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V Ý P I S     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. prosince 2010 
(RM č. 24) 

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:10/24/1/01 - Schválení programu RM č. 24 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 24 
RM schvaluje program 24. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 23/2010. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Ekonomický 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/24/4/01 - Provozní řád - Útulek 
RM schvaluje provozní řád Městského útulku pro psy v Kralupech nad Vltavou schválený MVDr. Vratislavem 
Šindelářem, veterinárním inspektorem Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorát Mělník, 
který bude nedílnou součástí SoD č. 447-10-5/RIaSM o zajištění provozu útulku pro psy.  
č.usnesení:10/24/4/02 - Zajištění externího technického dozoru stavby a koordinátora BOZP v rámci akce 
„Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 1. a 2. část“ 
RM schvaluje výjimku z interních „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a na základě 
dosavadních zkušeností schvaluje zajištění externího technického dozoru a koordinátora BOZP stavby 
„Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 1. část“ přímo p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, 
Praha 10, za celkovou cenu 158.400 Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
RM schvaluje výjimku z interních „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a na základě 
dosavadních zkušeností schvaluje zajištění externího technického dozoru a koordinátora BOZP stavby 
„Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 2. část“ přímo p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, 
Praha 10, za celkovou cenu 258.000 Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:10/24/4/03 - Oprava střech – ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou, tepelně-technické 
posouzení vč. položkového rozpočtu 
RM bere na vědomí tepelně–technické posouzení střech objektu ZŠ Gen. Klapálka (mimo tělocvičen), výši 
předpokládaných finančních nákladů na zajištění opravy střech a informaci odboru RIaSM o aktuálním 
technickém stavu střech.  
č.usnesení:10/24/4/04 – Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická, prodloužení termínu  
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 smlouvy č. 491-10-5/RIaSM na prodloužení termínu ukončení prací                 
na akci „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická, Kralupy nad Vltavou“ spol. SILBA-Elstav, s.r.o., Letkov 155, 
326 00 Plzeň, do 30. 6. 2011. 
č.usnesení:10/24/4/05 - Výměna části trubních rozvodů – plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou, výběr 
zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výměna části trubních rozvodů – plavecký bazén v Kralupech nad 
Vltavou“ firmu JAMA CZ, s. r. o., Drachkov 68, Strakonice, za celkovou cenu 427.984,80 Kč vč. DPH. 
Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu příspěvkové organizace plavecký bazén. 
č.usnesení:10/24/4/06 - „Adaptace OD Máj na MěÚ“ – předložení cenových nabídek 
Odloženo, bude projednáno na mimořádném pracovním zasedání ZM 19. 1. 2011 a zasedání RM 25. 1. 2011. 
č.usnesení:10/24/4/07 - Výzva k podání nabídky – „Zateplení BD v ul. Chelčického, Kralupy n./Vlt. “ 
RM schvaluje text zadávací dokumentace k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku 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 10.000,- Kč. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Zateplení bytového domu čp. 687 v ul. Chelčického, 
Kralupy nad Vltavou“  a zveřejnit na  úředních deskách, webových stránkách města a na webu e-poptávka.cz 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
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č.usnesení:10/24/4/08 – Využití prostředků veřejné sbírky na znovupostavení zvoničky v Kralupech nad 
Vltavou, Lobečku 
RM schvaluje využít výtěžek veřejné sbírky na opravu křížku v areálu ZŠ Revoluční ul. v Lobečku. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/24/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – Atelier i69 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kanalizační přípojky                           
na pozemcích města pp. 153/32 a pp. 153/43 v k. ú. Lobeček, ve prospěch společnosti Atelier i69, s. r. o.,                      
se sídlem Palackého 138, Mělník, IČ 27116310, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm 
délky trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, 
komunikace. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:10/24/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt. – MaxDrinks 
Odloženo. 
č.usnesení:10/24/5/03 - Návrh na výpověď z nájmu bytu 
RM neschvaluje ukončení nájemního vztahu uzavřeného s J. P.  na nájem bytu. 
RM schvaluje odeslání nabídek na prodej spoluvlastnických podílů bytového domu čp. Havlíčkova čp. 902 
oprávněným nájemcům v termínu od 1. 3. 2011. 
č.usnesení:10/24/5/04 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice 
Odloženo. 
č.usnesení:10/24/5/05 - Revokace usnesení 
RM revokuje usnesení č.10/23/5/06 v části 9, ze dne 7. 12. 2010  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt Dr. E. Beneše čp. 539 s J. V. ze sociálních důvodů na dobu              
1 roku. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/24/6/01 - Schválení změny odpisových plánů PO MŠ Gen. Klapálka a ZŠ Gen. Klapálka                
na rok 2011 
RM schvaluje změnu odpisových plánů pro rok 2011 u příspěvkových organizací Mateřská škola Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka a Základní škola Gen. Klapálka, dle příloh. 
č.usnesení:10/24/6/02 - Přijetí finančního daru od společnosti POHL cz, a. s. 
RM schvaluje přijetí finančního daru od společnosti POHL cz, a. s., ve výši 30.000,- Kč a rozdělení tohoto daru  
v ý h r a d n ě  na činnost sportovního klubu BK Kralupy Junior. 
č.usnesení:10/24/6/03 - Rozpočtová změna 
RM souhlasí rozpočtovou změnou z kap. 2. 
č.usnesení:10/24/6/04 - Úhrada faktur LSPP 
RM bere na vědomí informaci o faktuře LSPP za období listopad 2010 a souhlasí s jejím proplacením. 
č.usnesení:10/24/6/05 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl.U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro M. J. na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/24/6/06 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy 
nad Vltavou, pro J. K. a F. R., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/24/6/07 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy n. Vlt. s M. S. a J.S., 
trvale bytem U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy n. Vlt., na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 
č.usnesení:10/24/6/08 - Žádost o uvolnění finanční částky z rezervního fondu MŠ Dr. E. Beneše                          
do investičního fondu 
RM souhlasí s převodem finanční částky ve výši 190. 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Mateřské školy Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
č.usnesení:10/24/6/09 - Rodičovská skupina 
RM bere na vědomí žádost MUDr. Randáka ohledně schválení příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011                     
na poskytování služeb v rámci projektu „Rodičovská skupina“. 
RM souhlasí s příspěvkem na poskytování služeb v rámci projektu „Rodičovskou skupina“. 
RM souhlasí, aby byly vždy faktury proplaceny v příslušném čtvrtletí tak, jak budou vystaveny                            
MUDr. Randákem a doručeny Městu Kralupy nad Vltavou. 
 
 



str.3 

č.usnesení:10/24/6/10 – Rozpočtová změna II., kap. 2 – odbor SVŠK 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou na kap. 2. 
č.usnesení:10/24/6/11 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou s J. S., na 
dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011. 
č.usnesení:10/24/6/12 – Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje výjimku Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č.1/2010 při pořádání 11. Reprezentačního plesu v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou., 
Uvedená akce se bude konat dne 15. 1. 2011 od 20:00 hod do 16. 1. 2011 do 02:00 hod. 
 
Předpokládaný počet účastníků 100. Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá paní ředitelka Marie 
Blažková z Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:10/24/6/13 – Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje výjimku panu Petru Losovi z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010                  
při pořádání jednorázové kulturní akce – oslava v Baru 9 mm., konané v Žižkově ulici čp. 463, v Kralupech nad 
Vltavou dne 26. 12. 2010 od 20:00 hod do 27. 12. 2010 do 02:00 hod. 
Předpokládaný počet účastníků 30. Za nedodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Los. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/24/7/01 - Rozpočtová změna – opravný materiál 
RM revokuje usnesení č. 10/23/7/01 a souhlasí s  převedením částky 35.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 
253„Údržba lesů v majetku města“ na položku č. 9-3745-5169 na „Hůrka – ozelenění svahu – ulice Gen. 
Klapálka x Heningsdorfská“ 
č.usnesení:10/24/7/02 – Výběrové řízení - ,,Sběr bioodpadu přímo z domácností“ 
RM schvaluje přidělení zakázky „Sběr bioodpadu přímo z domácností“ společnosti Ing. Jan Švejkovský JENA 
– firma služeb, která při hodnocení dle kritérií zveřejněných v zadávací dokumentaci získala největší počet bodů. 
RM schvaluje náhradníka o přidělení zakázky „Sběr bioodpadu přímo z domácností“ společnost REGIOS, a. s., 
která se v hodnocení umístila na 2. místě. 

 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/24/8/01 - Úprava Kralupského televizního zpravodajství 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 141/08 o výrobě Kralupského televizního 
zpravodajství, ve smyslu žádost zhotovitele Kralupského televizního zpravodajství, která je přílohou důvodové 
zprávy.  
č.usnesení:10/24/8/02 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města: 
č.usnesení:10/24/8/03 – STAŽENO 
 
č.usnesení:10/24/8/04 – Grantové schéma pro rok 2011 
RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2011v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu. 
RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
RM souhlasí s vyhlášením „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
č.usnesení:10/24/8/05 – Žádosti o dotace z Krajských fondů na rok 2011 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského 

kraje“ na projekt „Dny Kralup“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje“ na projekt 

“Hřbitovní kaple - rekonstrukce“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje“                   

na projekt „Černé skládky“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského 

kraje“ na projekt „Odborná školení“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Humanitní fondu Středočeského kraje“ na „Sociální služby“,                  

s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
6. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání“ na projekt 

„Propagační letáčky“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
7. RM bere na vědomí žádosti o dotaci Kulturního a společenského střediska, Muzea, Domu dětí a mládeže, 

ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Generála Klapálka, MŠ Generála Klapálka, SDH Kralupy a SOKOLu 
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Kralupy, v případě úspěchu jejich žádostí o dotaci se zavazuje k proplacení finanční spoluúčasti v předepsané 
výši. 

č.usnesení:10/24/8/06 – PD na bytový dům v Husově ulici čp. 495 
RM schvaluje zpracování PD na půdní vestavbu nové bytové jednotky pro bytový dům čp. 495 ulice Husova, 
Ing. Jaroslavem Kaňkou, Avis Real, s. r. o., Trojanova 2022/12, Praha, za cenu 50.000,- vč. DPH. 
č.usnesení:10/24/8/07 – Administrace a VŘ u úspěšných žádostí o dotaci z ROP Střední Čechy 
RM schvaluje pověření Mgr. Marka Kupsy administrací žádostí o dotaci a zpracováním výběrového řízení                
u projektu „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu - Kralupy nad Vltavou“, celková 
maximální částka je 135.000,- Kč vč. DPH. 
RM schvaluje pověření Mgr. Marka Kupsy administrací žádostí o dotaci a zpracováním výběrového řízení                 
u projektu „Modernizace Kulturního a společenského střediska KaSS“, celková maximální částka                         
je 155.000,- Kč vč. DPH. 
RM výše uvedené zakázky zadává formou přímého zadání, z důvodu návaznosti na předchozí úspěšnou 
spolupráci se zpracovateli, která vedla k získání příslušných dotací, a jejich znalosti jednotlivých projektů. 
č.usnesení:10/24/8/08 – Žádost o užití znaku města 
RM schvaluje užití městského znaku Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s., na propagační 
materiály spojené s akcí „Kralupský festiválek“. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/24/9/01 – Žádost MěBP o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu PO MěBP. 
č.usnesení:10/24/9/02 – TSM - navýšení mzdového limitu pro rok 2010, převod nevyčerpaných finančních 
prostředků „vandalismus“ ve výši 207 272 Kč na úhradu zvýšených mater. nákladů zimní údržby 2010  
RM schvaluje navýšení mzdového limitu o částku 296.000 Kč z důvodu zvýšených nákladů na zajišťování 
zimní údržby v roce 2010. Finanční prostředky budou hrazeny z předpokládaného zlepšeného výsledku 
hospodaření TSM. 
RM schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 207.272 Kč (vandalismus) z kapitoly 5,                
§ 36, § 39, položka 5171 organizace 128 na úhradu zvýšených materiálových nákladů na zimní údržbu města                 
na kapitolu 5 §36, §39, položka 5169. 

 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:10/24/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 14 – odbor výstavby a územního.  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/24/11/1 - Návrh na dodatečnou výplatu jednorázové odměny za část II. pol. 2010 člence 
Sociálně zdravotní komise RM 
RM schvaluje pro M.B. výplatu dodatečné jednorázové odměny za práci v sociálně-zdravotní komisi v II. pol. 
2010 dle návrhu předsedkyně komise. 
č.usnesení:10/24/11/2 – Návrh na výplatu jednorázové odměny pro komisi sociálně-právní ochrany dětí 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou – zřízenou dle zákona za činnost v roce 2010 
RM schvaluje výplatu jednorázových odměn dle přiložené tabulky, členům komise sociálně-právní ochrany dětí 
za činnost v roce 2010 na základě návrhu předsedkyně komise konzultované se starostou města. 
č.usnesení:10/24/11/3 – Volba členů do komisí pro období r. 2011 - 2014 – sportovní-ekologické-
majetkoprávní a bytové-kulturní a školské – sociální a zdravotní a prevence kriminality- rozpočtové – 
dopravní - Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ: 

1. RM jmenuje členy Sportovní komise na období r. 2011 - 2014 v tomto složení: 
Jindřich Kohm, Ing. Zdeněk Vejrosta, Radana Hniličková, Radim Soudský 
zapisovatelka za MěÚ Jana Tučková. 
 

2. RM jmenuje členy komise dopravní a výstavby na období r. 2011 - 2014 v tomto složení:  
Robert Revťák, Dana Zrůstová, Karel Hrušovský, Ing. Vladimír Vymětalík 
zapisovatel za MěÚ Jan Cichra. 
 

3. RM jmenuje členy Majetkoprávní a bytové komise na období r. 2011 - 2014  v tomto složení:  
Martina Nováková, Mgr. Libor Síla, Ing. Olga Měkotová, Ing. Vlastimil Penc 
zapisovatelka za MěÚ Helena Lesáková. 
 

4. RM jmenuje členy Rozpočtové komise na období r. 2011 - 2014 v tomto složení:  
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M. Ptáčník, Josef Kašpar, Ing. Josef Laube, PhDr. Václav Bělík, PhD. 
zapisovatelka za MěÚ Jana Apltová. 
 

5. RM jmenuje členy Komise školské a kulturní na období r. 2011 - 2014 v tomto složení:  
Eva Flídrová, Mgr. Kateřina Viktorová, Markéta Wágnerová, Mgr. Ivana Pacholíková, Mgr. Jaroslava 
Czechmanová, Iveta Bendíková 
zapisovatelka za MěÚ Lenka Procházková. 
 

6. RM jmenuje členy Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality na období r. 2011 – 2014                      
ve složení: 
MUDr. Věra Felixová, Jindřiška Holeková, MUDr. Dušan Randák, PaedDr. Dagmar Kuzníková,                
PhDr. Milena Pencová, M. Hynková 
zapisovatelka Mgr. Eva Ivanová. 
 

7. RM jmenuje členy Ekologické komise na období r. 2011 – 2014 v tomto složení:  
MgA. Jiří Majrych, Mgr. Jiřina Hereinová, František Málek, Ing. Josef Brixi, CSc., (bez zapisovatele). 
 

8. RM jmenuje členy Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ na období r. 2011 – 2014 
v tomto složení:  
František Kyllar, Ing. Petr Listík, Ing. Ivan Lipovský, CSc., prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 
zapisovatel za MěÚ Jindřich Karvánek 

 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/24/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za listopad 2010. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/24/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM doporučuje svolat mimořádné pracovní zasedání ZM dne 19. 1. 2011. 
č.usnesení:10/24/13/2 – Noclehárna pro bezdomovce 
RM nerevokuje usnesení č. 10/22/6/09  ze dne 23. 11. 2010 – zřízení přechodné noclehárny pro bezdomovce 
v Kralupech nad Vltavou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta     Libor Lesák, místostarosta 
 


