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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. března 2010 
(RM č. 5) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/05/1/01 - Schválení programu RM č. 5 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 5 
RM schvaluje program 5. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
4/2010. 
RM schvaluje program 2. zasedání ZM, které se bude konat 10. března 2010. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:10/05/2/01 - Vyplacení doplatků platů v souvislosti s provedením přepočtu započitatelné praxe 
pro stanovení platu u pracovníků MěP a organizačních složek města 
RM bere na vědomí vyplacení doplatků platů u některých pracovníků MěP a organizačních složek města,                  
vč. úroků, u kterých došlo k  chybnému stanovení platových stupňů v souvislosti se započitatelnou praxí, 
v období od ledna 2007, ve výši dle přílohy důvodové zprávy. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/05/3/01 - Rozpočtové opatření č.  1/2010 
RM doporučuje ZM ke schválení změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu. 

Navýšení příjmové části rozpočtu 
1) Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2009,  
     zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu                                                   36.604.383,21 Kč 
2)  Kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409, položka 2329 
      převod z depozit (nevyplacené mzdové prostředky)                                         1.124.972,00 Kč 
3)  Kap. č. 1 ekonomický odbor, plánovanou položku 2329 ponížit 
      o 27.342.000,- Kč a navýšit položku 4112 o 28,109.400,- Kč                            767.400,00 Kč 
     Celkem……………………………………………………………………    38.496.755,21 Kč 
 

Navýšení výdajové části rozpočtu 
4) Kap. č. 1 Ekonomický odbor, § 6402, položka 5366                                           658.454,00 Kč 
     vratky dotací 
5) Kap. č. 5 RI,  § 3639,    317.135,- Kč 
                           § 2219,    336.000,- Kč 
     Kap. č. 7 SM,   § 5512,        15.000,- Kč 
     Dotace přecházející do r. 2010 – celkem                                                             668.135,00 Kč 
6)  Kap. č. 12  OS Zimní stadion,§ 3412   
     na chod organizační složky v lednu 2010 
     a Kap. č. 1 ekonomický odbor, § 3412 - zbylé prostředky  
     jako příspěvek pro Kralupskou sportovní s.r.o.  -  celkem                                1.800.000,00 Kč 
7)  Kap. č. 10  Marketing a rozvoj města § 2251                                                    1.844.388,42 Kč      
     Boj proti letišti 
8)  Kap. č. 5 Realizace investic, § 3429 
     Rekonstrukce koupaliště                                                                                  20.268.319,00 Kč     
9) Kap. č. 5 Realizace investic, celkem                                                                  8.083.617,00 Kč 
     PD plavecký bazén, § 3429,   1.248.600,- 
     PD přivaděč Hostibejk, § 2212,         379.800,- 
     Rekonstrukce ul. Pod Lipami, § 2212,  1.530.700,- 
     Lokalita Podháj, § 2212,   4.621.995,- 
     Mariánský sloup, § 3326,      302.522,-                                                                                   
10) Kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6171                                                                 200.000,00 Kč 
      Faktury za papír, objednávky v  r. 2009 
11) Kap. č. 6 Městská policie, § 5311                                                                     291.725,00 Kč 
      Faktury za MKDS vystavené v r. 2009   
12) Kap. č. 12 Zimní stadion, § 3412                                                                       270.500,00 Kč  
      Převod nevyčerpaných prostředků  
13) Kap. č. 11 OKTAJ, § 6171 
      Faktura za programové vybavení, objednávka v r. 2009                                       24.300,00 Kč 
Celkem ……..………………………………………………………………      34,109.438,42 Kč 
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14) Rozdíl – zbývá:                                                                                                 4,387.316,79 Kč    
      Bude převedeno do investiční rezervy, kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6409, položka 6901  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/05/4/01 - Vypracování další varianty dopravní prognózy včetně hlukového posouzení                     
na základě požadavků KHS – Propojení přeložky silnice II/101 a ulice Pražská, Kralupy nad Vltavou - 
Minice 
RM schvaluje zpracovat, na základě požadavku KHS, další variantu dopravní prognózy vč. hlukového 
posouzení na akci „Propojení přeložky silnice II/101 a ulice Pražská, Kralupy nad Vltavou – Minice“, 
zpracovatel CityPlan, s. r. o., Praha 1, za celkovou cenu 19.200,- Kč vč. DPH. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 19.200,- Kč.  
č.usnesení:10/05/4/02 - Rekonstrukce komunikace v ul. Ježkova – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici Ježkova“, Kralupy nad Vltavou 
firmu TOST.CZ, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za částku 2,908.298,- Kč vč. DPH a jako 
náhradníka firmu PSVS, a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, za částku 2,696.578 ,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/05/5/01 – Zřízení věcného břemene k čp. 842, Dvořákovo nám. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva umístění, provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky o délce      
11 m k domu čp. 842 Dvořákovo nám., vedené  suterénem domu čp. 960 Čechova ul., za jednorázovou úhradu 
ve výši 500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 40,- Kč za každý další bm trasy uložení přípojky, na dobu 3 let     
a vyzvat majitele domu, aby si do této doby zajistil vlastní přípojku (ne přes dům čp. 960). 
RM doporučuje zahrnout omezení vlastnického práva k  domu čp. 960 Čechova ul. vedením vodovodní 
přípojky k domu čp. 842 Dvořákovo nám. do kupní smlouvy (v případě privatizace domu čp. 960). 
č.usnesení:10/05/5/02 - Informace o stavu železničních přejezdů 
RM bere na vědomí informaci o obeslání vlastníků železničních přejezdů v Kralupech nad Vltavou s žádostí              
o jejich opravu. 
č.usnesení:10/05/5/03 - Doplnění „Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004“ 
RM souhlasí s doplněním „Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních 
komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou“ dodatkem č. 1., článek 2.1. přílohu č. 1 – 
bod č. 1 a 2 o Parkoviště v ulici Nerudova vedle pošty  

a) Stání na ½ roku pro 1 místo 4.000,- Kč, pro 2. místo stejného vlastníka   7.000,- Kč 
b) Stání na rok       pro 1 místo 7.000,- Kč, pro 2. místo stejného vlastníka 12.000,- Kč 

Ostatní články nařízení zůstávají beze změny. 
č.usnesení:10/05/5/04 - Žádost o pronájem prostor ve skále 
RM neschvaluje záměr společnosti Best Market, s. r. o., Hálkova 255, Kralupy nad Vltavou vybudovat solnou 
jeskyni v lokalitě Hostibejk v jeskyni pod vyhlídkou.  
č.usnesení:10/05/5/05 - Žádost o vyhrazená parkovací místa na sídlišti V Zátiší 
RM schvaluje zřízení placené parkovací zóny na sídlišti V Zátiší pro 5 osobních automobilů do 30. 6. 2010. 
RM ukládá odboru RIaSM zaktualizovat obsazenost parkovacích zón k 30. 6. 2010. 
č.usnesení:10/05/5/06 - Rozšíření nájmu pozemků o druhého nájemce  
RM schvaluje rozšíření stávající nájemní smlouvy č. 202/06/700/SMI o nájmu pozemků v k. ú. Lobeček.  
č.usnesení:10/05/5/07 - Návrh na výkon exekučního titulu 
RM schvaluje zadat, na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Mělníku vypracování „návrhu na 
zadání výkonu exekučního titulu“ vůči M. R., soudnímu exekutorovi Mgr. T. Pospíchalovi,  IČO: 62885995. 
č.usnesení:10/05/5/08 - Žádost o prodloužení doby potřebné na rekonstrukci bytu. 
RM neschvaluje prodloužení termínu dokončení rekonstrukce bytu, Čechova 920 na vlastní náklady nájemce, 
paní L. P. 
č.usnesení:10/05/5/09 – Bytové záležitosti  
5x 
č.usnesení:10/05/5/10 - Schválení nového nájemce bytu č. 4, Čechova čp. 619 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Čechova čp. 619 s A. K. Nájemní smlouva bude 
podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši 170.000,00 Kč. 
Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona č. 107/2006 Sb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.  

RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Čechova čp. 619 H. Z. s nabídkou nájmu 
za první měsíc ve výši 67.000,00 Kč.  



 
RM č. 5/2010 

str.3 

č.usnesení:10/05/5/11 - Návrh na schválení záměru o pronájmu nebytových prostor v areálu městského 
koupaliště 
RM schvaluje záměr města o pronájmu nebytových prostor v 1. a v 2. nadzemním podlaží, včetně teras,                       
o celkové ploše 325 m2, za účelem provozu hostinské činnosti, obálkovou metodou. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 5 let. Veškeré úpravy, potřebné k provozu hostinské činnosti provede nájemce na vlastní 
náklady tak, aby provoz byl zahájen 1. 7. 2010. Záměr města bude zveřejněn na úřední desce, na webových 
stránkách města a v některých periodikách. 
č.usnesení:10/05/5/12 - Hlášení volného bytu 
RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 5, J. Palacha čp. 738. 
RM ukládá bytové komisi připravit návrh na obsazení bytu č. 5, J. Palacha čp. 738, některým ze žadatelů o byt 
ze sociálních důvodů. 
č.usnesení:10/05/5/13 - Přístupová cesta k BD čp. 654, Přemyslova ulice 
RM doporučuje, na základě kontroly privatizace BD čp. 654, Přemyslova ul., vyjmout tento dům z privatizace 
z důvodu nemožnosti zajistit přístupovou cestu k domu a tento dům nabídnout k odprodeji vlastníkům 
sousedních nemovitosti čp. 656 a čp. 890, za nejvyšší nabídku, minimálně však za odhadní cenu. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/05/6/01 - Schválení textu výzvy – Konvektomat elektrický pro vybavení kuchyně                         
v ZŠ Komenského 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku – Konvektomat elektrický                  
pro vybavení kuchyně v ZŠ Komenského nám. čp. 198. 
č.usnesení:10/05/6/02 - Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o přijetí sponzorských darů 
RM schvaluje DDM Kralupy nad Vltavou  přijetí sponzorských darů na 10. reprezentační ples DDM od firem: 

NOWAKO Czech Republic, s. r. o., – finanční dar ve výši 5.000,- Kč 
GLOBAL Kralupy, s. r. o., – věcné dary v hodnotě 9.311,- Kč 

č.usnesení:10/05/6/03 - Nabídka ZŠ a MŠ Třebízského na vybudování další třídy mateřské školy 
RM bere na vědomí nabídku ředitelky ZŠ a MŠ Třebízského a ředitelky ZŠ Gen. Klapálka na možnost 
vybudování další třídy mateřské školy v těchto školách. 
č.usnesení:10/05/6/04 - Žádost o rozpočtovou změnu – grantové schéma 2010 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury z kap. 2 § 3429, pol. 5229 org. 5666  - 858.987,- Kč. 
č.usnesení:10/05/6/05 - Neinvestiční náklady za žáky a děti z jiných obcí, kteří v Kralupech nad Vltavou 
plní povinnou školní docházku v kalendářním roce 2010 
RM schvaluje výši neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky ZŠ a předškolní děti v MŠ z jiných obcí                     
pro kalendářní rok 2010 (tj. II. pololetí školního roku 2009/2010 a I. pololetí školního roku 2010/2011) v této 
výši: 
ZŠ Komenského    6.926,72 Kč 
ZŠ 28. října  12.769,84 Kč 
ZŠ Třebízského  11.980,61 Kč 
ZŠ Revoluční    6.528,21 Kč 
ZŠ Gen. Klapálka   7.338,26 Kč 
ZŠ praktická  12.989,53 Kč 
MŠ Gen. Klapálka   9.126,23 Kč 
MŠ Dr. E. Beneše 12.052,42 Kč   
č.usnesení:10/05/6/06 - Plnění usnesení – informace o způsobu poskytování a vyúčtování příspěvku 
sportovním oddílům 
RM schvaluje doplnění článku III. Smlouvy o poskytnutí příspěvku takto: 
V případě nedodržení výše uvedeného termínu bude Příjemci v následujícím roce krácen příspěvek o 10% 
z celkové schválené částky v předešlém roce, s čímž Příjemce souhlasí. 
č.usnesení:10/05/6/07 - Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
RM jmenuje nprap. Evu Vetešníkovou členkou komise sociálně-právní ochrany dětí od 1. 3. 2010. 
č.usnesení:10/05/6/08 - Program prevence kriminality – protidrogová prevence – terénní program  
RM doporučuje ZM schválit příspěvek ve výši 100.000,- Kč na rok 2010 pro spol. SEMIRAMIS, o. s., se 
sídlem v Nymburce. 
č.usnesení:10/05/6/09 - Příspěvek na energie pro Záchrannou službu AS ČR Kralupy nad Vltavou 
RM doporučuje ZM schválit příspěvek na energie pro Záchrannou službu AS ČR v Kralupech nad Vltavou ve 
výši 150.000,- Kč. 
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č.usnesení:10/05/6/10 - Žádost pro ZS ASČR Kralupy nad Vltavou o zakoupení resuscitačního přístroje 
RM schvaluje příspěvek na zakoupení resuscitačního přístroje Lucas 2 ve výši 20.000,- Kč pro Záchrannou 
službu AS ČR. 
č.usnesení:10/05/6/11 - Žádost o bezplatný převod majetku pro Záchrannou službou AS ČR Kralupy nad 
Vltavou 
RM schvaluje bezplatný převod majetku města Kralupy nad Vltavou Záchranné službě AS ČR Kralupy nad 
Vltavou, který dlouhodobě používá. 
č.usnesení:10/05/6/12 - Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:10/05/6/13 - Výběrové řízení na tisk Kralupského Zpravodaje 
RM schvaluje výběr zhotovitele na akci „Tisk Kralupského Zpravodaje“ - společnost Libertas, Praha 5,                        
za cenu 28.380,- Kč bez DPH.  
č.usnesení:10/05/6/14 - Nabídka Mateřské školy Kralupy nad Vltavou , ul. Gen Klapálka 
RM města bere na vědomí možnost rozšíření Mateřské školy v Kralupech nad Vltavou, ul. Gen. Klapálka.  
č.usnesení:10/05/6/15 – Rozšíření kritérií pro přijetí do DPS 
RM schvaluje přidělení bytů v DPS pro občany, kteří trvale žijí ve spádové oblasti města Kralupy nad Vltavou     
a občany, jejichž děti žijí trvale v Kralupech nad Vltavou více než 5 let při současném splnění těchto podmínek:   
1) klient je ve starobním důchodu 
2) klient bude příjemcem státního příspěvku na bezmocnost a bude příjemcem pečovatelské služby 

v minimálním rozsahu, stanoveným DPS 
3) obec, kde je žadatel trvale hlášen k pobytu, bude na provoz bytu v DPS, který bude žadateli přidělen, 

přispívat na základě dohody mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí částkou 1.500,- Kč měsíčně. Částka 
bude zvyšována dle míry inflace.  

 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/05/8/01 – Žádost o udělení výjimky na ples Šibřinky 
RM uděluje SPV TJ Kralupy výjimku při pořádání plesu (Šibřinky) dne 20. března 2010. Výjimka je udělena                 
do 02:00 hodin. Za nedodržení náležitostí Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 odpovídá Mgr. Jaroslava 
Czechmanová. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/05/9/01 - Souhlas k zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku TSM za rok 2009 
RM schvaluje zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku TSM za rok 2009 do jednotlivých fondů.  
č.usnesení:10/05/9/02 – Rekonstrukce domu Čechova čp. 960 
RM bere na vědomí informaci technika MěBP o  stavu bytového domu čp. 960 v Čechově ulici. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:10/05/10/1 - Kralupy nad Vltavou, ul. Hybešova 
RM ukládá TSM vypracovat žádost o stanovení místní úpravy dopravního značení v ul. Hybešova s omezením 
provozu nákladní dopravy. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/05/11/1 – Zápisy z jednání komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise dne 28. 1. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise dne 1. 3. 2010. 
RM bere na vědomí zápisy z jednání sportovní komise dne 18. 2. 2010 a 25. 2. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociálně-zdravotní komise dne 17. 2. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 4. 3. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro vzdělání, kulturu a školství dne 26. 2. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise prevence kriminality dne 22. 2. 2010. 
č.usnesení:10/05/11/2 – Příspěvky na činnost sportovním mládežnickým oddílům dle návrhů sportovní 
komise  
Odloženo (pozvat na jednání RM 23. 3. 2010 J. Špačka a Ing. Vejrostu). 
č.usnesení:10/05/11/3 – Termíny vyúčtování příspěvků na činnost mládežnických družstev 
RM schvaluje termín vyúčtování příspěvků na činnost mládežnických družstev na činnost (celoroční)                        
do 31. 10. 2010. 
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RM schvaluje termín vyúčtování příspěvků na činnost mládežnických družstev na jednotlivé akce do 30. dnů       
po skončení akce. 
č.usnesení:10/05/11/4 – Krácení financí na činnost mládežnických družstev sportovních oddílů 
RM schvaluje zkrácení o 10 % z financí na činnost mládeže na rok 2010 pro tyto oddíly: 
Fit centrum Kadlecová pozdě vyúčtované příspěvky na činnost a akce 
ASPV   pozdě vyúčtovaný příspěvek na činnost 
FK Junior  pozdě vyúčtované náklady na energii, pozdní vyúčtování příspěvku turnaje  
Badminton  smlouva znemožňuje vyúčtování na základě čestného prohlášení 
Hokejový klub  pozdě vyúčtované náklady na energii, pozdní vyúčtování náborové akce 
KVS   pozdní vyúčtování příspěvku na pořízení motoru 
Sokol Kralupy  pozdní vyúčtování příspěvku na Atletický sedmiboj 
BK Kralupy  pozdní vyúčtování akcí Open Kralupy street-ball 
Florbal   pozdní vyúčtování akce Slovak Open 09 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/05/12/1 – Přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za období duben – 
prosinec 2009. 
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za období duben – prosinec 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
starosta  

 podal informaci o stavu soudního sporu s konkurzním správcem Pivovaru Bohemia. 
 
místostarosta 

 podal informace o systému nastavení semaforu v ul. Erbenova a Mostní 
 

 informoval o nařízení ředitelky MěP č. 1/2010 týkající se OZV č. 1/2010 k zajištění některých 
místních záležitostí veřejného pořádku 

 
 podal informace o rekonstrukci městského koupaliště 

 
Ing. Berit 

 podal informace o jednání s p. Zemanem ohledně pozemku potřebného k vybudování 
protipovodňových zábran 

 
 
č.usnesení:10/05/13/1 – Informace členů RM 
1) RM bere na vědomí informaci spol. Telefónica, že zruší na náměstí J. Seiferta a v ul. O. Wichterleho 
telefonní budky. 
 
2) RM bere na vědomí nabídku spol. Gabčo a syn na sběr psích exkrementů na území města Kralupy nad 
Vltavou  
RM ukládá TSM zakoupit vysavač na psí exkrementy pro úklid města a navrhnout způsob čištění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


