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VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 
(RM č. 8) 

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:14/08/1/01 - Schválení programu RM č. 8 
RM schvaluje návrh programu 8. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 6 a 7/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA  
č.usnesení:14/08/2/01 - Novela „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, ve znění dle předloženého 
návrhu (příloha důvodové zprávy), s účinností od 26. 3. 2014. 
č.usnesení:14/08/2/02 – Výběr zhotovitele žádostí o dotaci vč. příloh na zateplení objektů města z OPŽP 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekty zateplení budov 
Palackého nám. 6, Třebízského 524, sauna u zimního stadionu, fotbalové kabiny (Mikovice), hasičská zbojnice 
(Minice), škola v přírodě (Mokrosuky), Přemyslova ul.358 - skautský dům Bára 
RM žádá předložení další nabídky zhotovitele žádostí včetně příloh na jmenované dotační akce 
č.usnesení:14/08/2/03 Žádost o rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města  
na rok 2014 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
  z kap. 11, § 6171, položka 5166  -  46 825,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 6111  + 46 825,- Kč 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
  z kap. 11, § 6171, položka 5166  -  50 288,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 5137  + 50 288,- Kč 
č.usnesení:14/08/2/04 - Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ 28. října“ 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 13153783 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy nad Vltavou,  
na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 13153783 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:14/08/2/05 - Dohoda o vypořádání vztahů se spol. RH-ARCH s.r.o  
1. RM schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání závazkových vztahů, vyplývajících z mandátní smlouvy  
č. RISML/00032/2012,“ mezi městem a spol. RH-ARCH s.r.o., spočívající v poskytnutí slevy ve výši 20 % 
z dosud neuhrazených faktur  ve prospěch města.  

 
2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. 

 
III. Ekonomický 
č.usnesení:14/08/3/01 - Rozpočtové opatření č. 7/2014 
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 pana Č** 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. 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 5.000 Kč. 
Jedná se o finanční dar od spol. Bidvest Czech Republic s.r.o. na pořádání společenské akce: 
Sportovec Kralup nad Vltavou 2013“.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 5.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 5.000 Kč. 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 5.000 Kč.  
Jedná se o finanční dar od pana Jaroslava Holečka na pořádání společenské akce:  
Sportovec Kralup nad Vltavou 2013“.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399  5.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399  5.000 Kč. 
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4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 657.791,51 Kč. 
Jedná se o nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2014.   
Navýšení příjmů  
kap. č. 1 – ekonomický odbor  pol. 1340 160.985,60 Kč 
 § 6409 pol. 2324 61.292,00 Kč 
kap. č. 2 – odbor SVŠK § 3412 pol. 2229 11.193,00 Kč 
 § 3314 pol. 2324 4.033,00 Kč 
kap. č. 4 – správní odbor § 3632 pol. 2324 7.370,00 Kč 
kap. č. 5 – realizace investic § 3631 pol. 2324   6.056,00 Kč 
kap. č. 7 – správa majetku § 5512 pol. 2324 6.615,02 Kč 
 § 4351 pol. 2111 14.100,00 Kč 
kap. č. 8 – INFO § 6171 pol. 2324 1.970,30 Kč 
kap. č. 9 – životní prostředí  pol. 1335 1.605,00 Kč 
 § 3639 pol. 2229 282.571,59 Kč 
kap. č. 11 – OKTAJ § 6171 pol. 2324 100.000,00 Kč 
    
Navýšení výdajů    
kap. č. 1 – ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 657.791,51 Kč 
 rezerva města  
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.470 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic, 
z § 6171 pol. 6121 (Projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 416 (Obslužná komunikace 
 ul. Havlíčkova). 
č.usnesení:14/08/3/02 -  Nová směrnice „Oběh účetních dokladů“ 
RM schvaluje novou směrnici „Oběh účetních dokladů“. 
č.usnesení:14/08/3/03 -  Nová „Směrnice o pokladní službě“ 
RM schvaluje novou „Směrnici o pokladní službě“, s účinností od 1. 4. 2014. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:14/08/4/01 - Oprava místní komunikace Pod Hradištěm – prováděcí dokumentace, cenová 
nabídka 
1. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování 
prováděcí projektové dokumentace na akci „Oprava místní komunikace v ulici Pod Hradištěm“. Zpracování 
předmětné dokumentace bude zadáno přímo. Zhotovitelem bude Ing. Pavel Kubísek, V Dolině 1533/1d, Praha 
10, za celkovou cenu 110.110 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:14/08/4/02 - Snížení energetické náročnosti sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech 
nad Vltavou“ – uplatnění penále – revokace usnesení 
1. RM revokuje část 1 usnesení č. 13/28/4/03, ze dne 13. 11. 2013, ve znění: RM schvaluje uplatnění smluvní 
pokuty v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad 
Vltavou“ v celkové výši 161.963 Kč. Důvodem je nedokončení stavby ve smluvním termínu. 
 
2. RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti sportovní haly  
u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ v celkové výši 141.064,25 Kč. Důvodem je nedokončení stavby 
ve smluvním termínu. 
č.usnesení:14/08/4/03 - Autorský dozor na akci: „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy nad 
Vltavou“ 
RM schvaluje pana Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 na zajištění občasného (cca 1x 
týdně) autorského dozoru na akci: „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou 
cenu 42.350,- Kč vč DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena příkazní smlouva. 
č.usnesení:14/08/4/04 - PD změna stavby před dokončením – sběrná (přístupová) komunikace pro 21 RD – 
prodloužení ul. Nad Lobčí 
RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. arch. Jiřím Hánlem, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy na zpracování 
PD změna stavby před dokončením – sběrná (přístupová) komunikace pro 21 RD Kralupy nad Vltavou – 
prodloužení ul. Nad Lobčí za celkovou částku 216.511,- Kč vč. DPH. 
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování prováděcí 
projektové dokumentace na akci na zpracování PD změna stavby před dokončením – sběrná (přístupová) 
komunikace pro 21 RD Kralupy nad Vltavou – prodloužení ul. Nad Lobčí. Zpracování předmětné dokumentace 
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bude zadáno přímo. Zhotovitelem bude Ing. arch.Jiří Hánl, Všestudy 57,277 46 Veltrusy za celkovou částku 
216.511,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:14/08/5/01 - Zřízení služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeček – Synthos Kralupy  
RM schvaluje služebnost inženýrské sítě – vodovodní přípojky, na pozemcích města Kralupy nad Vltavou  
pp. 83/1, pp. 83/130, pp. 81/162 a pp. 81/164 v  k. ú. Lobeček, ve prospěch oprávněné osoby - společnosti 
Synthos Kralupy, a. s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, IČ 28214790, 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 10bm délky trasy a 150,- Kč za další bm trasy 
uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
č.usnesení:14/08/5/02 - Nájem nebytových prostor v objektu trafostanice v k. ú. Kralupy nad Vltavou – 
VŠCHT Praha 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, se sídlem 
Technická 1905/5, Praha 6, IČ 60461373 na nebytové prostory o výměře 60 m2 v objektu trafostanice postavené 
na pozemku st. 24/5 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické 
energie pro budovu čp. 7 v Kralupech nad Vltavou za nájemné 700,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. 
č.usnesení:14/08/5/03 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku    
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 1. 4. 2014 do 13. 4. 2014 panu Janečkovi za účelem 
hostování lunaparku za částku 1.000,--Kč/den.  
č.usnesení:14/08/5/04 - Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. 
RM schvaluje „Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města“, ve znění uvedeném v příloze, s účinností 
od 1. 4. 2014. 
č.usnesení:14/08/5/05 - Žádost o rozšíření výpůjčku pozemků bývalé skládky bioodpadu Hrombaba  
RM schvaluje záměr o rozšíření smlouvy výpůjčce č. 55/13/700/RIaSM ze dne 7. 3. 2014 o část pozemku  
p. č. 446/24, k. ú. Kralupy nad Vltavou o ploše 50m2 Dodatkem č. 1 ke stávající smlouvě.  
č.usnesení:14/08/5/06 – Bytové záležitosti 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *. Libušina čp. 48 panu V* L* ze sociálních důvodů na 
dobu 3 měsíce od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 za podmínky dodržení Dohody o splácení dluhu.  
 
2. Žádost o byt 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.* Komenského nám. čp. 198, s Mgr. T* V*, jako na byt 
služební, po dobu výkonu práce pro příspěvkovou organizaci DDM. 
č.usnesení:14/08/5/07 - Záměr města - pronájem nebo výpůjčka části pozemku pp. 566/1 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku pp. 566/1 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
a účelem zřízení přístupové rampy k peněžnímu automatu Komerční banky, a. s. Záměr bude zveřejněn  
na úředních deskách. 
č.usnesení:14/08/5/08 - Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Palackého nám. čp. 6 
RM schvaluje záměr města pronajmout 3 kanceláře v budově Palackého náměstí čp. 6. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:14/08/6/01 - Nabídka majetku příspěvkových organizací zřizovateli 
RM neschvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace a schvaluje  jeho likvidaci, 
dle § 27 odst. 6 zákona 250/200Sb., (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
RM neschvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace a schvaluje  jeho likvidaci, dle § 27 odst. 6 zákona 
250/200Sb., (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
č.usnesení:14/08/6/02 – Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2014/2015 
RM bere na vědomí informaci o úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2014/2015 ve výši: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   495,- Kč na měsíc za jedno dítě,  
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše    483,- Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského  458,- Kč na měsíc za jedno dítě.  
č.usnesení:14/08/6/03 - Neinvestiční výdaje školních družin a školních jídelen základních škol pro rok 2014   
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RM schvaluje neinvestiční výdaje školských zařízení (školních družin a školních jídelen) sloužících základním 
školám zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2014 (tj. II. pololetí školního roku 2013/2014  
a I. pololetí školního roku 2014/2015), dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši: 

 NIV  
školní družina 

NIV 
 školní jídelna 

ZŠ a MŠ -Třebízského 3 069,54 Kč 1 812,39 Kč 
ZŠ - Václava Havla 1 687,53 Kč    772,23 Kč 
ZŠ - Komenského nám.    773,54 Kč 1 047,20 Kč 
ZŠ - Gen. Klapálka 1 435,79 Kč    649,85 Kč 
ZŠ - 28. října    726,66 Kč    789,47 Kč 
ZŠ praktická 4 375,00 Kč        0 

 
č.usnesení:14/08/6/04 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM neuděluje ve smyslu žádosti, výjimku pro paní Markétu Egelstonovou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
paní Markéta Egelstonová uplatnit na nepravidelné víkendové akce dle zájmu zákazníků (pátek, sobota) – 
„Oslavy narozenin atd.“ Výjimky z OZV města Kralupy n. Vlt. č. 1/2010 budou udělovány žadateli  
na jednotlivé akce. 
č.usnesení:14/08/6/05 - Informace o uzavření Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka  
v ul. Gen. Klapálka dne 26. 3. 2014 
RM bere na vědomí uzavření Mateřské školy Gen. Klapálka v ul. Mikovická čp. 501, dne 26. 3. 2014  
dle vyhlášky č. 14/2005, § 3 odst. 2 z důvodu technické příčiny - odstávka elektrické energie.   
č.usnesení:14/08/6/06 - Žádost DDM o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu 
organizace 
RM schvaluje převodu finanční částky ve výši 100.000,- Kč z rezervního fondu organizace do investičního 
fondu z důvodu nákupu osobního automobilu pro Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou dle § 30 odst. 3 
zákona č. 250/2000Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
č.usnesení:14/08/6/07 - RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly 
č.2 odbor sociálních věcí, školství a kultury týkající se grantového schématu. 
Z  kap.2 SVŠaK, § 3429, pol. 5229, org. 5666  -1,999.813,50,- Kč 
Na  kap.: 
Kap. 2, §, 3429, pol. 5223, org. 5666               90.000,- Kč  
Kap. 2, §, 3429, pol. 5493, org. 5666            257.979,-Kč 
Kap. 2, §, 3429, pol. 5222, org. 5666    1,381.405,50, -Kč 
Kap. 2, §, 3429, pol. 5212, org. 5666             141.449,- Kč 
Kap. 2, §, 3429, pol. 5339. org. 5666              79.000,- Kč 
Kap. 2, §, 3429, pol. 5213, org. 5666               49.980,- Kč     
č.usnesení:14/08/6/08 – Uvolnění prostředků z rezervního fondu muzea na pořízení dvou obrazů  
Josefa Holuba 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou čerpání finanční částky ve výši 130.000,- Kč  
z rezervního fondu organizace k zakoupení dvou obrazů Josefa Holuba.  
Finanční prostředky budou následně převedeny do rozpočtu organizace na účet 501 – Spotřeba 
materiálu/exponátu. 
č.usnesení:14/08/6/09 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM neuděluje, 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 paní Marika Ondrejková 
uplatnit na pravidelnou akci konanou vždy o víkendu v sobotu – „Oslavy, zábavy, narozeninové akce atd.“ 
Výjimky z OZV města Kralupy n. Vlt. č. 1/2010 budou udělovány žadateli na jednotlivé akce. 
č.usnesení:14/08/6/10 - Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje panu K* P*, přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171 na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
XXX 
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IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
XXX 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:14/08/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 18.3.2014 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:14/08/12/1- Smlouvy za 4.Q 2013 
RM bere na vědomí přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 4. čtvrtletí 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 


