
Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. července 2013 
(RM č. 18) 

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:13/18/1/01 - Schválení programu RM č. 18 
RM schvaluje návrh programu 18. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 16 a 17/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/18/2/01 – Poskytnutí finančních prostředků a schválení nákupu telefonní ústředny do nové 
budovy MěÚ 
1. RM ruší usnesení č. 13/16/2/08 ze dne 26. 6. 2013 „Poskytnutí finančních prostředků a schválení nákupu 
telefonní ústředny do nové budovy MěÚ“. 
2. RM schvaluje nákup nové telefonní ústředny PBX a souvisejícího HW od spol. Telefónica Czech republic, 
 a. s., za cenu 350 679,- Kč bez DPH. 
3. RM schvaluje nákup 120 ks zánovních telefonních přístrojů Well-YV2 (nebo podobných) od spol. Telefónica 
Czech republic, a. s., za cenu 50,- Kč/ks bez DPH. 
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku ve výši 431 582,- Kč (356 679,- Kč + 21% DPH) z kapitoly 5,  
§ 6171, položka 6121, org. 307 (finanční prostředky určené na novou budovu MěÚ), na kapitolu 5, § 6171, 
položka 6122 (finanční prostředky na telefonní ústřednu). 
č.usnesení:13/18/2/02 – Složení komise pro výběrové řízení na akci „Modernizace místní komunikace 
v Kralupech n. Vlt. – lokalita Lobeček“ 
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci „Modernizace místní 
komunikace v Kralupech n. Vlt. – lokalita Lobeček. 
 
Termín otevírání obálek: 2. 8. 2013 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
Termín hodnotící komise: 7. 8. 2013 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/18/3/01 – Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2013  
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
17,269.742,83 Kč.  
č.usnesení:13/18/3/02 - Rozpočtové opatření č. 20/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 10.000 Kč, účelově určené 

na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.  
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 10.0000 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 10.000 Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.610 Kč, účelově určené 

na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.    
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.610 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.610 Kč. 

 
3. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu roku 2013 

na posílení položky 5660 – poskytnuté půjčky z FRB.  
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 300.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3611, pol. 5660 o 300.000 Kč. 

 
4. 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. 

 
 



B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000 Kč v rámci kap. č. 1 ekonomický odbor,  

z § 6171, pol. 5139 – nákup materiálu na § 6310, pol. 5163 – služby peněžních ústavů.  
Jedná se o posílení položky 5163, z které jsou hrazeny bankovní poplatky. 
 

2. Převedení finančních prostředků na administraci projektu „Zateplení budovy Kulturního a společenského 
střediska“ (TDI, Autorský dozor) v celkové výši 500.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města 
na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 3392, pol. 6121, org. 319 (Zateplení KaSS). 

 
3. Převedení finančních prostředků na administraci projektu „Zateplení budovy sportovní haly“ (TDI, Autorský 

dozor) v celkové výši 500.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ 
na kap. č. 5, § 3429, pol. 6121, org. 318 (Zateplení sportovní haly). 

 
4. Převedení finančních prostředků na administraci projektu „Zateplení tělocvičny ZŠ Václava Havla“ (TDI, 

Autorský dozor, …) v celkové výši 500.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast 
k dotacím“ na kap. č. 5, § 3113, pol. 6121, org. 335 (Zateplení tělocvičny ZŠ Václava Havla). 

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/18/4/01 – Výběr zhotovitele na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Karsova v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Výkon občasného autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Karsova v Kralupech nad Vltavou " firmu: Ing. Pavel Kubísek, V Dolině 1533/1d, Praha 10, 
za cenu 45 375 Kč vč. DPH. Úhrada uvedených nákladů bude pokryta z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013. 
č.usnesení:13/18/4/02 - II. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – cenová 
nabídka na projektovou dokumentaci 
Odloženo (z finančních důvodů se bude řešit na podzim). 
č.usnesení:13/18/4/03 - Oprava střešní konstrukce – ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou – výběr 
zhotovitele 
1. RM schvaluje provedení opravy střešního pláště ZŠ Třebízského (přístavba družiny a bytu školníka) firmou 

Ladislav Nápravník, Nábřeží 187, Velvary, za celkovou cenu 30 000 Kč. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 30 000 Kč z kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 112 (tělocvična  

ZŠ Gen. Klapálka), na kap. 5, § 3113, pol. 5171. Uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu 
nákladů za opravu střešního pláště ZŠ Třebízského. 

č.usnesení:13/18/4/04 - Sesuv půdy na pozemek RD čp. 68 Mikovice 
RM ukládá TSM Kralupy nad Vltavou, na základě žádosti zástupce odboru RIaSM, přistavit kontejner  
a následně zajistit odklizení sesuté zeminy z pozemku RD čp. 68, k. ú. Mikovice. 
č.usnesení:13/18/4/05 - Mostek – Zeměchy, ul. Na Rybníkách 
Odloženo, (akci znovu vypsat a vyvěsit). 
č.usnesení:13/18/4/06 -  STAŽENO 
 
č.usnesení:13/18/4/07 - Zajištění koordinátora BOZP na akci: „Modernizace místní komunikace 
v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček“ (ul. Třída legií, Revoluční a I. Olbrachta) 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita 
Lobeček“, firmu Ing. Ivo Chmelař, Mělník za celkovou cenu 87.120 Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem 
bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:13/18/4/08 - Žádost o rozpočtovou změnu – veřejné osvětlení 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 72.185,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (Projektová 
dokumentace - celkem) na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 358 finanční prostředky budou na akci: Chodníky 
a parkovací stání v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček (ul. Třída Legií, Revoluční a I. Olbrachta) –  
na zpracování prováděcí projektové dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení k výše uvedené akci.   
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/18/5/01 - Pronájem části pozemku pp. 514/1 v k. ú. Minice - předzahrádka 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pp. 514/1, k. ú. Minice o výměře 20 m2 s B**. A**., 
za účelem využití předzahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, výše nájemného 10,00 Kč/m2/rok, tj. 200,00 Kč/rok. 
 
 



č.usnesení:13/18/5/02 – Bytové záležitosti 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského čp. 198 **J. V**. z veřejného zájmu 
 na dobu 1 roku od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského čp. 198 s S** G** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
 
hlášení volného bytu č. 5, Lidové náměstí čp. 379, hlášení volného bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379 
a) RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379 obálkovou metodou. 
b) RM schvaluje – neschvaluje záměr o pronájmu bytu č. 5, Lidové náměstí čp. 379 obálkovou metodou. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Smetanova čp. 216 P** M** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * J. Palacha čp. 738 Z** U** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 J** Ch**ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského nám. čp. 198 s J** J** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * J. Palacha čp. 738 L** F** ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013, za podmَínky dodržení uzavření Dohody o splácení dluhu. 
První nedodržení splátkového kalendáře je důvodem k ukončení nájemní smlouvy. 
č.usnesení:13/18/5/03 - Oplocení veřejného sportovního hřiště Hůrka. Návrh na revokaci usnesení 
RM revokuje usnesení č. 12/29/5/01 ze dne 6. 11. 2012 v části 2). 
RM schvaluje zhotovení oplocení veřejného sportovního hřiště na části pozemku p. č. 108/2, k. ú. Kralupy, 
podél jedné strany hřiště směrem k panelovému domu tak, aby nedošlo ke střetu s podzemním vedením 
inženýrských sítí. 
č.usnesení:13/18/5/04 - Návrh na bezúplatný převod nemovitostí 
RM doporučuje předložit ZM návrh na vzájemné darování pozemku pp. 175/15 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
a bytové jednotky č. 379/2 s podílem 53/366 celku na společných prostorech domu čp. 379, Lidové náměstí  
a pozemku st. 371 v k. ú. Mikovice mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem. 
č.usnesení:13/18/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 367/16 v k. ú. Mikovice, 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 10bm trasy a 300,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/18/5/06 – Žádost o prominutí nájemného 
RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc červenec 2013 ve výši 10.000,- Kč paní Hong Dao Dinh Thi, 
nájemní smlouva č.43/04/700/SM. 
č.usnesení:13/18/5/07 - Žádost o povolení umístění reklamy 
RM schvaluje bezplatné poskytnutí plochy vně obvodové zdi statku Strachov, o rozměrech cca 1m x 18m, 
k umístění reklamních předmětů – vzorky střešních krytin společnosti REALVESTAV, s. r. o., zastoupené 
jednatelem panem Fričem, za opravu horní části zdi na náklady společnosti REALVESTAV, s. r. o. 
č.usnesení:13/18/5/08 - Žádost o souhlas s vybudováním jímky na Strachově 
RM schvaluje vybudování jímky na pozemku p. č. 83/1 (areál Strachov) na vlastní náklady Základní 
kynologické organizace Kralupy nad Vltavou s podmínkou, že v případě ukončení příslušné nájemní smlouvy 
mezi městem a ZKO Kralupy zůstane jímka v majetku města, bez nároku náhrady vynaložených nákladů. 
č.usnesení:13/18/5/09 - Výpověď nájemní smlouvy č. 232/06/700/SMI 
a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 232/06/700/SMI dohodou k 31. 7. 2013 s panem Vonostránským 
a s panem Hedvikem. 
b) RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc červenec 2013 panu Vonostránskému ve výši 6.051,- Kč a panu 
Hedvikovi ve výši 6.051,- Kč. 
c) RM schvaluje záměr města pronajmout provozní budovu bez čp. o výměře 110 m2 na pozemku parc. č. 1057, 
levou polovinu skladovací haly o výměře 711 m2 na pozemku p. č. 1058/1 a parc. č. 1058/2, pozemek parc.  
č. 520/1 o výměře 1.404 m2, sociální zařízení přiléhající k administrativní budově čp. 144 na pozemku parc.  
č. 164 o výměře 8 m2, pozemek parc. č. 569/1 o výměře 800 m2,vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 



Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 
č.usnesení:13/18/5/10 - Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Zeměchy 
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemky, o celkové výměře 0,91 ha, p. č. 317/11, 317/12, 317/13, 
317/66 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 
č.usnesení:13/18/5/11 - Rozpočtová změna JSDH Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje provedení rozpočtové změny pro JSDH Kralupy n. Vlt. na základě žádosti jejího velitele Jiřího 
Vachalce z důvodu nákupu vybavení  nového  vozidla  Tatra T815 CAS 32: 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5134 org. 260 prádlo, oděv, obuv 
převést fin. částku 30.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5136 org. 260 Knihy, učební pomůcky a tisk 
převést fin. částku 3.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5162 org. 260 Služby telekomunikací a radiokomunikací  
převést fin. částku 3.500,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5163 org. 260 Služby peněžních ústavů  
převést fin. částku 1.500,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5167 org. 260 Služby školení a vzdělávání  
převést fin. částku 5.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5171 org. 260 Opravy a udržování   
převést fin. částku 40.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5192 org. 260 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  
převést fin. částku 20.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 6122 org. 260 Stroje, přístroje a zařízení 
převést fin. částku 10.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
z  kap. 7, § 5512, pol. 5169 org. 260 Nákup ostatních služeb 
převést fin. částku 15.000,- Kč  
na kap. 7, § 5512, pol. 5137 org. 260 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/18/6/01 - Účelový peněžitý dar 
RM schvaluje přijetí účelového peněžitého daru ve výši 3.000 Kč od Lékárny Lobeček, s. r. o., Gagarinova 721, 
278 01 Kralupy nad Vltavou na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory pro Městský klub důchodců 
Kralupy nad Vltavou. 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/18/8/01 - Zásady užívání logotypu města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Zásady užívání logotypu města Kralupy nad Vltavou.   
 
 
 



č.usnesení:13/18/8/02 – Prodloužení spolupráce se společností KnVnet services, s. r. o. 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností KnVnet services, s. r. o., na zajištění propojení signálu 
TV Kralupy do sítě UPC prostřednictvím vlastní optické sítě provozovatele, a to za cenu 10.000,- Kč bez DPH 
ročně. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  
č.usnesení:13/18/8/03 – Příspěvek z fondu starosty 
RM schvaluje proplacení příspěvku ve výši 1.619 Kč z fondu starosty města paní Markétě Vagnerové na úhradu 
poplatku OSA za Charitativní koncert na obnovu Lobečku.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/18/9/01 - Žádost o schválení odpisového plánu TSM na rok 2013 
RM schvaluje přiložený odpisový plán TSM na rok 2013. 
č.usnesení:13/18/9/02 – Informace o kontrole parkovacích automatů 
RM bere na vědomí informaci TSM Kralupy nad Vltavou o prováděných kontrolách parkovacích automatů  
a odstranění nahlášených nebo zjištěných závad za měsíc květen 2013 
č.usnesení:13/18/9/03 – Přehled dlužníků na nájemném v městských bytech a informace o stavu vymáhání 
dluhů 
RM bere na vědomí Přehled dlužníků na nájemném v městských bytech a informace o stavu vymáhání dluhů. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
XXX 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/18/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka za červen 2013, Přehledovou zprávu TSM  
za červen 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Byly stanoveny termíny jednání RM na 2. pololetí 2013 od 10. 9. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


