
str.1 

V Ý P I S   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. prosince 2010 
(RM č. 23) 

Upozorněni: 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/23/1/01 - Schválení programu ZM, RM č. 23 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 23 
RM schvaluje program 23. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 22/2010. 
RM schvaluje program ZM, které se bude konat 15. 12. 2010. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:10/23/2/01 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 - OKTAJ 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:   
č.usnesení:10/23/2/02 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Vojkovice - přenesení výkonu přestupkové agendy 
na MěÚ 
RM konstatuje, že město Kralupy nad Vltavou má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní správy              
na úseku přestupků pro obec Vojkovice  
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Vojkovice v předloženém znění, jejímž předmětem             
je zabezpečení výkonu státní správy na úseku přestupků v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích.  
RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Vojkovice.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:10/23/3/01 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011 
ve výši 293.124,00 tis. Kč. 
č.usnesení:10/23/3/02 – Návrh rozpočtového výhledu r. 2012 - 2014 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled na r. 2012 -2014. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/23/4/01 - Výzva k podání nabídky – „Zateplení BD v ul. Chelčického, Kralupy n./Vlt. “ 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona                
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „ Zateplení bytového domu čp. 687                    
v ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje smluvní pokutu za každý den z prodlení stavby 5.000,- Kč. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Zateplení bytového domu čp. 687 v ul. Chelčického, 
Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
RM schvaluje text návrhu smlouvy na akci „Zateplení bytového domu čp. 687 v ul. Chelčického, Kralupy nad 
Vltavou“. 
č.usnesení:10/23/4/02 - Přípojka k NN pro lokalitu „Valerián 
RM souhlasí se stanoviskem předloženým odborem RIaSM – řešení přepojení nové ATS na pozemku parc.                     
č. 83/6 v k. ú. Minice. 
č.usnesení:10/23/4/03 - Oprava centrální pergoly v areálu MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou – 
žádost o prodloužení termínu dokončení díla 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Oprava centrální pergoly v areálu MŠ Gen. Klapálka 
v Kralupech nad Vltavou“ max. do 28.02.2011 s tím, že v případě dlouhodobějších příznivých klimatických 
podmínek bude dílo neprodleně dokončeno v nejbližším možném termínu. Se zhotovitelem bude uzavřen 
dodatek SoD. 
č.usnesení:10/23/4/04 – „Adaptace OD Máj na MěÚ“ – předložení cenových nabídek 
Odloženo  
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č.usnesení:10/23/4/05 - Složení hodnotící komise – Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou              
1. a 2. část 
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 1. a 2. část“ a termín otevírání obálek. Termín hodnocení 
nabídek bude upřesněn po otevření nabídkových obálek. 
č.usnesení:10/23/4/06 - Prodloužení termínu dokončení oprav na hodinovém stroji na kostele v Kralupech 
nad Vltavou 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení oprav na hodinovém stroji na kostele Nanebevzetí P. Marie                 
a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou do května 2011. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/23/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 162/33 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu                   
ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:10/23/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN a rozpojovací skříně na pozemcích pp. 83/6, pp. 83/5, pp. 518/15 a pp. 518/28 v k. ú. Minice, jejichž 
vlastníky je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm trasy a 120,- Kč                
za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč                
za prvních 10 bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
V případě výstavby nové komunikace n a pozemcích pp. 83/6, 83/5, 518/15, 518/28 v k. ú. Minice, provede 
přeložení kabelového vedení vlastník na své náklady. 
č.usnesení:10/23/5/03 - Žádost o ukončení nájmu v OD Máj dohodou (M. Jandová) 
RM města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 91/05/700/SM dohodou k 31. 1. 2011.   
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory č. 110-115 v přízemí OD Máj. Záměr bude zveřejněn 
na úřední desce a webu města. Výpovědní lhůta bude činit 1 měsíc. 
č.usnesení:10/23/5/04 - Konání farmářských trhů 
RM schvaluje:  
1) záměr města pronajmout část pozemku pp. 83/57 v k. ú. Lobeček o výměře 750 m2 před zimním stadionem               
za účelem pořádání Farmářských trhů  
2) záměr města pronajmout část pozemku pp. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 600 m2 na Palackého 
náměstí před spořitelnou za účelem pořádání Farmářských trhů 
č.usnesení:10/23/5/05 - Schválení nového nájemce bytu č. 1, Šafaříkova čp. 917 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Šafaříkova čp. 917 s M. B. za podmínky rekonstrukce bytu 
na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první 
měsíc ve výši 70.000,00 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb., po dobu 
oprav jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.  
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Šafaříkova čp. 919 H. B. s nabídkou 
nájmu za 1. měsíc ve výši 21.860,00 Kč. 
č.usnesení:10/23/5/06 – Bytové záležitosti  
9x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:10/23/5/07 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM neschvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového 
vedení NN – přípojky k pozemku pp. 196/7 na pozemcích města pp. 196/4 a pp.199/4 v k. ú. Lobeč, ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425.  
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN – přípojky k pozemku pp. 196/7  pouze na pozemku města pp. 199/4 v k. ú. Lobeč ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši                   
1.750,- Kč za prvních 10 bm trasy a 60,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. K náhradě               
za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
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Podmínkou uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene je přemístění části kabelového 
vedení z pozemků pp. 199/4 a pp. 196/4  na pozemek pp. 196/7. 
V případě výstavby nové komunikace n a pozemcích pp. 199/4 v k. ú. Lobeč, provede přeložení kabelového 
vedení vlastník na své náklady. 
č.usnesení:10/23/5/08 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – RWE GasNet 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynové přípojky na pozemku 
pp.520/2 v k. ú. Minice, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ve prospěch RWE 
GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:10/23/5/09 - Návrh odměn ředitelům TSM,PB,MBP za 2. pololetí 2010 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města, plavecký bazén, 
městský bytový podnik, městská policie) za 2. pololetí 2010. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/23/6/01 - Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 
RM bere na vědomí uzavření Mateřských škol v době vánočních prázdnin a to:  
MŠ Dr. E. Beneše od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 
MŠ Gen. Klapálka od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010  
MŠ Třebízského od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 
č.usnesení:10/23/6/02 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 10.000,-Kč Základní škole a Mateřské škole 
Třebízského od firmy ELE – Petr Burian adresa: Bohumila Hájka 67, Králův Dvůr. Finanční prostředky budou 
použity na školu v přírodě pro třídu 4. A základní školy ve školním roce 2010/2011. 
č.usnesení:10/23/6/03 - Návrh odměn ředitelkám DDM a ZŠ praktické za II. pololetí roku 2010 
RM schvaluje poskytnutí odměn za II. pololetí 2010 ředitelkám příspěvkových organizací Domu dětí a mládeže 
Kralupy nad Vltavou a Základní školy praktické Kralupy nad Vltavou. Odměny budou vyplaceny z prostředků 
jednotlivých organizací. 
č.usnesení:10/23/6/04 - Informace o termínech zápisů dětí do kralupských mateřských škol 
RM bere na vědomí informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol: 
Mateřská škola Dr. E. Beneše -  28. 2. - 2. 3. 2011, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy nábř. J. Holuba a Dr. E. Beneše a pro oddělení jeslí. Pro třídu MŠ U Jeslí zápis 
neproběhne – škola nebude mít volná místa (děti z oddělení jeslí přejdou do MŠ).  
 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 2. 3. a 3. 3. 2011 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. Zápis proběhne v budově 
školy Gen. Klapálka a Mikovická. 
 
Základní škola a Mateřská škola Třebízského - 8. 2. a 9. 2. 2011 v čase od 9:00-11:00 a od 14:00-17:00 hod. 
Zápis proběhne v budově školy Třebízského. 
č.usnesení:10/23/6/05 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 301 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl.U Cukrovaru čp. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, pro J. M. na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:10/23/6/06 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 359 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, pro J. Č. na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:10/23/6/07 - Úhrada faktur LSP 
RM bere na vědomí fakturu za LSPP za říjen 2010 a souhlasí s jejím proplacením. 
č.usnesení:10/23/6/08 - Protidrogová prevence ve městě 
RM bere na vědomí informace o protidrogové prevenci ve městě. 
č.usnesení:10/23/6/09 - Žádost o finanční příspěvek na realizaci programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování o. s. Semiramis – prevence kriminality 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování pro Semiramis, o. s., pro rok 2011 ve výši 158.000,- Kč, částka bude uhrazena z rozpočtu na rok 2010. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/23/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM souhlasí s převedením částky 35.000,- Kč „Údržba lesů v majetku města na „sídl. Hůrka, ozelenění svahu – 
ulice Gen. Klapálka x Heningsdorfská“. 
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VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/23/8/01 - Zhotovení venkovní mapy města 
RM schvaluje zhotovení další venkovní mapy pro Město Kralupy nad Vltavou na náklady společnosti Faffael 
art, Hradec Králové.  
RM ukládá Technickým službám města Kralupy nad Vltavou zajistit instalaci venkovní mapy na vlastní 
náklady. 
č.usnesení:10/23/8/02 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci z OPŽP na „Zametací vůz“ pro TSM 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na projekt „Zametací vůz“. 
RM schvaluje pověření SPF Group, v. o. s., přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí a jejích povinných příloh, na projekt „Zametací vůz“, za celkovou cenu 144.000,- Kč včetně DPH. 
RM výše uvedené zakázky zadává formou přímého zadání, z důvodu časového omezení pro přípravu předmětné 
žádosti a jejích povinných příloh. 
č.usnesení:10/23/8/03 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci z SFDI na „Bezbariérový chodník“ 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bezbariérový 
chodník“.  
2. RM schvaluje pověření ACCON, s. r. o., přípravou žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt „Bezbariérový chodník“, za cenu 30.000,- Kč včetně DPH. 
3. RM schvaluje pověření ACCON, s. r. o., administrací projektu v případě schválení předmětné žádosti                   
o dotaci a zajištění výběrového řízení na dodavatele, za cenu 2% z přidělené dotace a pevných nákladů                  
56.400,- Kč včetně DPH. 
4. RM výše uvedené zakázky zadává formou přímého zadání, z důvodu časového omezení pro přípravu 
předmětné žádosti a jejích povinných příloh. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/23/9/01 - Žádost Kralupské sportovní o udělení souhlasu RM k uzavření podnájemní 
smlouvy - byt v areálu Slavoj Mikovice 
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupská sportovní, spol. s r. o., na podnájem bytové 
jednotky v areálu hřiště Slavoj Mikovice, na dobu určitou od 1. 2. 2011 - do 31. 1. 2014. 
č.usnesení:10/23/9/01 - Pronájem nebytových prostor u čp. 687 v Chelčického ulici, Kralupy nad Vltavou 
RM ukládá řediteli MěBP vyhlásit novou výzvu k pronájmu garáže u čp. 687 v Chelčického ulici, Kralupy nad 
Vltavou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
xxxxx 
 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/23/11/01 – Zápis redakční rady, schválení navýšení ceny Kralupského Zpravodaje 
RM bere na vědomí zápis redakční rady Kralupského Zpravodaje ze dne 6. 12. 2010. 
RM schvaluje navýšení prodejní ceny Kralupského Zpravodaje z 12,- Kč na 15,- Kč s platností                          
od 1. 1. 2011. 
č.usnesení:10/23/11/02 – Jmenování předsedů komisí pro volební období 2010 - 2014 
RM jmenuje předsedou ekologické komise Jindřicha Havlíka, DiS. 
RM jmenuje předsedou komise sociálně-zdravotní a prevence kriminality Mgr. Pavla Rynta. 
RM jmenuje členem redakční rady Kralupského Zpravodaje Jindřicha Kohma. 
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek Mgr. Haince, Ing. Marii Jakoubkovou, Janu Apltovou, Marcelu 
Horčičkovou a Helenu Lesákovou. 
 
XII. Informace na vědomí  
xxxxx 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/23/13/01 – Centrum – tržiště u náměstí 
RM nesouhlasí s prodloužením dočasné stavby na tržišti mezi Palackého náměstí a Žižkovou ulicí                        
(za ul. Husova). 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


