
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 30. června 2014 
(RM č. 16) 

 
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:14/16/1/01 - Schválení programu RM č. 16 
RM schvaluje návrh programu 16. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 15/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č. usnesení:14/16/2/01 - Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace ul. I. Olbrachta -  
2. část, Kralupy nad Vltavou.“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce místní komunikace ul. I. Olbrachta - 2. část, Kralupy  
nad Vltavou“, společnost Strabag, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za cenu 1.965.000,- 
Kč bez DPH a celkovou cenu 2.377.650,- Kč vč. DPH 
č. usnesení:14/16/2/02 - Výběr zhotovitele akce „Oprava místní komunikace ul. Pod Hradištěm, 
 Kralupy nad Vlt. 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Oprava místní komunikace ul. Pod Hradištěm, Kralupy n. Vlt.“, společnost 
Porr, a.s., Václavské nám. 837/11, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560, za cenu 3.492.100,- Kč bez DPH a celkovou 
cenu 4.225.441,- Kč vč. DPH. 
č. usnesení:14/16/2/03 - Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Praktická v Kralupech 
nad Vltavou 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení k akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Praktická v Kralupech nad Vltavou“. 
 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Praktická v Kralupech nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Praktická v Kralupech nad Vltavou. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
III. Ekonomický 
č. usnesení:14/16/3/01 - Rozpočtové opatření č. 18/2014 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 5.000,- Kč. Jedná se o finanční 
dar od firmy Soukromé hospodářství a vepřová jatka, Ing. Václav Kohout, který je určen na financování akce 
„Dny Kralup nad Vltavou 2014“. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 5.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 5.000,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 31.000,- Kč. Jedná se o finanční 
dar od firmy SLA&KOU, který je určen na financování akce „Dny Kralup nad Vltavou 2014“. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 31.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 31.000,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 900.000,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic z § 3113 
pol. 5171 (Oprava podlah v přízemí ZŠ gen. Klapálka) na § 2212 pol. 5171 (Oprava komunikace  
Pod Hradištěm). 
 



2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 950.000,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic z § 3113 
pol. 5171 (Oprava dvora ZŠ V. Havla) na § 2212 pol. 6121 org. 404 (Rekonstrukce komunikace I. Olbrachta  
2. část). 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 35.000,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic z § 3113 
pol. 5171 (Výměna dlažeb v přízemí objektu ZŠ G. Klapálka) na § 3111 pol. 6121 org. 405 (Rekonstrukce 
kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ MŠ G. Klapálka). 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č. usnesení:14/16/4/01 - Návrh na schválení rozšíření výpůjčky pozemku (útulek Lesan) 
RM schvaluje rozšíření smlouvy o výpůjčce č. 447-10-5/RIaSM ze dne 7. 3. 2014, uzavřené s paní Monikou 
Kolkovou, o část pozemku p. č. 446/5, k. ú. Kralupy nad Vltavou o ploše cca 200m2 Dodatkem č. 1 ke stávající 
smlouvě. V případě ukončení smlouvy ze strany půjčitele (Města Kralupy nad Vltavou), budou skutečné  
a dokladované náklady, vynaložené na vybudování oplocení, ve zbytkové hodnotě vráceny vypůjčiteli.  
č. usnesení:14/16/4/02 - Rekonstrukce kuchyně v MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ – 
požadavek na vícepráce 
RM schvaluje provedení víceprací v celkové výši 135 681,57 Kč vč. DPH, dle předloženého změnového listu 
v rámci akce „Rekonstrukce kuchyně v MŠ gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou " firmou: ORSmix s.r.o., 
Šluknovská 315/14, Praha 9. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen dodatek SOD. 
č. usnesení:14/16/4/03 - Chodníky a parkovací stání – lokalita Lobeček“ (terénní úpravy) 
RM schvaluje provedení terénních úprav u akce: „Chodníky a parkovací stání v lokalitě Lobeček pod variantou 
3 tj. doplnění zámkové dlažby v prostoru od chodníků až k parkovacím stáním v kombinaci s ostrůvky osazené 
květenou. 
RM ukládá odboru RIaSM a ŽP předložit konečnou verzi terénních úprav k nahlédnutí vedení města. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č. usnesení:14/16/5/01 Zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě v k. ú. Mikovice – uložení veřejného 
osvětlení 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů a sloupů veřejného 
osvětlení na pozemku pp. 357/122 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem jsou manželé Martin a Jaroslava 
Dragounovi, ve prospěch oprávněného Města Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-Kč 
včetně DPH. 
č. usnesení:14/16/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
trafostanice a kabelového vedení kNNa kVN pro budovu TECHNOPARKU v Kralupech n/Vlt. na pozemcích 
pp.42/3, pp.566/2 a pp. 566/5 v k. ú. 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 4.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za další bm trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
2. RM ruší usnesení RM č.14/08/5/2 ze dne 25. 3. 2014.  
Z důvodu záměru zbourat trafostanici umístěnou na pozemku p. č. st.24/5 k. ú. Kralupy nad Vltavou 
z technických a ekonomických důvodů. 
č. usnesení:14/16/5/03 - Změna nájemní smlouvy – Třebízského 524  
RM schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č.395/10/700/RIaSM uzavřené s Evou Klesovou  
na změnu ustanovení článku č. II. odstavce a) takto:  
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy za účelem zřízení 
VZDĚLÁVACÍHO CENTRA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ, přičemž v rámci účelu nájmu je nájemce oprávněn 
přenechat část pronajaté nemovitosti jiné osobě do užívání (např. formou podnájemní smlouvy), která bude 
spolupracovat při zajištění a poskytování služeb vzdělávacího centra. Pronajímatel tímto výslovně souhlasí 
s přenecháním části pronajaté nemovitosti do podnájmu subjektu Centrum Matýsek o.p. s. Pronajímatel 
konstatuje, že tento podnájem není v rozporu s ustanovením čl. V písmena c) této smlouvy. 
č. usnesení:14/16/5/04 - Bytové záležitosti: 
1. Manželé K. – žádost o prodloužení NS 
2. B. D. – žádost o prominutí nájemného 
3. K. Z. – odvolání proti rozhodnutí RM 
4. Hlášení volného bytu 
 



1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt manželům A. a V. K. ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015. 
 
2. RM schvaluje prominutí plateb nájemného a záloh na služby za užívání bytu, nájemci, panu B. D., do doby 
podpisu nájemní smlouvy. 
 
3. RM revokuje usnesení č. 14/05/5/03 v části 1) ze dne 25. 2. 2014. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, paní Z. K. zpětně na dobu 6 měsíců od 1. 4. 2014  
do 30. 9. 2014. 
 
4. 1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu. 
4. 2. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt, Dr. E. 
Beneše se žadatelem o byt ze sociálních důvodů. 
č. usnesení:14/16/5/05 - Žádost o odklad splatnosti nájemného – MDZZ-Kralupy s.r.o. 
RM schvaluje posunutí splatnosti nájemného ze r. 2014 ve výši 136.050,-Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM do 30. 9. 2014. 
 
VI. odbor SVŠK 
č. usnesení:14/16/6/01 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou o udělení výjimky z pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
RM schvaluje výjimku dle Novely „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ z 26. 3. 2014, 
část 5, bod f) na akci - pokládka dlažby a nákup nových šatních skříněk pro Základní školu a Mateřskou školu 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, přímým zadáním firmy - 
Stavební firma Pastyřík, spol. s. r. o., IČ: 47541962, Lidická 531, 252 63 Roztoky. Z  důvodu omezeného počtu 
dodavatelů předmětu zakázky. 
č. usnesení:14/16/6/02 - Žádost o schválení smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Základní 
škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou. 
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod movitého majetku, uvedeného v důvodové zprávě (ve výši 
35.000,-Kč) z majetku Města Kralupy nad Vltavou do majetku Základní školy V. Havla v Kralupech  
nad Vltavou, příspěvková organizace.  
č. usnesení:14/16/6/03 - Uzavření muzea pro návštěvníky na dny 11. 8. – 24. 8. 2014 z důvodu chystaných 
řemeslných prací 
RM bere na vědomí uzavření muzea pro návštěvníky na dny 11. 8. – 24. 8. 2014 z důvodu chystaných 
řemeslných prací. 
č. usnesení:14/16/6/04 - Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Městského muzea 
Kralupy nad Vltavou na pořízení souboru 6 kreseb Georga Karse  
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou čerpání finanční částky ve výši 21.500,-Kč z rezervního 
fondu organizace k zakoupení souboru kreseb J. Karse. 
Finanční prostředky budou následně převedeny do rozpočtu organizace na účet 501 – Spotřeba 
materiálu/exponáty. Podmínkou je vystavení čestného prohlášení současných majitelů o původu nabízených 
kreseb. 
č. usnesení:14/16/6/05 - Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Dr. E. Beneše 
Kralupy nad Vltavou  
ODLOŽENO 
RM ukládá ředitelce PO Mgr. Volkové předložit podrobnou specifikaci jednotlivých požadovaných akcí včetně 
návrhu rozpočtu. 
č. usnesení:14/16/6/06 - Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o souhlas s dlouhodobým pronájmem 
nebytových prostor a žádost o převod finančních prostředků z IF do rozpočtu zřizovatele a jeho následný 
převod škole jako provozní dotaci. 
ODLOŽENO do doby vyjádření pracovního úřadu k využití č. p. 6. 
 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č. usnesení:14/16/8/01 - Vyhlášení soutěže 
RM schvaluje vyhlášení soutěže O nej návrh graffitu se sportovní a volnočasovou tématikou.  
RM ukládá kanceláři starosty vytipovat plochy pro legální graffiti a pravidla jejich užívání. 
č. usnesení:14/16/8/02 - Rozpočtové změny 



RM schvaluje rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 10: 
z § 3399, pol. 5041, org. 2555 na § 3399, pol. 5139 – 2.260,- Kč 
z § 3399, pol. 5139, org. 2555 na § 3399, pol. 5139 – 2.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5164, org. 2555 na § 3399, pol. 5139 – 8.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5175, org. 2555 na § 3399, pol. 5154, org. 2666 – 2.906,- Kč 
z § 3399, pol. 5175, org. 2555 na § 3399, pol. 5151, org. 2666 – 400,- Kč 
z § 3399, pol. 5175, org. 2555 na § 3399, pol. 5161, org. 2666 – 4.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5175, org. 2666 na § 3399, pol. 5169, org. 2666 – 31.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5229, org. 2666 na § 3399, pol. 5164, org. 2666 – 2.200,- Kč 
z § 3399, pol. 5229, org. 2666 na § 3399, pol. 5169, org. 2666 – 2.800,- Kč 
z § 3399, pol. 5331, org. 2666 na § 3399, pol. 5164, org. 2666 – 5.000,- Kč 
z § 6223, pol. 5139, org. 2333 na § 6223, pol. 5175, org. 2333 – 40.000,- Kč 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č. usnesení:14/16/10/1 – Úsekové měřiče rychlosti a zajištění zlepšení dopravní situace v Kralupech  
nad Vltavou ul. Přemyslova – prodloužení smlouvy 
RM schvaluje prodloužení uzavření smlouvy na pronájem úsekového měření rychlosti s firmou Gormex s.r.o. 
sídlem V Domcích 60/20, Praha 6 na období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015. Nájemné za užívání měřičů rychlostí 
je stanoveno ve výši 30% bez DPH z uhrazených pokut na účet města z uvedeného měření (za stávajících 
podmínek).  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
 
XII. Informace na vědomí  
 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 
 
 
Schůze Rady města byla ukončena dne 30. 6. 2014 v 15 15hod. Další schůze rady proběhne 22. 7. 2014 od 13:00 
hod. v malé zasedací místnosti MěÚ. Zápis byl vyhotoven 1. 7. 2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení 
z 16. schůze Rady města Kralup nad Vltavou, konané dne 30. 6. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libor Lesák, místostarosta      Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 

 


