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sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. února 2014 
(RM č. 5) 

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:14/05/1/01 - Schválení programu RM č. 5 
RM schvaluje návrh programu 5. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 4/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:14/05/2/01 - Zřízení oddělení IT v rámci odboru OKTAJ 
RM schvaluje novelu Organizačního řádu města Kralupy nad Vltavou, spočívající v úpravě vnitřní struktury 
MěÚ - v zřízení „Oddělení IT“ (zkratka „IT“) v rámci odboru OKTAJ, s účinností od 1. 3. 2014. 
č.usnesení:14/05/2/02 – Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ 
1. RM bere na vědomí vzdání se členství pana Františka Kyllara v „Komisi pro centrum města a výstavbu 
nového MěÚ.“ 
2. RM pověřuje „Komisi pro centrum města a výstavbu nového MěÚ“ dalším jednáním o postupu prací  
na centru města. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:14/05/3/01 – Rozpočtové opatření č. 5/2014 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 11 – 
OKTAJ na nákup výpočetní techniky.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 100.000 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 11 – odbor OKTAJ, § 6171 o 100.000 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 67.976 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 7 – Správa 
majetku na úhradu faktury za dodávku rostlin v objektu nové radnice.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 67.976 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor SM, § 6171 o 67.976 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci na proplacení přípravy projektové dokumentace 
na projekt „Modernizace sportoviště vč. dopravního hřiště v areálu ZŠ Třebízského“ v celkové výši 348.480 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 proplacení přípravy prováděcí projektové dokumentace na projekt 
„Předmostí – Turistické centrum - Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 254.900 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). 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 14.000 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic,  
  z § 6171, pol. 6121 (Projektová dokumentace celkem)  
na § 3613, pol. 5169 (Dokumentace bouracích prací bývalého areálu Aero v Kralupech nad Vltavou). 
 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 102.608 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic,  
  z § 6171, pol. 6121 (Projektová dokumentace celkem)  
na § 2212, pol. 6121, org. 188 (Rekonstrukce komunikace v ul. Hostivítova). 
 
5. Převedení finančních prostředků na aktualizaci PD a vyhlášení výběrového řízení na akci „Zateplení budovy 
sportovní haly“ v celkové výši 55.055 Kč  
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) 
na kap. č. 5, § 3429, pol. 6121, org. 318 (Zateplení budovy sportovní haly).   
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:14/05/4/01 - Doplnění projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikací – Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou a Kralupy - Mikovice“ 
1. RM schvaluje podepsání dodatku k SoD č. RISML/00052/2013 s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno 
PSČ 272 01 na doplnění projektu veřejného osvětlení do projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou – Mikovice“ za celkovou částku 14.520,- Kč vč. DPH. 
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2. RM schvaluje podepsání dodatku k SoD č. RISML/00053/2013 s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno 
PSČ 272 01 na doplnění projektu veřejného osvětlení do projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy“ za celkovou částku 25.410,- Kč vč. DPH. 

 
3. RM schvaluje podepsání dodatku k SoD č. RISML/00054/2013 s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno 
PSČ 272 01 na doplnění projektu veřejného osvětlení do projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Josefa Janury, Zeměchy“ za celkovou částku 25.410,- Kč vč. DPH. 

 
4. RM schvaluje podepsání dodatku k SoD č. RISML/00052/2013 s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno 
PSČ 272 01 na doplnění projektu kanalizace do projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce komunikace 
v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou - Mikovice“ za celkovou částku 73.810,- Kč vč. DPH. 

 
5. RM schvaluje podepsání dodatku k SoD č. RISML/00054/2013 s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno 
PSČ 272 01 na doplnění projektu mostu (most jižní – větší) do projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Josefa Janury, Zeměchy“ za celkovou částku 164.560,- Kč vč. DPH. 

 
6. RM schvaluje podepsání dodatku k SoD č. RISML/00054/2013 s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno 
PSČ 272 01 na doplnění projektu mostu (most severní – menší) do projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Josefa Janury, Zeměchy“ za celkovou částku 104.060,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:14/05/4/02 - Demolice objektu čp. 65 v areálu bývalého Aera, Kralupy nad Vltavou – schválení 
záměru 
RM schvaluje záměr demolice objektu čp. 65 v areálu bývalého Aera a současně ukládá odboru RIaSM 
zajištění „Dokumentace bouracích prací bývalého areálu „Aero“ v Kralupech nad Vltavou, na pozemku parc.  
č. 69/1, objekt čp. 65“.  
č.usnesení:14/05/4/03 - Provizorní komunikace v ulici Hostivítova – cenová nabídka na zajištění 
projekčních prací 
RM schvaluje zpracování inženýrské činnosti (zajištění územního rozhodnutí, podklad pro vynětí ze ZPF,  
PD pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení) na provizorní objízdnou komunikaci pro potřeby 
stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova“, zhotovitelem Ing. Musilem za celkovou cenu  
102.608 Kč vč. DPH. Uvedené náklady je možné hradit z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2014 – položka 
projektové dokumentace – celkem. 
č.usnesení:14/05/4/04 – Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku parc. č. 573/1 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku CAFEX na pozemku 573/1 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou (Pod viaduktem – roh ulic Jiráskova a Jungmannova) do 31. 12. 2014. 
č.usnesení:14/05/4/05 – Chodníky a parkovací stání – lokalita Lobeček“ 
RM schvaluje provedení realizace akce „Chodníky a parkovací stání v lokalitě Lobeček“ dle schválené 
projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Kubískem ze dne 3. 6. 2013 odborem dopravy MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:14/05/5/01 - Oprava administrativní chyby  
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č. 14/04/5/05 ze dne 11. 2. 2014 v tomto znění: 
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 72.600,- Kč včetně DPH. 
č.usnesení:14/05/5/02 - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 s finanční spoluúčastí, Purkyňovo 
nám. čp. 1174 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 46, Purkyňovo nám. čp. 1174 s J**.V**. 
RM doporučuje ZM schválit J** V** jako nového budoucího kupujícího bytu č. 46, Purkyňovo nám. čp. 1174  
č.usnesení:14/05/5/03 – Bytové záležitosti 
1. RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 Z** K**. 
 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. *, Chelčického čp. 687 s J** Z** ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku. 
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3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha čp. 738 s H** Č** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku. 
č.usnesení:14/05/5/04 - Žádost o povolení vjezdu na louku 
RM neschvaluje povolení vjezdu automobilům na louku (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) a z bezpečnostních 
důvodů neschvaluje pouštění modelů letadel a vrtulníků leteckými modeláři na louce poz. č. 49/1, k. ú. 
Lobeček.  
č.usnesení:14/05/5/05 - Oprava zámkové dlažby, odvodnění pozemku – vyřízení žádosti 
RM bere na vědomí vyřízení žádosti pí Š** na opravu zámkové dlažby na poz. p. č. 23/1 a odvodnění pozemku 
p. č. 605/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:14/05/6/01 - Informace o čerpání finančních prostředků na rekonstrukci zimního stadionu  
za rok 2013 
RM bere na vědomí přehled čerpání finančních prostředků na rekonstrukci ledové plochy a nové strojovny 
chlazení v objektu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou, schválených ZM dne 30. 1. 2013, č. usnesení: 
13/02/4/05 a ZM dne 17. 6. 2013, č. usnesení: 13/05/6/5. 
č.usnesení:14/05/6/02 - Žádost ZŠ Gen. Klapálka o čerpání investičního fondu - nákup podlahového 
mycího stroje 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 
nákup podlahového mycího stroje od firmy Sedláček, v. o. s., za celkovou cenu 69.575,-Kč včetně DPH. 
č.usnesení:14/05/6/03 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy M** K**, byt č. * v DPS U Cukrovaru čp. 1171 na dobu určitou 
od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy J** K** byt č. * v DPS U Cukrovaru čp. 1171 na dobu určitou od 
1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. 
č.usnesení:14/05/6/04 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce SDH Kralupy uplatnit  
na jednorázovou kulturní akci – „Hasičský ples“. 
Uvedená akce se bude konat dne 1. 3. 2014 od 20:00 hod. do 2. 3. 2014 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu Sport v Kralupech nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 250 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Milan Krejza. 
č.usnesení:14/05/6/05 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna Adéla Kohnová uplatnit 
na jednorázovou kulturní akci „Maturitní ples“. 
Uvedená akce se bude konat dne 14. 3. 2014 od 19:00 hod. do 15. 3. 2014 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 540 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá slečna Adéla Kohnová 
č.usnesení:14/05/6/06 - Žádost o finanční příspěvek 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci programu v roce 2013 – Program pro rodinné příslušníky 
osob majících problémy s návykovými látkami a patologickým hráčstvím. 
 
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 96.000,- pro program MUDr. D. Randáka: Program pro rodinné 
příslušníky osob majících problémy s návykovými látkami a patologickým hráčstvím. 
č.usnesení:14/05/6/07 - Žádost o udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS_1 
RM schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS pro paní H**. 
č.usnesení:14/05/6/08 - Žádost o udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS_2 
RM schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS pro M** H**. 
č.usnesení:14/05/6/09 - Informace AZ centra Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci o sloučení AZ centra Kralupy nad Vltavou s občanským sdružením Matýsek 
Roudnice nad Labem. 
č.usnesení:14/05/6/10 – Minimální preventivní program 
RM schvaluje finanční prostředky na minimální preventivní program základních škol takto: 

Základní škola Částka 
28. října   10.500,- 
Gen. Klapálka   64.200,- 
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Komenského   46.800,- 
Václava Havla   39.900,- 
Třebízského   21.600,- 
Praktická   12.000,- 
Celkem 195.000,- 

č.usnesení:14/05/6/11 – Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje K** P** přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181 
v Kralupech nad Vlt.  
č.usnesení:14/05/6/12 – Informace a žádost veřejného opatrovníka 
RM bere na vědomí informace o pohledávkách V** S**. 
RM doporučuje ZM schválit odpuštění úroků z prodlení hrazení dluhu vůči Městu Kralupy nad Vltavou, který 
je veden pod č. j. OS Mělník 16 EXE 284/2014-19, č. j. exekutorského úřadu 150 EXE 3715/13-15. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:14/05/7/01 - Kontrola stavu dřevin na Hostibejku na svahu nad ulicí Přemyslova 
RM bere na vědomí informaci o kontrole dřevin na Hostibejku.  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:14/05/8/01 - Příspěvek z fondu starosty – ČSCH ZO a TJ Kralupy – oddíl šachy 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.109,- Kč Českému svazu chovatelů Základní 
organizace Kralupy nad Vltavou z fondu starosty města.  
 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 292,- Kč TJ Kralupy – oddíl šachy z fondu starosty 
města.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:14/05/9/01 - Schválení zhotovitele souvislých oprav komunikací pro rok 2014 
RM schvaluje na základě předložených nabídek jako zhotovitele souvislých oprav komunikací firmu 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., a jako náhradníka firmu STRABAG, a. s. 
č.usnesení:14/05/9/02 - Schválení zhotovitele oprav výtluků v živičných komunikacích infra metodou  
pro rok 2014 
RM schvaluje na základě předložených nabídek jako zhotovitele oprav výtluků v živičných komunikacích infra 
metodou firmu KIRSTONE, a. s., Na Truhlářce 25/1581  180 00 Praha. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:14/05/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové a majetkoprávní komise dne 18. 2. 2014. 
        zápis z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 12. 2. 2014. 
        zápis redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 13. 2. 2014. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:14/05/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM bere na vědomí informaci o závěrečném vyúčtování rozpočtu města Kralupy nad Vltavou za rok 2013. 
 
2a. RM ukládá TSM provést úklid ulice Mostní a Přemyslovy. 
2b. RM ukládá TSM provést kontrolu stavu veřejného osvětlení a stavu chodníků a komunikací ve městě 
Kralupy nad Vltavou a do příští RM předložit plán oprav komunikací a chodníků na rok 2014. 
2c. RM ukládá TSM provést opravu veřejného osvětlení a části zámkové dlažby na Masnerově stezce  
(za gymnáziem). 
 
3. RM revokuje usnesení RM č. 13/31/4/06 ze dne 17. prosince. 2013 a na základě provedeného rozboru snižuje 
smluvní pokutu společnosti SYNER, s. r. o., o 700.000 Kč tj. na celkovou částku 2,100.000 Kč.  
 
4. RM schvaluje záměr města pronajmout část trafostanice na poz. st. p. č. 24/5 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
pro umístění distribuční soustavy pro objekt čp. 7.  
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5. RM mění usnesení č. 14/04/13/1, bod č. 3, ze dne 11. února 2014 - přidělení bytu č. * v ul. Vrchlického  
čp. 504 B** D** takto: 
RM ukládá MěBP provést výměnu oken a rozvodu elektro v bytě č. * Chelčického čp. 504. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  
 


