
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 
(RM č. 12) 

 
 

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:14/12/1/01 - Schválení programu RM č. 12 
RM schvaluje návrh programu 12. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 11/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č. usnesení:14/12/2/02 Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, 
Kralupy n.Vlt“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy n.Vlt“, 
společnost Rybář Stavební, s.r.o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 27131335, za cenu 
2.939.11,47 Kč bez DPH. 
č. usnesení:14/12/2/03 Vyhlášení VŘ „Dálkový monitoring médií a energií pro objekty 
města Kralupy nad Vltavou“ 
 
1.) RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Dálkový 
monitoring médií a energií pro objekty města Kralupy nad Vltavou“. 
2.) RM schvaluje text předmětné „Výzvy“ a „Zadávací dokumentace“. 
3.) RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Dálkový monitoring médií  
a energií pro objekty města Kralupy nad Vltavou“. 

 
4.) RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
č. usnesení:14/12/2/04 Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu Technických služeb města Kralupy nad Vltavou“ 
1.)RM schvaluje návrh smlouvy č. 13153463 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy 
nad Vltavou, na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Technických služeb města 
2.)RM pověřuje podpisem smlouvy č. 13153463 statutárního zástupce města Kralupy  
nad Vltavou. 
č. usnesení:14/12/2/05 Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce dvora ZŠ V. Havla, Kralupy  
nad Vltavou“ 
1.)RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci 
„Rekonstrukce dvora ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“. 
2.)RM schvaluje text předmětné „Výzvy“. 
3.)RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce dvora ZŠ  
V. Havla, Kralupy nad Vltavou“. 

 
4.) RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
 
III. Ekonomický 
č. usnesení:14/12/3/01 Rozpočtové opatření č. 13/2014 
RM schvaluje  
Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí 



MPSV ČR v celkové výši 312.000,- Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb  
na podporu poskytování sociálních služeb. 
Navýšení příjmů kap. č. 1. – ekonomický odbor, položka 4116 o 312.000,- Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, paragraf 4351 o 312.000,- Kč. 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové  
výši 15.500,-Kč. Jedná se o dotaci účelově určenou pro DDM Kralupy nad Vltavou,  
Smetanova 168 na akci„Středočeský taneční pohár 2014“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 15.500,-  
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421 o 15.500,- Kč. 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. 
Jedná se o peněžitý dar od paní Cinertové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, paragraf 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
SVŠK, paragraf 4351 o 18.000,- Kč. 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové  
výši 33.391,- Kč, účelově určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.391,- Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 33.391,- Kč. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č. usnesení:14/12/5/01 Revokace usnesení RM č.14/11/5/03 ze dne 22. 4. 2014  
RM revokuje usnesení č.14/11/05/03 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu 
Palackého náměstí čp. 6 o výměře 15 m2, za nájemné 500,-Kč/m2/rok, na dobu určitou  
od 15. 5. 2014 do 31. 12. 2014 s VŠCHT Praha. 
č. usnesení:14/12/5/02 Žádost o nájem části pozemku p. č. 83/1 k. ú.Lobeček – V.Malý 
RM schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. č.83/1, k. ú.Lobeček, obec Kralupy 
 nad Vltavou za účelem zahrádkaření a rekreace. 
č. usnesení:14/12/5/03 Žádost o rozšíření pronájmu o části pozemku p. č.83/52 
k.ú.Lobeček Vaňková, Ing.Ottis 
RM schvaluje záměr o pronájmu částí pozemku p. č.83/52, k. ú.Lobeček, obec Kralupy  
nad Vltavou o výměře 30m2 a 40m2, za účelem zahrádkaření a rekreace.  
č. usnesení:14/12/5/04 Návrh na schválení rozšíření výpůjčky pozemků bývalé skládky 
bioodpadu Hrombaba 
RM schvaluje rozšíření smlouvy o výpůjčce č.55/13/700/RIaSM ze dne 7. 3. 2014, uzavřené 
s paní Hanou Polákovou, o část pozemku p. č. 446/24, k. ú.Kralupy nad Vltavou o ploše 50m2 
Dodatkem č.1 ke stávající smlouvě. V případě ukončení smlouvy ze strany půjčitele (Města 
Kralupy nad Vltavou), budou náklady, vynaložené na opravu váhy, do výše 50 % Kč, vráceny 
vypůjčiteli do 5 -ti let od vložení investice.  
č. usnesení:14/12/5/05 Bytové záležitosti:  
H. J. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, s paní H. J. ze sociálních důvodů na dobu  
3 měsíce od 1. 5. 2014 do 31. 7.2014 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před 
podpisem smlouvy. 
č. usnesení:14/12/5/06 Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – vodovodní přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemku pp.502/4 v k. ú. Zeměchy, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  vlastníka pozemku pp.179/71 
 v k.ú. Zeměchy, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy  



a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákona. 
č. usnesení:14/12/5/07 Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – vodovodní přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemcích města pp.367/21 a pp. 367/66  
v k. ú. Mikovice, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka 
bytových domů čp. 492 a čp. 493, ul. 28 října, k. ú. Mikovice, za jednorázovou úhradu 
 ve výši 4.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení 
vedení do pozemku 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:14/12/5/08 Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN k Turistickému centru na pozemcích st.588/6 
a pp.592/3 v kú. Kralupy n/Vlt., jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, 
za jednorázovou úhradu ve výši a 3.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 150,-Kč za další 
bm trasy uložení vedení do pozemků. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č. usnesení:14/12/6/01 Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 o souhlas 
k přijetí finančního sponzorského daru 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník podle§ 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního sponzorského 
daru ve výši 10.000,- Kč od paní Ludmily Šubrtové, Krátká 79, Velké Přílepy, a to  
na dohodnutý účel: Integrace žáka 1.A. jméno, viz důvodová zpráva. 
č. usnesení:14/12/6/02 Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
1)RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 převodem finančních prostředků 
týkající se příspěvků pro Záchrannou službu v Kralupech nad Vlt. a Semiramis, os. 
Z: 
Kap. 2, § 4329 pol. 5169                                                                                      - 256.000,-Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol. nákup ostatních 
služeb 
Na: 
Kap. 2, § 4329, pol. 5222                                                                                      + 256.000,-Kč 
Na kapitolu SVŠaK, § ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol. neinvestiční 
transfery občanským sdružením 
Semiramis, o. s.                       - centrum terénních programů                  100.000,-Kč 
Semiramis, o. s.                       - centrum primární prevence                    156.000,-Kč 
Z: 
Kap. 2 § 3599, pol. 5139                                                                                     - 150.000,-Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní činnost ve zdravotnictví, pol. nákup materiálu jinde nezařazený 
Na: 
Kap. 2, § 3599, pol. 5222                                                                                    + 150.0000,-Kč 
Na kapitolu SVŠaK, § ostatní činnost ve zdravotnictví, pol. neinvestiční transfery občanským 
sdružením ASČR Kralupy nad Vlt.                                                                                       
 



č. usnesení:14/12/6/04 Žádost o finanční příspěvek pro Mgr. Filipa Tomáše,  
Ph.D – Akropolis 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 50.000,- pro Mgr. Filipa Tomáše, 
Ph.D - Akropolis. 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 13/2014 – rozpočtová změna: 
Z kap. 2 § 4329 pol. 5167 -10.000,- Kč 
Z kap. 2 § 4341 pol. 5660 -20.000,- Kč 
Z kap. 2 § 3314 pol. 5136 – 20.000,- Kč 
Na Kap. 2 § 3329 pol. 5212 -+50.000,- Kč 
č. usnesení:14/12/6/05 Žádost o finanční příspěvek pro Život 90 Zruč nad Sázavou 
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši……Kč pro Život 90  
Zruč nad Sázavou. 
č. usnesení:14/12/6/06 Žádost o finanční příspěvek - Raná péče Diakonie Stodůlky 
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,- pro Ranou péči Diakonie Stodůlky. 
č. usnesení:14/12/6/07 Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací  
za rok 2013  
Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2013 
1.) RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013  
u příspěvkových organizací města: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace,  
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace, 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 
organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková 
organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 
Kulturní a společenské středisko v  Kralupech nad Vltavou. 
 
2.) RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich 
rozdělení do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. Ed. Beneše: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 105.291,42 Kč. 
Finanční částku ve výši 20.816,42Kč převod do fondu odměn a částku ve výši 84.475,-Kč  
za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 ve výši 196.676,48 Kč převod do rezervního 
fondu.  
 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace:  



Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 281.602,71 Kč. 
Finanční částku ve výši 112.640,71 Kč převod do rezervního fondu, částku ve výši 87.068,- 
Kč převod do fondu odměn a částku 81.894,- Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 125.991,53 Kč.  
Finanční částku ve výši 75.991,53 Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 50.000,- 
Kč převod fondu odměn.  
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 152.255,18 Kč. 
Finanční částku ve výši 152.255,18Kč převod do rezervního fondu. 
 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 184.231,94 Kč.  
Finanční částku ve výši 154.231,94,-Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 30.000,-
Kč převod do fondu odměn.  
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková 
organizace: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 105.831,49 Kč. 
Finanční částku ve výši 100.831,49 Kč převod do rezervního fondu a částku ve výši 5.000,-
Kč převod do fondu odměn.   
 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 
organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činní celkem ztrátu  - 8.500,- Kč. 
Ztrátu ve výši – 8.500,-Kč uhradit z rezervního fondu organizace.  
 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 309.254,05 Kč. 
Finanční částku ve výši 62.578,05 Kč převod do rezervního fondu, částku ve výši 100.000,-
Kč převod do fondu odměn a částku ve výši 146.676,-Kč za nevyčerpané energie odvod 
zřizovateli. 
 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2013 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 
77.987,67Kč, částku ve výši 77.987,67 Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 
 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 197.375,59 Kč.  
Finanční částku ve výši 167.375,59 Kč odvod do rezervního fondu a částku ve výši 30.000,-
Kč odvod do fondu odměn. 
 
Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 je celkem 149.376,03Kč.  
Finanční částku ve výši 103.006,03 Kč odvod do rezervního fondu organizace a částku  
ve výši 46.370,-Kč za nevyčerpané energie odvod zřizovateli. 



RM ukládá ředitelům PO předložit do příští RM návrh čerpání fondů. 
 
č. usnesení:14/12/6/08 Žádost ZŠ Gen. Klapálka o přijetí finančního sponzorského daru 
RM schvaluje – Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, 
příspěvková organizace, přijetí finančního sponzorského daru ve výši 4.505,- Kč, dle § 39 b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Finanční dar se týká 
příspěvků na školní obědy pro sociálně znevýhodněné žáky školy. Dar poskytne společnost 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vojtěšská 1/245, Praha 1. 
 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č. usnesení:14/12/8/01 Prodloužení smlouvy firmě Hostalek-werbung, spol. s r.o. 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/121/05/HP s firmou HOSTALEK-
WERBUNG spol. s r.o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, na dobu určitou, a to na 10 let 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodů.  
č. usnesení:14/12/8/02 Nabídka Asociace „Záchranný kruh“ 
RM schvaluje využití služeb Asociace „Záchranný kruh“ a umístění informačního boxu  
na stránky města www.mestokralupy.cz, za celkovou cenu 1.815,- Kč vč. DPH ročně.  
č. usnesení:14/12/8/03 Zasílání jízdního řádu pomoci SMS 
RM neschvaluje zřízení zkušební služby zasílání jízdního řádu pomocí SMS od firmy Roman 
Lošťák, IRL software. 
č. usnesení:14/12/8/04 Mobilní aplikace na dotazníkové šetření 
RM neschvaluje koupi licence od společnosti VSV net s.r.o. za cenu 5.990,- Kč/rok. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č. usnesení:14/12/9/01 Žádost o přidělení zvláštních finančních prostředků  
na modernizaci stávajícího digitálního systému MěP 
ODLOŽENO 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č. usnesení:14/12/10/1 Úprava úředních hodin informačního centra v červenci a srpnu 
2014 
RM schvaluje úpravu úředních hodiny informačního centra v červenci a srpnu 2014 
následovně: 
Pondělí  8:00-18:00 
Úterý   8:00-15:00 
Středa   8:00-18:00 
Čtvrtek  8:00-15:00 
Pátek   8:00-14:00 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
 
XII. Informace na vědomí  
č. usnesení:14/12/12/1 Informace pro RM o současném stavu sběru použitého textilu  
do speciálních kontejnerů rozmístěných na území města společností Koutecký s. r. o. 
RM bere na vědomí informaci o současném stavu sběru použitého textilu do speciálních 
kontejnerů rozmístěných na území města společnosti Koutecký s.r.o. 
 



XIII. Podněty a informace členů RM 
č. usnesení:14/12/13/1 
RM schvaluje umístění kontejnerů na textilní odpad od firmy DIMATEX  
(dle usn.14/11/7/01 ) v lokalitách sídliště V Zátiší a Cukrovar (ke kontejnerům na separovaný 
odpad) 
 
RM ukládá odboru životního prostředí navrhnout třetí lokalitu v Lobečku ( ke kontejnerům 
na separovaný odpad) 
 
RM revokuje usnesení č.13/31/4/03 Vstup do komunikace v ulici Na Horkách, Kralupy  
nad Vltavou 
 
RM schvaluje výjimku ze stavební uzávěry v dané lokalitě a povoluje vstup do komunikace 
za dodržení podmínek stanovených správcem místních komunikací (TSM). 
 
RM schvaluje převzetí záštity nad 5. ročníkem projektu „Na kole dětem“, použití znaku 
města a finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč. 
 
 
 
Schůze Rady města byla ukončena dne 6. 5. 2014 v 16.45 hod. Další schůze rady proběhne 
20. 5. 2014 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ. Zápis byl vyhotoven 7. 5. 2014. 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 12. schůze Rady města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 6. 5. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 

 
 


