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Výpis   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. května 2013 
(RM č. 12) 

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:13/12/1/01 - Schválení programu RM č. 12 
RM schvaluje návrh programu 12. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 11/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA+MST, dotace, granty 
č.usnesení:13/12/2/01 – Stížnost obyvatel Libušina čp. 48 
RM bere na vědomí stížnost obyvatel čp. 48 v Libušině ul. na chování M** M**. 
č.usnesení:13/12/2/02 – Výběrové řízení „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – 
lokalita Lobeček“ 
1. RM schvaluje vyvěšení „Předběžného oznámení informací“ k výběrovému řízení „Modernizace místní 
komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“. 
2. RM schvaluje znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Modernizace místní komunikace  
v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“. 
3. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – 
lokalita Lobeček“. 
č.usnesení:13/12/2/03 – Výběr zhotovitele projektu „Stavební úpravy atria, výměny oken a střechy  
v ZŠ Gen. Klapálka“ 
RM schvaluje zhotovitelem projektu „Stavební úpravy atria, výměny oken a střechy v ZŠ Gen. Klapálka“, 
společnost Rybář stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, Mělník, IČ 27131335, za cenu 2,797.403 Kč bez DPH, 
celková cena včetně DPH 3,384.857 Kč. 
č.usnesení:13/12/2/04 – Zrušení VŘ „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě v Olších - havarijní 
stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“. 
1) RM schvaluje zrušení výběrové řízení „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě V Olších - havarijní 
stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“. 
2) RM schvaluje opětovné vyhlášení „Výzvy“ k výběrovému řízení „Řešení dopravně bezpečnostní situace 
v lokalitě V Olších - havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“. 
3) RM schvaluje obeslat uchazeče na dodavatele „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě V Olších - 
havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“ a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a 
webových stránkách města 
4) RM schvaluje složení hodnotící komise na akci: „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě V Olších - 
havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“: 
Termín otevírání obálek 13. 6. 2013 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ. 
Termín hodnotící komise 13. 6. 2013 v 11:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. 
č.usnesení:13/12/2/05 – Dodatek k mandátní smlouvě na technický dozor investora k projektu Krajinářské 
úpravy STRACHOV 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na technický dozor investora firmou Ing. Milan Janda, 
Budečská stezka 201, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 705804562, v předloženém znění - změna smlouvy 
spočívá v posunutí termínu plnění na období srpen - listopad 2013. 
č.usnesení:13/12/2/06 – Výběr zhotovitele „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava 
Havla, KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje zhotovitelem projektu „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava Havla, 
KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ část A, společnost STAVRON,  
s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ: 25484672, za celkovou cenu vč. DPH 7,464.331,18 Kč. 
 
2. RM schvaluje zhotovitelem projektu „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava Havla, 
KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ část B, společnost MANE 
STAVEBNÍ, s. r. o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, IČ: 47239701, za celkovou cenu vč. DPH 
10,347.576,59 Kč. 
 
3. RM schvaluje zhotovitelem projektu „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava Havla, 
KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ část C, společnost STAVRON,  
s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ: 25484672, za celkovou cenu vč. DPH 6,284.672,81 Kč. 
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III. Ekonomický 
č.usnesení:13/12/3/01 - Rozpočtové opatření č. 15/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 7.000,- Kč. 

Jedná se o výplatu pojistného plnění za škodu na záznamovém zařízení ve služebně Městské policie 
způsobenou po výpadku elektrického proudu. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.  
navýšení příjmů kap. č. 1– ekonomický odbor, § 6320, pol. 2322 o 7.000,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1– ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901- rezerva města o 7.000,- Kč  

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 15.000,- Kč. 

Jedná se o dotaci účelově určenou pro DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 na akci „Středočeský 
taneční pohár OK KK“. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 15.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421 o 15.000,- Kč. 
 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 
v rámci Tématického 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. 

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

Jedná se o finanční dar od Ing. Václava Kohouta, který je určen na pořádání akcí v rámci Dnů Kralup nad 
Vltavou. 
navýšení příjmů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 5.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 6171 o 5.000,- Kč. 

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/12/4/01 - Přeložka kabelového vedení Telefónica O2 v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje provedení přeložky kabelového vedení společnosti Telefónica O2 v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“ Práce provede provozovatel kabelového vedení 
v součinnosti s uvedenou stavbou města. Finanční náklady v celkové výši 325.145 Kč vč. DPH budou hrazeny 
městem Kralupy nad Vltavou. Mezi společností Telefónica O2 a městem Kralupy nad Vltavou bude uzavřena 
smlouva o provedení přeložky. Uvedené náklady budou zahrnuty do celkových nákladů stavby v rozpočtu města 
na rok 2014. 
č.usnesení:13/12/4/02 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – návrh změny osvětlení 
zasedací místnosti 
RM schvaluje koncepci osvětlení zasedací místnosti ve 4.NP v objektu nového úřadu formou klasických 
zářivkových svítidel, umístěných v segmentech VZT (26 kusů), doplněné o 52 kusů vestavěných (přisazených) 
svítidel – downlight s LED zdrojem 23W, umístěných mimo „baldachýn“ VZT, za celkovou cenu 417.002,30 Kč 
vč. DPH. Odbor RIaSM po dořešení všech další změn předloží radě města aktualizovanou konečnou cenu 
alternativního provozně úsporného řešení vnitřního a venkovního (veřejného) osvětlení v rámci stavby 
„Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/12/4/03 - Pozastavení plateb autorskému dozoru v rámci akce „Adaptace OD na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje pozastavit úhradu faktur společnosti RH – arch, s. r. o., za výkon autorského dozoru v rámci 
stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. Důvodem je neplnění povinností vyplývajících 
z platné mandátní smlouvy. 
č.usnesení:13/12/4/04 – STAŽENO (Mostek – Zeměchy, ul. Na Rybníkách) 
 
č.usnesení:13/12/4/05 – BD čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou – sporáky 
RM neschvaluje zakoupení 8 ks elektrických sporáků do nových zrekonstruovaných bytů v bytovém domě  
čp. 687, ulice Chelčického v Kralupech nad Vltavou za celkovou částku 56.000 Kč.   
č.usnesení:13/12/4/06 – Opakované měření hladiny hluku v okolí veřejného hřiště v Mikovicích. 
1) RM schvaluje, provést nové měření hluku v okolí veřejného hřiště v Mikovicích na pozemcích p. č. st. 1110  
a st. 1192 v k. ú. Mikovice. Měření hluku provede firma Atelier DEK Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10,  
za cenu 20.086 Kč včetně DPH. Komparz zajistí firma provádějící měření hluku.  
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2) RM schvaluje, rozpočtovou změnu na částku 20.086 Kč,- z rezervy kap. 1, § 6409, pol. 5901, na kap. 7,  
§ 3639, pol. 5169. 
 
3) RM ukládá odboru OKTAJ zajistit možnost měření hluku na pozemcích p. č. st. 1110 a st. 1192 v k. ú. 
Mikovice. 
č.usnesení:13/12/4/07 – Rozpočtová změna 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 65.746 Kč: 

  z kapitoly 1 § 6409 pol. 5901 (rezerva města – havárie) 
na kapitolu 5, § 3639, pol. 5171(oprava opěrných zdí v k. ú. Mikovice parc. č. 91/44 a st. parc. č. 44)  

 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 21.780 Kč:  

  z kapitoly 1, § 6409, pol. 5901 (rezerva města na dotace)  
na kapitolu 5, § 3429, pol. 6121, org. 96 (zateplení PB) 

Hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/12/5/01 - Žádost o povolení závodu o Pohár sv. Rocha v coursingu    
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu o Pohár sv. Rocha v coursingu 
(terénní dostihy psů), který pořádá Český coursingový club Ledčice dne 8. 6. 2013 za poplatek  
ve výši 2.000 Kč/den. 
č.usnesení:13/12/5/02 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování cirkusu 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 11. 11. 2013 do 17. 11. 2013 za účelem hostování 
cirkusu BERNES, s. r. o., zastoupeného panem Vilémem Berouskem Jr., za částku 1.000 Kč/den.  
č.usnesení:13/12/5/03 - Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s J** Š**, na pronájem části pozemku pod garáží  
p. č. 171/2 v k. ú. Lobeček, o výměře 20 m2 za částku 5.000 Kč/rok.  
č.usnesení:13/12/5/04 - Záměr města - pronájem nebo výpůjčka části pozemku pp. 566/1 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou 
Odloženo, vyžádat si informaci o případném mobilním řešení rampy u Komerční banky na Palackého náměstí. 
č.usnesení:13/12/5/05 - Schválení nájemce části pozemku p.č.173/1, k. ú. Mikovice o ploše 289 m2 
(Hruškovna) 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 289 m2 s K** M**, za účelem zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Výše nájmu je 5,00 Kč/m2/rok, tj. 1.445,00 Kč/rok. 
č.usnesení:13/12/5/06 – Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 173/1, k. ú. Mikovice  
o ploše 340 m2 (Hruškovna) 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 340 m2 s E** V**, za účelem zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Výše nájmu je 5,00 Kč/m2/rok, tj. 1.700,00 Kč/rok. 
č.usnesení:13/12/5/07 - Schválení nájemce části pozemku p. č. 43/6, k. ú. Mikovice o ploše 500 m2   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6 v k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 500 m2 s J** N**, za účelem zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Výše nájmu je 16,20 Kč/m2/rok, tj. 8.100,00 Kč/rok. 
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6  v k. ú. Mikovice, obec 
Kralupy nad Vltavou, o ploše 500 m2  P** Z**. Výše nájmu je 14,22 Kč/m2/rok, tj. 7.110,00 Kč/rok. 
č.usnesení:13/12/5/08 - Schválení nájemce části pozemku p. č. 43/6, k. ú. Mikovice o ploše 493 m2   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6 v k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 493 m2 s E** Z** za účelem zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců. Výše nájmu je 16,20 Kč/m2/rok, tj. 7.987,00 Kč/rok. 
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6 v k. ú. Mikovice, obec 
Kralupy nad Vltavou, o ploše 493 m2 J** N**. Výše nájmu 14,42 Kč/m2/rok, tj. 7.110,00 Kč/rok, 
č.usnesení:13/12/5/09 - Žádost o prověření správnosti vyúčtování dodávek teplé vody SVJ  
ul. Dr. E. Beneše čp. 550 
RM bere na vědomí žádost Sdružení vlastníků domu čp. 550 Dr. E. Beneše o prověření správnosti vyúčtování 
dodávek teplé vody prostřednictvím Městského bytového podniku. 
RM ukládá Ing. Czechmannovi prověřit na MěBP, na základě žádosti Sdružení vlastníků domu čp. 550  
Dr. E. Beneše, způsob vyúčtování dodávek teplé vody.  
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č.usnesení:13/12/5/10 – Bytové záležitosti 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * Cesta brigádníků čp. 679 Z** K**  
na dobu 3 měsíce od 1. 7.2013 do 30. 9.2013. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 M** J** ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * Smetanova čp. 211 D** K** z veřejného zájmu  
na dobu 3 měsíce od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 za podmínky dodržení Dohody o splácení dluhu. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Chelčického čp. 687 Z** V** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. *, Chelčického čp. 687 Z** V** z veřejného zájmu na dobu 
1 roku za podmínky uvolnění a předání bytu č. *, Chelčického čp. 687. 
 
RM ukládá MěBP upravit volné byty v Chelčického čp. 687 a nabídnout je jako náhradní nájemníkům čp. 900 
Havlíčkova ulice. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Smetanova čp. 216 P** M** ze sociálních důvodů na 
dobu 3 měsíce od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před podpisem 
smlouvy. 
č.usnesení:13/12/5/11 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – kanalizační přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kanalizační přípojky  
na pozemku pp. 81/190 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch manž. 
A+A** J** (vlastníků domu čp. **), za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K náhradě za zřízení věcného 
břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/12/5/12 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 362/9 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu  
ve výši 4.000 Kč za prvních 10 bm trasy a 300 Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/12/6/01 - Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu  
na digitalizaci 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu na digitalizaci sbírkových fondů 
ve výši 117.229 Kč následovně:  

z   účtu 518.950 ostatní služby -117.229 Kč 
na účet 558.100 pořízení DDHM +67.034 Kč 
na účet 518.400 nehmotný majetek +6.050 Kč 
na účet 518.920 doprava +145 Kč 
na účet 521.200 mzdové náklady-na DPČ +44.000 Kč 

č.usnesení:13/12/6/02 - Žádost o dodatečné přijetí nefinančního sponzorského daru pro ZŠ praktickou 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou dodatečné přijetí nefinančního sponzorského daru 
v hodnotě 5.000 Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
od Evropské vodní dopravy – Praha, s. r. o., na projížďku lodí po Vltavě v rámci školního výletu žáků. 
č.usnesení:13/12/6/03 - Žádost obce Horoměřice 
Staženo.  
č.usnesení:13/12/6/04 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní  
rok 2013/2014 
RM schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení výjimky z nejvyššího 
počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2013/2014: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Počet tříd: 12 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy. 
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Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 10 – ve třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy.  
 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského:  
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po udělení výjimky nebude překročena kapacita 
školy. 
č.usnesení:13/12/6/05 - Žádost KaSS Kralupy nad Vltavou o finanční příspěvek na rozšíření prostor 
loutkového souboru Rolnička 
RM ukládá odboru RI prověřit možnost řešení požadovaného přístavku vč. odhadu ceny za přestavbu. 
RM ukládá odboru RI prověřit technický stav vnitřního svodu v přístavku (dešťové vody nebo kanalizace). 
č.usnesení:13/12/6/06 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro Klub vodních sportů Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
KVS Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Svatební hostina s hudbou“. 
Uvedená akce se bude konat dne 14. 6. 2013 od 16:00 hod. do 15. 6. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání v Loděnici Kotva v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 65 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Jiří Kramer. 
č.usnesení:13/12/6/07 - Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy J**P**, V**Č** a D**Ž**, na dobu určitou od 1. 6. 2013  
do 31. 5. 2014. 
č.usnesení:13/12/6/08 - Žádost ZŠ praktické o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení 
zrekonstruované kuchyňky 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19.000 Kč z kap. 2, § 3522, pol. 5213 Základní škole 
praktické, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů inventáře do cvičné 
kuchyňky. 
č.usnesení:13/12/6/09 - Žádost ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou o přijetí materiálního sponzorského 
daru 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou přijetí věcného sponzorského daru dle § 39 b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od Nadačního fondu Slunce pro všechny, 
Pražská 118, 273 51 Kyšice – Unhošť. Jedná se o materiální dar 5 ks stolních počítačů v celkové hodnotě  
3.995,- Kč. Tyto počítače budou určeny pro potřeby žáků ke vzdělávacím účelům.   
č.usnesení:13/12/6/10 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 103 za LSPP 4/2013 
č.usnesení:13/12/6/11 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti výjimku pro FK Kralupy jménem paní Hedviky Dobiašové, která si 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 paní Hedvika Dobiašová uplatnit na jednorázovou 
kulturní akci – „Svatba“. 
Uvedená akce se bude konat dne 14.6 2013 od 10:00 hod. do 15. 6. 2013 do 1:00 hod. 
Místo konání je na fotbalovém hřišti V Olších.  
Předpokládaný počet účastníků je 30-50 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá paní Hedvika Dobiašová. 
č.usnesení:13/12/6/12 - Žádost o schválení rozpočtové změny – vícepráce - oprava objektu Puchverk 
RM schvaluje rozpočtovou změnu odboru sociálních věcí, školství a kultury ve výši 40.093 Kč následovně:   
  z kap 2 SVŠaK, § 3522–ostatní nemocnice, pol. 5213–neinv. transf. nefin. podnik. subj.     - 40.093 Kč  
na kap. 2 SVŠaK, § 3421–využití volného času dětí a ml., pol. 5171-opravy a udržování, org. 381 +40.093 Kč. 
 
Finanční prostředky budou využity jako vícepráce na opravu střechy objektu Puchverk, využívané Junákem - 
svazem Skautů a Skautek ČR, středisko Střelka, Kralupy nad Vltavou k provozování letních dětských táborů.   
č.usnesení:13/12/6/13 - Návrh odměn ředitelům PO za 1. pololetí roku 2013 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí 2013. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací (viz příloha k důvodové zprávě). 
č.usnesení:13/12/6/14 - Přidělení bezbariérového bytu v DPS v V Luhu čp. 1181 
RM revokuje usnesení č. 13/10/6/08 ze dne 30. 4. 2013. 
RM souhlasí s přidělením bezbariérového bytu č. ** v domě čp. 1181 M** J**.   
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VII. ŽP+zeleň  
XXX 
VIII. Marketing 
č.usnesení:13/12/8/01 – Příspěvek z fondu starosty 
RM schvaluje proplacení faktury výši 5.000 Kč z fondu starosty města Rugby clubu Kralupy nad Vltavou.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5.000,- Kč v rámci kap. č. 10 z § 6112, pol. 5175, org. 0011  
na § 6112, 5164, org. 0011 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/12/9/01 – Žádost o vyřazení záznamového zařízení z majetku městské policie Kralupy nad 
Vltavou  
RM schvaluje vyřazení záznamového zařízení REDAT3CAMINI, RS006474 z majetku Městské policie 
Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/12/9/02 - Snížení nájemného 
RM souhlasí se snížením nájemného o 20 % za období od 1. 6. 2013 do skončení rekonstrukce domu čp. 900 
v Havlíčkově ulici v Kralupech nad Vltavou pro uživatele S** V**. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/12/11/1 – Rozdělení finančních příspěvků dle došlých žádostí pro oddíly volejbal, KVS  
a hokej na dané akce 
RM schvaluje dle došlých žádostí finanční příspěvky pro sportovní oddíly na následující akce:  

Náklad  Návrh 
Volejbal Přebor ČR žákyň ve volejbale 1. a 2. celost. kolo 19.529 Kč 5.000 Kč 
KVS  MČR Formula Future    30.800 Kč 8.676 Kč 
KVS  Den na vodě      27.050 Kč 9.000 Kč 
Hokej   Vánoční turnaj hokej.přípravek 2005 a mlad. 45.000 Kč          13.000 Kč  
Finanční příspěvky ve výši 35.676 Kč budou hrazeny z kapitoly 2, § 3419, pol. 5222 
č.usnesení:13/12/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 13. 5. 2013 a zápis sportovní 
komise ze dne 27. 5. 2013. 
č.usnesení:13/12/11/3 – Grant MŠMT – KČT - TOM 
RM schvaluje finanční příspěvek KČT – TOM ve výši 40.000 Kč v rámci spoluúčasti města při schválení 
podaných grantů jednotlivým sportovním oddílům.  

investor název akce kde podán hod. projektu žádáno o schvál. grant návrh 
KČT - TOM Turistické závody MŠMT - KČT 130.000 Kč 80.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 

Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/12/12/1 – Smlouvy uzavřené za 1. čtvrtletí 2013 
RM bere na vědomí přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 1. čtvrtletí 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/12/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí informaci o splnění úkolů z RM a požadované úkoly z povodňové komise, předložené  
Ing. Šárou, TSM Kralupy nad Vltavou. 
 
RM bere na vědomí informaci o zrušení pátečních žurnálů praktických lékařů v Kralupech nad Vltavou.  
 
RM bere na vědomí informaci místostarosty L. Lesáka o stavu finančních prostředků v oblasti investičních akcí 
města. 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


