odbor RI a SM řešením zabezpečení svahu na pozemku 7/1 v k. ú. Mikovice, proti 
sesuvu na pozemek paní M*** na pozemcích st. 64 a 4/2 v k. ú. Mikovice. 
2. RM schvaluje vypracovat vytyčení hranic pozemků st. 64, 4/2 a 7/1 v k. ú. Mikovice. 
č.usnesení:13/10/4/06 – Parkovací stání v ulici V Luhu, Kralupy nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele akce „Parkovací stání v ulici V Luhu, Kralupy nad 
Vltavou“, kterým bude společnost Inženýrské stavby spol. s r. o., Květnová 3, 250 70  Odolena Voda.  
Uvedený zhotovitel práce provede za celkovou cenu 340.464,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/10/5/01 - Žádost o výpůjčku pozemku-hasičská soutěž 
RM schvaluje bezúplatné využití pozemku č.51/1 v k. ú. Mikovice SDH Minice pro pořádání hasičské soutěže 
dne 15. 6. 2013 od 7:30 hod. do 17:00 hodin. 
č.usnesení:13/10/5/02 - Žádost o zábor veřejného prostranství 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 7. 5. 2013 do 9. 5. 2013 za účelem hostování 
středověkého rytířského divadla na koních Traken, zastoupeného panem Petrem Novákem, za částku  
1.000 Kč/den.  
č.usnesení:13/10/5/03 - Žádost o povolení rozšíření sortimentu prodeje 
RM schvaluje panu Pavlu Kropáčkovi, nájemní smlouva č. 290/08/700/SM, v rámci rekonstrukce stánku 
rozšíření sortimentu prodeje o občerstvení a potraviny. 
č.usnesení:13/10/5/04 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 497/11/700/RIaSM 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 497/11/700/RIaSM, ve kterém se mění článek III bod 3 
takto: Roční nájemné za movité věci je stanovené dohodou obou smluvních stran a činí 7.515 Kč + DPH ve výši 
stanovené zákonem.  
č.usnesení:13/10/5/05 - Záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 171 o výměře 20 m2 v k. ú. Lobeček. Záměr 
města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 
č.usnesení:13/10/5/06 – Náhradní byty pro nájemníky BD Havlíčkova 900 
RM schvaluje nové byty č. 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 v Chelčického čp. 687 nabídnout přednostně jako 
náhradní k nájmu nájemníkům čp. 900, Havlíčkova ulice. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického čp. 687 s L*** H***  
z veřejného zájmu na dobu 1 roku za podmínky předání bytu č. 12, Havlíčkova 900. 
RM ukládá MěBP písemně informovat nájemníky čp. 900 Havlíčkova ul. o plánované celkové rekonstrukci 
domu a projednat s nimi možnosti náhradního bydlení. 
č.usnesení:13/10/5/07 – Žádost o zúžení předmětu nájmu bytu 
RM neschvaluje zúžení předmětu nájmu bytu č. *, Lidové náměstí čp. 378, nájemce K*** Š*** tak, 
že sklep o ploše 14,82 m2 nebude příslušenstvím bytu. 
č.usnesení:13/10/5/08 – Pozemky k zahrádkaření „Hruškovna“, pozemek p. č. 173/1, k. ú. Mikovice 
1. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 173/1 v k. ú Mikovice o výměře 340 m2 

k zahrádkaření. 
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2. RM schvaluje nájemné za části pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Mikovice, určené k zahrádkaření v jednotné výši 
5 Kč/m2/rok. 

3. RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 63/95/719/SMI v čl. 1, uzavřené s J*** R*** 
na část pozemku p. č. 173/1, k. ú. Mikovice, Dodatkem č. 1 takto: 
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k užívání část pozemku p. č. 173/1, k. ú. Mikovice  
o výměře 310 m2 tak, jak je vyznačeno na snímku mapy, který je nedílnou přílohou této smlouvy, do nájmu 
na dobu neurčitou, k zahrádkaření a rekreaci. 

4. RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 351/09/700/RIaSM v čl. II, uzavřené s P*** L*** na část 
pozemku p. č. 173/1, k. ú. Mikovice, Dodatkem č. 1 takto:  
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k užívání část výše uvedeného pozemku o výměře 900 m2 
tak, jak je vyznačeno na snímku mapy, který je nedílnou přílohou této smlouvy, do nájmu na dobu neurčitou, 
k zahrádkaření a rekreaci. 

č.usnesení:13/10/5/09 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků R** T** ze sociálních důvodů  
na 3 měsíce od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků J** H** ze sociálních důvodů  
na 3 měsíce od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013. 
 
RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha E** F** ze sociálních důvodů. 
 
RM souhlasí s podnájmem bytu č. * (2.11) Purkyňovo náměstí. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi 
nájemcem J**. Š**. a podnájemci manželi M** a J**L**. na dobu 1 roku od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. 
č.usnesení:13/10/5/10 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt. – vodovodní přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky na 
pozemku pp. 581/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
Vojtěcha Čipery (vlastníka domu čp. 909 a pozemku pp. 1644), za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/10/5/11 – Informace o dopisu společnosti ALTES, spol. s r.o. 
1)RM bere na vědomí dopis společnosti ALTES, spol. s r. o., zastoupené jednatelem Ing. Lubošem Černým. 
2) RM ukládá OKTAJ svolat schůzku společníků ALTES, s. r. o., a majitelů nemovitosti do kanceláře starosty 
města ve věci majetkového vypořádání pozemků p. č. 760/2 a 156/7 v k. ú. Kralupy nad Vltavou dne 13. 5. 2013 
od 11:00 hodin. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/10/6/01 - Informace o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu 2013 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2013: 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013.  
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, dle předběžného nahlášení do 31. 5. 2013 zajišťuje  
MŠ Dr. E. Beneše, a to od 1. 7. 2013 – 31. 7. 2013 pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného  
do 24. 6. 2013. Přihlášeným dětem se školné nebude vracet. Budova bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí.  
 
Mateřská škola Dr. E Beneše:  
Uzavření celé organizace od 1. 8. 2013 do 30. 8. 2013.  
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, dle předběžného nahlášení do 31. 5. 2013 zajišťuje  
MŠ Gen. Klapálka, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 24. 6. 2013. Přihlášeným 
dětem se školné nebude vracet. Od 1. 8. 2013 do 16. 8. 2013 v budově MŠ Gen. Klapálka a od 19. 8. 2013  
do 30. 8. 2013 v budově MŠ Mikovická.  
 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 1. 7. 2013 do 30. 8. 2013, 
Náhradní provoz od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 pro děti pracujících rodičů, dle předběžného nahlášení  
do 31. 5. 2013 zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného  
do 24. 6. 2013. Přihlášeným dětem se školné nebude vracet. Budova bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí. 
Náhradní provoz od 1. 8. 2013 do 30. 8. 2013 pro děti pracujících rodičů, dle předběžného nahlášení  
do 31. 5. 2013 zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného  
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do 24. 6. 2013. Přihlášeným dětem se školné nebude vracet. Od 1. 8. 2013 do 16. 8. 2013 v budově  
MŠ Gen. Klapálka a od 19. 8. 2013 do 30. 8. 2013 v budově MŠ Mikovická.   
č.usnesení:13/10/6/02 - Žádost o finanční příspěvek ZS ASČR 
RM schvaluje finanční příspěvek na provoz pro ZS ASČR. 
č.usnesení:13/10/6/03 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 77 za LSPP 3/2013. 
č.usnesení:13/10/6/04 - Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2013/2014 
RM bere na vědomí informaci o úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 ve výši: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   463,- Kč na měsíc za jedno dítě 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše    451,- Kč na měsíc za jedno dítě 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského  445,- Kč na měsíc za jedno dítě 
č.usnesení:13/10/6/05 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku pro DS Scénu Kralupy, která si jménem pana Radima Woláka podala žádost o udělení 
výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce DS Scéna uplatnit na jednorázovou kulturní akci – Divadelní 
festival Za Vodou 2013 
Uvedená akce se bude konat dne 24. 5. od odpoledne do 26. 5. 2013 dopoledne. 
Místo konání je v KD Vltava, Klubovna DS Scéna. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Radim Wolák. 
č.usnesení:13/10/6/06 - Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou, dle přílohy důvodové zprávy. 
č.usnesení:13/10/6/07 - Projekt ProGam.cz 
RM bere na vědomí informace Českého institutu pro výzkum závislostí. 
RM neschvaluje spolupráci s Českým institutem pro výzkum závislostí. 
č.usnesení:13/10/6/08 - Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. 202 v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro M** J** na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/10/7/01 - Obnova Náměstí J. Seiferta 
RM schvaluje Ing. arch Ivetu Merunkovou z ČZU v Praze jako zpracovatelku projektové dokumentace Náměstí 
J. Seiferta 
 
RM schvaluje návrh č. 2, který bude zpracován ve formě projektové dokumentace pro realizaci stavebních 
úprav a obnovy zeleně s úpravami. 
č.usnesení:13/10/7/02 - Skalní masiv Lobeč 
RM nesouhlasí s prověřením skalního masivu nad ulicí Dobrovského z hlediska technicko-bezpečnostního  
a dendrologického. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/10/8/01 - Příspěvek z fondu starosty 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč z fondu starosty města TJ Kralupy,  
oddílu volejbal.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2.000 Kč v rámci kap. č. 10: 
z § 6112, pol. 5175, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011.  
č.usnesení:13/10/8/02 - Příspěvek z fondu místostarosty 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč z fondu místostarosty města Základní škole 
Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 3.000 Kč v rámci kap. č. 10: 
z § 6112, pol. 5175, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011.  
č.usnesení:13/10/8/03 - Výběr zhotovitele VŘ, administrace a prováděcí PD k akci „Modernizace místních 
komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček“ 
1. RM schvaluje pověření Ing. Pavla Kubíska zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace k projektu 
„Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, Revoluční  
a Ivana Olbrachta)“, za cenu 24.200,- Kč vč. DPH. 
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2. RM schvaluje pověřit Ing. Pavla Kubíska zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace k projektu 
„Chodníky a parkovací stání - lokalita Lobeček“, za cenu 96.800,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s. r. o., organizací výběrového řízení „Modernizace místních 
komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, Revoluční a Ivana Olbrachta)“,  
za cenu 59.290,- Kč vč. DPH. 
4. RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s. r. o., administrací žádosti o dotaci a pětiletého monitoringu  
k projektu „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, 
Revoluční a Ivana Olbrachta)“, za cenu 83.490,- Kč vč. DPH. 
5. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.200,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901, Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5, § 2212, pol. 6121, org. 331 (MK Lobeček). 
6. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 96.800,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901, Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5, § 2212, pol. 6121, org. 358 (Chodníky Lobeček). 
7. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 142.780,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901, Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5, § 2212, pol. 6121, org. 331 (MK Lobeček). 
8. 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, z důvodu časové nouze. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/10/9/01 – Informace o úmrtí pro potřeby MěBP 
RM nesouhlasí s tím, aby paní Martina Kučerová poskytovala každý měsíc údaje o úmrtí nájemníků bytových 
domů v majetku města Kralupy nad Vltavou příspěvkové organizaci MěBP Kralupy nad Vltavou. 
RM trvá na splnění usnesení č. 12/04/2/01 ze dne 7. 2. 2013. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/10/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 20. 3.  
a 15. 4. 2013. 
č.usnesení:13/10/11/2 – Rozdělení finančních příspěvků pro Florbal a BK Junior 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na akci pro veřejnost a akci regionální a celorepublikovou  
pro sportovní oddíl Florbal a nadstavbovou část pro sportovní oddíl BK JUNIOR viz tabulky v důvodové 
zprávě. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419- ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením.  
 
XII. Informace na vědomí  
XXX 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/10/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM ukládá TSM prověřit stav chodníku na nábř. J. Rysa v ul. U Stadionu (u opravny aut). 
 
RM ukládá TSM doplnit sáčky na psí exkrementy a navrhnout další lokality pro umístění stojanů na sáčky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta  


