
VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 
(RM č. 3) 

 
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:14/03/1/01 - Schválení programu RM č. 3 
RM schvaluje návrh programu 3. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 1 a 2/2013 (plnění usnesení).  
č.usnesení:14/03/1/02 - Schválení programu ZM č. 1 
RM schvaluje návrh programu 1. zasedání ZM, které se bude konat 29. ledna 2014. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:14/03/2/01 – Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 
RM schvaluje vyplatit starostovi města náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou v délce 31 dní  
za kalendářní roky 2011 – 2013. 
č.usnesení:14/03/2/02 - Výběr zpracovatele administrace žádostí z ROP Střední Čechy 
1. RM schvaluje zhotovitelem administrace žádostí o dotaci k akci „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy 
Kralupy nad Vltavou,“ Ing. Ivetu Holou, Školní 436, Průhonice, za cenu 60.500,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje zhotovitelem administrace žádostí o dotaci k akci „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM 
- Kralupy nad Vltavou,“ Ing. Ivetu Holou, Školní 436, Průhonice, za cenu 60.500,- Kč vč. DPH. 
3. 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 tísně. 
4. RM schvaluje proplacení administrace úspěšných žádostí z „Rozpočtové rezervy města - spoluúčast  
k dotacím“. 
č.usnesení:14/03/2/03 - Schválení podání žádostí o dotace z ROP Střední Čechy 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Modernizace sportoviště  
vč. dopravního hřiště v areálu ZŠ Třebízského“. 
2. RM schvaluje pověření Ing. Ivety Holé, Školní 436, Průhonice, IČ: 74335154, přípravou žádosti o dotaci  
z ROP Střední Čechy na projekt „Modernizace sportoviště vč. dopravního hřiště v areálu ZŠ Třebízského“,  
za cenu 60.500,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce malého bazénu  
vč. sociálního zázemí plaveckého bazénu“. 
4. RM schvaluje pověření Ing. Ivety Holé, Školní 436, Průhonice, IČ: 74335154, přípravou žádosti o dotaci  
z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce malého bazénu vč. sociálního zázemí plaveckého bazénu“,  
za cenu 96.800,- Kč vč. DPH. 
5. 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 tísně. 
6. RM schvaluje proplacení přípravy žádostí o dotaci z „Rozpočtové rezervy města - spoluúčast k dotacím“. 
č.usnesení:14/03/2/04 – Výběr zhotovitele výběrového řízení k projektům ROP Střední Čechy 
1. RM schvaluje zhotovitelem výběrového řízení společnost ACCON, s. r. o., k akci „Rekonstrukce zastávek 
veřejné dopravy Kralupy nad Vltavou,“ za cenu 48.400,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje zhotovitelem výběrového řízení společnost ACCON, s. r. o, k akci „PŘEDMOSTÍ - 
TURISTICKÉ CENTRUM Kralupy nad Vltavou,“ za cenu 54.450,- Kč vč. DPH. 
3. 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 tísně. 
4. RM schvaluje proplacení administrace výběrových řízení z „Rozpočtové rezervy města - spoluúčast  
k dotacím“. 
č.usnesení:14/03/2/05 - Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 v Kralupech nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje změnu režimu veřejné zakázky u akce „Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 

v Kralupech nad Vltavou“ ze zjednodušeného podlimitního řízení na otevřené řízení. 
2. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a termín otevírání obálek 
 
 



č.usnesení:14/03/2/06 - Vyhlášení VŘ „Pojištění majetku města“ 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Pojištění majetku města“. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „Pojištění majetku města“. 
č.usnesení:14/03/2/07 - Grantové schéma pro rok 2014 
RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2014 v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu. 
RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
RM souhlasí s vyhlášením „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
č.usnesení:14/03/2/08 – Výběr zhotovitele prováděcí dokumentace k projektu Rekonstrukce autobusových 
zastávek 
1) RM schvaluje zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace k projektu „Rekonstrukce zastávek veřejné 
dopravy Kralupy nad Vltavou“, Ing. Pavla Kubíska, Praha 10, za celkovou cenu 70.180,- Kč vč. DPH. 
2) 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) a 3c) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedenou akci, z důvodu časové tísně. 
3) RM schvaluje proplacení přípravy prováděcí projektové dokumentace z „Rozpočtové rezervy města - 
spoluúčast k dotacím“. 
č.usnesení:14/03/2/09 – Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/101 Kralupy nad Vltavou, 
průtah“. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:14/03/3/01 - Rozpočtové opatření č. 3/2014 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 12.100 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 7 – správa 
majetku na úhradu faktury za zpracování protihlukové studie do projektové dokumentace na veřejné hřiště Mikovice.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 12.100 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správa majetku, § 3412, pol. 6121 org. 382 o 12.100 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 13.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 2 – SVŠK, § 
3419, pol. 5222 – příspěvek na vánoční turnaj pro Hokejový klub Kralupy nad Vltavou.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 13.000 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419, pol. 5222 o 13.000 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 165.191,14 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 3412, pol. 6313 - vrácení finančních prostředků na akci rekonstrukce ledové plochy a nové strojovny chlazení na zimním stadionu 
v Kralupech nad Vltavou. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 165.191,14 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3412, pol. 6313 o 165.191,14 Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 186.242 Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO ZŠ a MŠ Třebízského, které byly zaslány na účet zřizovatele a budou převedeny 
do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113, pol. 2229 o 186.242 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 186.242 Kč.    
 
5. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 473.592,35 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014. 
Jedná se o účelové finanční prostředky – pojistné plnění za škody způsobené povodní v červnu 2013 od České pojišťovny, a. s., které nebyly 
v roce 2013 vyčerpány a přechází do roku 2014. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 473.592,35 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 16 – Povodeň 2013, § 5272 o 473.592,35 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 132.422,40 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic,  
  z § 6171, pol. 6121 – (PD celkem)  
na § 2212, pol. 6121 org. 383 – (Komunikace Zeměchy).  
č.usnesení:14/03/3/02 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
15,271.311,50 Kč.  
 
 
 



č.usnesení:14/03/3/03 – Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2014 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro rok 2014 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou dle schválených Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení 
města Kralupy nad Vltavou“, na období od 1. 2. 2014 do 10. 12. 2014.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:14/03/4/01 - Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené investice 
RM schvaluje odúčtování těchto akcí: 
- „Ulice Pod Hradištěm k novým RD“ (projektová dokumentace z roku 2006) o celkové výši 39.865,- Kč. 
- „ZŠ Revoluční – nová střecha a zateplení spojovacích chodeb“ (projektová dokumentace z roku 2006)  

o celkové výši 54.740,- Kč. 
- „ZŠ Generála Klapálka – zateplení objektu“ (projektová dokumentace) o celkové výši 263.090,- Kč. 
- „Odvedení dešťové vody v lokalitě Pod Hradištěm“ (projektová dokumentace) o celkové výši 147.270,- Kč. 
- „Jazykové a hudební učebny v ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou“ (projektová dokumentace)  

o celkové výši 418.092,- Kč. 
- „Zateplení bytových domů“ (projektové dokumentace zpracované k žádosti Zelená úsporám) o celkové výši 

305.600,- Kč. 
- „Propojení kanalizace Zeměchy – Kralupy nad Vltavou“ (projektová dokumentace zpracovaná k žádosti  

o dotace) o celkové výši 10.000,- Kč.  
č.usnesení:14/03/4/02 - Vstup do komunikace v ul. Mánesova, Kralupy nad Vltavou 
RM neschvaluje vstup do komunikace v ulici Mánesova, Kralupy nad Vltavou z důvodu akce „Rekonstrukce 
STL plynovodů v Kralupech nad Vltavou v ulicích V Olších, Mánesova a Kmochova“.  
Podmínkou je splnění požadavků správce místních komunikací.  
č.usnesení:14/03/4/03 - Projektová dokumentace „Chodník v lokalitě U Křížku“ 
RM schvaluje podepsání SoD s  Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 na zpracování PD 
pro provádění stavby „Chodník v lokalitě U Křížku, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou částku 42.350,- Kč 
vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:14/03/5/01 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje služebnost inženýrské sítě - podzemního kabelového vedení NN a skříní NN v platových pilířích, 
na pozemcích města Kralupy nad Vltavou pp. 167/1, pp. 1/12, pp. 1/17, pp. 52/24, pp. 52/25, st. 118/2, pp. 893, 
pp. 182/6, pp. 17/13 a pp. 49/114 v k. ú. Lobeček, ve prospěch oprávněné osoby - 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 délky trasy a 300,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, 
komunikace a 3.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních 
pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené ze zákona. 
č.usnesení:14/03/5/02 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Mikovice – RWE GasNet 
RM schvaluje služebnost inženýrské sítě - plynovodu, na pozemcích města Kralupy nad Vltavou a pp. 187/60 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou a pp. 93/39, pp. 93/40, pp. 93/76, a pp. 93/79 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, ve prospěch oprávněné osoby - společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem,  
IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 300,- Kč za každý další 
bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,- Kč za prvních 10 bm 
délky trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH 
ve výši stanovené ze zákona. 
č.usnesení:14/03/5/03 - Majetkoprávní vypořádání pozemku s objektem bez čp. v k. ú. Kralupy n/Vlt. 
RM ukládá odboru RIaSM zadat spol. EUQITA Consulting, s. r. o., znalecký ústav, Praha 1 vypracování 
nového znaleckého posudku pro určení tržní hodnoty objektu bez čp. a pozemku st. 753 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou pro majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu protipovodňové ochrany města.  
č.usnesení:14/03/5/04 - Žádost o povolení závodu Jarní Kralupy v coursingu 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Jarní Kralupy v coursingu (terénní 
dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Benátky nad Jizerou ve dnech 22. 3. – 23. 3. 2014  
za poplatek ve výši 2.000 Kč/den. 
č.usnesení:14/03/5/05 - Žádost o povolení hostování cirkusu 
RM bere na vědomí pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 3. 4. 2014 do 6. 4. 2014 za účelem hostování 
cirkusu Rudolf Berousek, zastoupeného paní Janou Berouskovou za částku 1.000,- Kč/den.  
 
 



č.usnesení:14/03/5/06 – Informace o míře inflace 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2013 ve výši 1,4%. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2014 o roční míru inflace ve výši 1,4 % u nájemného za objekty, 
nebytové prostory a pozemky, které činí ročně 15.000 Kč a více. 

ROK 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
% 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

 
č.usnesení:14/03/5/07 - Návrh na schválení nájemce části pozemku p. č. 81/199, k. ú. Lobeček 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420 m2 s S** H**, za účelem zřízení rekreační zóny, s výpovědní lhůtou 
6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
č.usnesení:14/03/5/08 – Bytové záležitosti  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 B** P**ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.  
 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Libušina čp. 48 H** T** ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015. 
 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha čp. 738 B** K** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. 
 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 E** H** ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015. 
 
5. hlášení volného bytu č. 4, Vrchlického čp. 504 

a. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 4, Vrchlického čp. 504. 
b. RM ukládá MěBP provést opravy bytu č. 4, Vrchlického čp. 504 a majetkoprávní a bytové komisi 

připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na tento byt s někým ze žadatelů o byt ze sociálních důvodů. 
c.  RM neschvaluje záměr o pronájmu bytu č. 4, Vrchlického čp. 504 obálkovou metodou za podmínky 

rekonstrukce bytu na vlastní náklady. 
 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 J** Z**  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014 za podmínky dodržování Dohody o splácení 
dluhu. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:14/03/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Kralupy 1901 z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce FK Kralupy 
1901 uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Ples fotbalového klubu FK Kralupy 1901“.  
Uvedená akce se bude konat dne 15. 2. 2014 od 20:00 hod. do 16. 2. 2014 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 Milan Repka. 
č.usnesení:14/03/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro ČRS MO Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce ČRS MO 
Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Rybářský ples“.  
Uvedená akce se bude konat dne 14. 2. 2014 od 20:00 hod. do 15. 2. 2014 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 300 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan František Brož. 
č.usnesení:14/03/6/03 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro slečnu Janu Selementovou (Střední odborná škola sociální) 
z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí 
veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna Jana Selementová uplatnit na jednorázovou kulturní akci 
„Maturitní ples“  
Uvedená akce se bude konat dne 31. 1. 2014 od 20:00 hod. do 1. 2. 2014 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100-150 lidí. 



Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá slečna Jana Selementová. 
č.usnesení:14/03/6/04 - Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad 
Vltavou pro J** Š** na dobu určitou 1 roku. 
 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad 
Vltavou pro J** M** na dobu určitou 1 roku. 
 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad 
Vltavou pro K** Š** na dobu určitou 1 roku.  
č.usnesení:14/03/6/05 - Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečný souhlas s přijetím finančních  
a věcných sponzorských darů na ples DDM v roce 2014 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dodatečné přijetí finančních a věcných sponzorských 
darů v celkové hodnotě 16.603,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Finanční a věcné dary uvedeny níže byly použity na Ples DDM v lednu 2014.  
Finanční dary od firmy: Synthos, a. s.      6. 573,- Kč 

Bidvest Czech, s. r. o.    5. 000,- Kč 
Věcné dary od firmy:  J+V Tylšarovi, Fotoateliér Kralupy n. Vlt.  1.110,- Kč 
   Profi Servis, Kralupy n. Vlt., s. r. o.  1.000,- Kč 

Jan Pokorný, sklenářství Kralupy n. Vlt.  2.420,- Kč 
Ilona Holcová, cukrárna Kralupy n. Vlt.     500,- Kč   

č.usnesení:14/03/6/06 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro TJ Sokol Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce TJ Sokol 
Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Taneční zábava“. 
Uvedená akce se bude konat dne 15. 3. 2014 od 20:00 hod. do 16. 3. 2014 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Vltava v Kralupech nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 350 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá paní Petra Vanžurová. 
č.usnesení:14/03/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro slečnu Martinu Lapkovou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
slečna Martina Lapková uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Maturitní ples GJP Mělník“. 
Uvedená akce se bude konat dne 15. 2. 2014 od 19:00 hod. do 16. 2. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 540 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá slečna Martina Lapková. 
č.usnesení:14/03/6/08 - Žádost ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o souhlas s přijetím věcného 
sponzorského daru – PC materiál   
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, přijetí věcného sponzorského daru dle  
§ 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětem smlouvy je 12 kusů 
počítačů, dle přílohy důvodové zprávy. Počítače jsou zastaralé a škola je použije jako materiál na náhradní díly 
do stávajících PC. Dar bude přijat v nulové hodnotě. Škola provede ocenění a počítače budou zaúčtovány jako 
materiál. 
č.usnesení:14/03/6/09 - Semiramis: Centrum terénních programů – závěrečná zpráva 
RM bere na vědomí zprávu Semiramis: Centrum terénních programů. 
RM pověřuje kontrolou Semiramisu: Centra terénních programů v Kralupech nad Vltavou Městskou policii 
Kralupy nad Vltavou a odbor sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:14/03/6/10 - Žádost o finanční příspěvek – Semiramis: Centrum terénních programů 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Semiramis: Centrum terénních programů. 
RM pověřuje kontrolou Semiramis:Centra terénních programů v Kralupech nad Vltavou Městskou policii 
Kralupy nad Vltavou a odbor sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:14/03/6/11 - Žádost o finanční příspěvek – Semiramis: Centrum primárních programů 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Semiramis: Centrum primárních programů. 
č.usnesení:14/03/6/12 - Minimální preventivní program 
RM bere na vědomí žádost Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality. 
RM ukládá odboru SVŠK, aby kontrola vyúčtování příspěvku na minimální preventivní program základních 
škol probíhala. 



RM schvaluje, aby kritériem pro kontrolu vyúčtování příspěvku na minimální preventivní program základních 
škol bylo použití finanční prostředků na úhradu přímé práce s dětmi. 
č.usnesení:14/03/6/13 - Informace k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku 
RM bere na vědomí informaci Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ke stížnosti, týkající  
se obtěžování hlukem z restaurace Baracuda. 
č.usnesení:14/03/6/14 – Prodloužení nájemní smlouvy v DPS čp. 1171 a 1181 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u nájemce uvedeného v důvodové zprávě, na dobu určitou  
od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu určitou  
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014  
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:14/03/7/01 - Smlouva o dílo na rok 2014 se spol. OPV, s. r. o., - monitoring kvality podzemní 
vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností OPV, s. r. o, na rok 2014 o  provedení prací za celkovou 
částku 69.405,60 Kč, popř. 70.034,80 Kč včetně DPH (dle úspěšné či neúspěšné revitalizace vrtu HV 11).  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:14/03/8/01 - Vlajka pro Tibet 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2014 na budově úřadu. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:14/03/9/01 – Žádost o souhlas vlastníka s podnájmem v domě čp. 1174, Purkyňovo náměstí, 
Kralupy n. Vlt. 
RM souhlasí s udělením souhlasu L** Č** s podnájmem v bytě č. * domu čp. 1174 na Purkyňově náměstí 
v Kralupech nad Vltavou pro L** C** na dobu určitou jednoho roku od 01.02.2014.   
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:14/03/10/1 - Úsekové měřiče rychlosti a zajištění zlepšení dopravní situace v obci Nelahozeves, 
ul. Velvarská část Podhořany 
RM bere na vědomí vzniklou dopravní situaci v obci Nelahozeves v ul. Velvarská. 
RM souhlasí s navrženým dopravní řešením, a rozšířením uzavřené smlouvy na pronájem dalšího úsekového 
měření rychlosti s firmou Gormex, s. r. o., sídlem V Domcích 60/20, Praha 6. Nájemné za užívání měřičů 
rychlostí je stanoveno ve výši 30 % bez DPH z uhrazených pokut na účet města z uvedeného měření.  
RM souhlasí s navýšením jednoho pracovního místa na odboru dopravy na dobu určitou 1 rok.  
č.usnesení:14/03/10/2 - Návrh na pořízení odborného posudku protipovodňových opatření – Zeměchy 
Odloženo, požádat Ing. Jakoubka o upřesnění umístění navrhovaných opatření z hlediska katastru města. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:14/03/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 13. 1. 2014. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:14/03/12/1 – Žádost o změnu plánu vybudování pěší zóny 
RM bere na vědomí dopis pana Ing. Daniela Derfla a pana Františka Derfla. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:14/03/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí dopis MUDr. Šárky Získalové s návrhem na odkoupení domu čp. 68 v ul. Jodlova,  
(školička) za účelem vybudování zdravotnického zařízení – stomatologické kliniky. 
 
RM bere na vědomí dopis MUDr. Hany Šťástkové o vyjádření podpory zachování diabetologické ambulance 
v Lobečku. 

 
 

 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


