
č.j.MUKV6544/2014/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

V Ý P I S   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. února 2014 
(RM č. 4) 

 
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:14/04/1/01 - Schválení programu RM č. 4 
RM schvaluje návrh programu 4. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 3/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:14/04/2/01 - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výběrové řízení 
„Pojištění majetku Města Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje složení komise a termín pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení: „Pojištění 
majetku Města Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:14/04/2/02 – Výběr zhotovitele PD k projektu „Kralupy nad Vltavou - Dopravní hřiště  
a modernizace sportovních ploch ZŠ a MŠ Třebízského“ 
1. RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace k projektu „Kralupy nad Vltavou - Dopravní hřiště  

a modernizace sportovních ploch ZŠ a MŠ Třebízského“ Václav Veverka, Blažim 84, 440 0 Blažim 1,  
za celkovou cenu 348.480,- 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 projektové dokumentace z „Rozpočtové rezervy města - spoluúčast  
k dotacím“. 

č.usnesení:14/04/2/03 - Výběr zhotovitele prováděcí dokumentace k projektu „PŘEDMOSTÍ - 
TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“ 
1) RM schvaluje zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace k projektu „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ  

CENTRUM -  Kralupy nad Vltavou“, Ing. Jaroslava Kaňku, za celkovou cenu 229.900,- 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:14/04/2/04 - Žádost o změnu usnesení RM č. 12/29/4/06 – souhlas s využíváním pozemků  
p. č. 536/1 a 536/2 k. ú. Mikovice 
RM schvaluje změnu podmínek používání příjezdové cesty na pozemcích p. č. 536/1 a 536/2 k. ú. Mikovice  
na akci „Likvidace propadlin následkem hornické činnosti v minulosti“, za podmínek daných ve vyjádření TSM 
ze dne 7. 2. 2014. 
č.usnesení:14/04/2/05 – Doplnění rozpočtového opatření č. 4/2014 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 18.150,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva 

města - spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3114, pol. 6121, org. 342. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 158.510,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - 

spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3639, pol. 6121, org. 379. 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 257 730,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - 

spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3117, pol. 6121, org. 378. 
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 160.930,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - 

spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3613, pol. 6121, org. 380. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:14/04/3/01 - Rozpočtové opatření č. 4/2014 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000 Kč.  
Jedná se o peněžitý dar od p. L** na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000 Kč. 
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2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 20.000 Kč.  
Jedná se o peněžitý dar od Krajského úřadu Středočeského kraje za 3. místo v soutěži pro obce Středočeského 
kraje „My třídíme nejlépe“. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, pol. 4122 o 20.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor Životní prostředí, § 3727 o 20.000 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 19.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 2 – SVŠK, 
příspěvek pro ZŠ Praktickou, Kralupy nad Vltavou na vybavení zrekonstruované kuchyňky.  
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 19.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3114 o 19.000 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportoviště  
vč. dopravního hřiště v areálu ZŠ Třebízského“ v celkové výši 60.500 Kč 
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3113, pol. 6121, org. 413 (Modernizace sportoviště ZŠ Třebízského). 
 
2. Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce malého bazénu  
vč. sociálního zázemí plaveckého bazénu“ v celkové výši 96.800 Kč  
  z kap. č. 1, § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3412, pol. 6121, org. 414 (Rekonstrukce plaveckého bazénu). 
 
3. Převedení finančních prostředků na administraci žádostí o dotaci k akci „Rekonstrukce zastávek veřejné 
dopravy “ v celkové výši 60.500 Kč  
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901(Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 394 (Rekonstrukce autobusových zastávek). 
 
4. Převedení finančních prostředků na administraci žádostí o dotaci k akci „Předmostí - Turistické centrum -
 Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 60.500 Kč  
   z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) 
 na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 387 (Předmostí mostu T. G. Masaryka). 
 
5. Převedení finančních prostředků na administraci výběrového řízení k akci „Rekonstrukce zastávek veřejné 
dopravy “ v celkové výši 48.400 Kč  
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901(Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 394 (Rekonstrukce autobusových zastávek). 
 
6. Převedení finančních prostředků na administraci výběrového řízení k akci „Předmostí – Turistické centrum -
 Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 54.450 Kč  
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 387 (Předmostí mostu T. G. Masaryka). 
 
7. Převedení finančních prostředků na přípravu prováděcí projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce 
zastávek veřejné dopravy“ v celkové výši 70.180 Kč  
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901(Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 394 (Rekonstrukce autobusových zastávek). 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:14/04/4/01 - Projektová dokumentace pro provádění stavby 
1. RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10  

na zpracování PD pro provádění stavby „Přechod pro chodce v ulici Generála Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“ za celkovou částku 25.410,- Kč vč. DPH. 

 
2. RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10  

na zpracování PD pro provádění stavby „Přechod pro chodce v ulici Mostní, Kralupy nad Vltavou“  
za celkovou částku 28.193,- Kč vč. DPH. 

 
3. RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10  

na zpracování PD pro provádění stavby „Rekonstrukce komunikace v Kralupech nad Vltavou,  
ul. I. Olbrachta – 2. část“ za celkovou částku 87.120,- Kč vč. DPH. 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:14/04/5/01 - Schválení uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě – smuteční síň 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 51/96/719/SMI s panem Jiřím Cibulkou, bydlištěm 
Grégrova čp. 167, Kralupy nad Vltavou, v kterém se mění pronájem smuteční síně z doby určité na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, s účinností od 1. 4. 2014. 
č.usnesení:14/04/5/02 - Žádost o pronájem nebytových prostor v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 297/13/700 RIaSM s paní Janou Kosinovou, 
bydlištěm Nová Ves čp. 58, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o pronájem skladovacích prostor o velikosti  
18 m2 v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, k. ú. Kralupy nad Vltavou, a mění se cena za pronájem 
nebytových prostor na částku 72.000,- Kč/rok. 
č.usnesení:14/04/5/03 - Schválení podmínek nájmu nebytových prostor v objektu Palackého náměstí čp. 6 
1. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 497/11/700/RIaSM, uzavřené s Úřadem práce ČR,  

krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou, Přemyslova čp. 352/20, kterým  
se ruší záloha na úklid a mění se zálohy na energie a služby na 49.000,- Kč/rok. 

 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 499/11/700/RIaSM, uzavřená s Výzkumným ústavem  

pro hnědé uhlí, a. s., Budovatelů 2830, Most, (ekologické centrum), kterým se ruší záloha na úklid a snižují 
se zálohy na energie a služby na 11.500,- Kč/rok. 

č.usnesení:14/04/5/04 - Žádost o využití louky pro modelářskou soutěž a pořádání drakiády 
1) RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) panu Ladislavu Vosáhlovi pro konání „Veřejné  

modelářské soutěže pro děti a mládež, modelářský den s ukázkou létání modelů vrtulníků a letadel“ dne  
8. června 2014 bez poplatku 

2) RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) panu Ladislavu Vosáhlovi pro konání drakiády  
dne 20. 9. 2014 bez poplatku 

č.usnesení:14/04/5/05 - Pronájem nebytových prostor a pozemků v k. ú. Kralupy nad Vlt. - schválení 
nájemce 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností SULO, s. r. o., Na Dolinách 165/34, Praha 4,  
na pronájem provozní budovy 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, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za roční nájemné 72.000 Kč včetně DPH. 
č.usnesení:14/04/5/06 – Odstranění vlhkosti bytového domu Smetanova čp. 211 
1. RM bere na vědomí informaci o vlhkosti a výskytu plísní v domě čp. 211, Smetanova ulice. 
2. RM ukládá MěBP provést stavební práce, které zabezpečí odstranění vlhkosti bytového domu čp. 211 
(podříznutí a odizolování domu). 
č.usnesení:14/04/5/07 - Hlášení volných bytů 
1. byt č. 3, Chelčického čp. 687 
a. RM ukládá MěBP provést opravu bytu č. 3, Chelčického čp. 687 tak, aby byl připraven k uzavření nájemní  

smlouvy s novým nájemníkem. 
b. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3,  

Chelčického čp. 687 se žadatelem o byt ze sociálních důvodů. 
 
2. byt č. 2, ul. J. Palacha čp. 738, 
a. RM ukládá MěBP provést opravu bytu č. 2, J. Palacha čp. 738 tak, aby byl připraven k uzavření nájemní  

smlouvy s novým nájemníkem 
b. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2,  

J. Palacha čp. 738 se žadatelem o byt ze sociálních důvodů. 
č.usnesení:14/04/5/08 – Bytové záležitosti 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 J** Z**ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015.  
 
2. Odloženo, MěBP prověří užívání bytu. 
 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha čp. 738 L** R** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. 
 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Libušina čp. 48 D** F**ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014, za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
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VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:14/04/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Čechie Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce FK Čechie 
uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Ples sportovců“. 
Uvedená akce se bude konat dne 22. 2. 2014 od 20:00 hod. do 23. 2. 2014 do 02: 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 Petr Kostelníček. 
č.usnesení:14/04/6/02 - Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
RM bere na vědomí informaci Úřadu vlády ČR ze dne 31. 1. 2014 č.j. 1123/2014 – ASZ (Agentura pro sociální 
začleňování). 
č.usnesení:14/04/6/03 - Výzva s číslem D1 „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“ 
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu OPLZZ zaměřenou na podporu standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany. 
č.usnesení:14/04/6/04 - Zpráva o činnost MěK v roce 2013 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v roce 2013. 
č.usnesení:14/04/6/05 - Uzavření knihovny v 1. pololetí 2014 
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 19. dubna 2014.  
č.usnesení:14/04/6/06 - Finanční příspěvek pro Záchrannou službu AS ČR Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí žádost Záchranné služby AS ČR Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje finanční příspěvek pro ZS AS ČR ve výši 150.000 Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 4341, pol. 5660 na kap. 2, § 3599, pol. 5222 ve výši 150.000 Kč. 
č.usnesení:14/04/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro SOŠ a SOU Odolena Voda z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
SOŠ a SOU Odolena Voda uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Maturitní a absolventský ples“. 
Uvedená akce se bude konat dne 22. 2. 2014 od 19:00 hod. do 23. 2. 2014 do 02: hod. 
Místo konání je v KaSS v Kralupech nad Vlt.. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Jiří Stoklásek. 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
VIII. Marketing, dotace 
XXX 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
XXX 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:14/04/10/1 - Odborný posudek protipovodňových opatření v dílčím povodí Knovízského potoka 
– městské části Zeměchy 
1. RM schvaluje zpracování odborného posudku pro realizaci protipovodňových opatření v dílčím povodí 
Knovízského potoka – městské části Zeměchy.  
 
2. RM schvaluje: 
a) Výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování odborného posudku 
pro realizaci protipovodňových opatření v dílčím povodí Knovízského potoka – městské části Zeměchy.  
b) Vypracování předmětného odborného posudku pro realizaci protipovodňových opatření v dílčím povodí 
Knovízského potoka – městské části Zeměchy zadat přímo firmě Ing. Martin Jakoubek, VHSPROJEKT, 
Zlončice 144.  
č.usnesení:14/04/10/2 – Nutné zabezpečovací práce na mostním objektu ev. č. 24021-2 na silnici  
č. III/24021 v k.ú. Nelahozeves 
Odloženo. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:14/04/11/1 – Příspěvek na propagaci sportu v Kralupech nad Vlt. 
1. RM schvaluje příspěvek ve výši 20.000,- Kč na výrobu 200 ks malých maskotů „Kralupáků“. Peníze budou 
vyplaceny z kap. 2, § 3419, položka 5222. 
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č.usnesení:14/04/11/2 – Zápis komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání školské a kulturní komise dne 27. ledna 2014 a komise výstavby  
dne 4. 2. 2014. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:14/04/12/1 – Přehled smluv za 3. čtvrtletí 2013 
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 3. čtvrtletí 2013. 
č.usnesení:14/04/12/2 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za leden 2014. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:14/04/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM ukládá OKTAJ zrealizovat do 11. 3. 2014 hlasovací zařízení ve velké zasedací místnosti MěÚ pro 
potřeby ZM. 
 
2a. RM schvaluje nákup nových vozů Škoda pro potřeby MěÚ, MěP a DDM. 
2b. 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. 
 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. * v ul. Vrchlického čp. 504 B** D**, ze sociálních důvodů na dobu určitou  
1 roku od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015, za podmínky rekonstrukce vnitřních prostor bytu na vlastní náklady.  
RM ukládá MěBP provést výměnu oken v bytě č. 4, v ul. Vrchlického čp. 504. 
 
4. RM bere na vědomí přehled činnosti interního auditora MěÚ za rok 2013. 
 
5. RM bere na vědomí informaci MUDr. Urbanové o stavu diabetologické ordinace v prostorách NsP Kralupy 
nad Vltavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


