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VÝPIS     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. ledna 2011 
(RM č. 1) 

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:11/01/1/01 - Schválení programu RM č. 1 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 1 
RM schvaluje program 1. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 24/2010 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/01/2/01 – Změna platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací 
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací zařazených dosud 
do platového tarifu dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 1. 1. 2011, z důvodu 
legislativní změny – převod do tarifů dle přílohy č. 4 a č. 5 nařízení vlády. 
č.usnesení:11/01/2/02 – Žádost o udělení plné moci k zajištění stavebního povolení na realizaci projektu 
„Taneční škola“ v objektu budovy bývalého mlýna 
RM schvaluje udělení plné moci (ve znění přílohy důvodové zprávy), na základě žádosti pana Tomáše Ciolka, 
IČ: 44729499, k činění úkonů za město, smluvním architektem žadatele - ATELIER A.T.D., s. r. o., k zajištění 
stavebního povolení na realizaci projektu „Taneční škola“ v objektu budovy bývalého mlýna. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/01/3/01 - Změna výše splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou-  
RM schvaluje změnu měsíční splátky na částku 3.000,- Kč na splácení půjčky z FRB města Kralupy nad 
Vltavou, od února 2011 - pro J. Š. 
č.usnesení:11/01/3/02 – Změna splácení úvěru DEZA na základě žádosti V. H.  
RM schvaluje splátkový kalendář úvěru DEZA V. H. takto: 
 dluh 126.643,78 Kč zaplatit do 31. 1. 2011 (jedná se o neuhrazenou část splátky za rok 2010) 
 zbylý dluh splácet částkou 10.000 Kč/měsíc 

č.usnesení:11/01/3/03 - Finanční dar od společnosti SYNTHOS Kralupy, a. s,. ve výši 350.000,- Kč 
RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit: 
a) Přijetí finančního daru ve výši 350.000,- Kč od společnosti SYNTHOS Kralupy, a. s. 
b) Rozdělení finančního daru ve výši 350.000,- Kč od společnosti SYNTHOS Kralupy, a. s., takto: 
Návrh rozdělení finančního daru: 
1.   Střední odborná škola a střední odborné učiliště  
      v Kralupech nad Vltavou    60.000,- Kč 
2.   Dvořákovo gymnázium a střed. odbor. škola  
      ekonomická (prostř. Nadace pro rozvoj DGaSOŠE) 60.000,- Kč  
3.   Fit For You-Blanka Červenková   30.000,- Kč 
4.   Kralupská sportovní spol. s r. o. -energie  30.000,- Kč 
5.   Kralupská sportovní spol. s r. o. - Mikulášská revue  
      na ledě pro děti 2010     10.000,- Kč 
6.   Basketbalový Klub Junior – (dívčí složky)  30.000,- Kč 
7.   Basketbalový Klub Kralupy – (chlapecké složky) 30.000,- Kč 
8.   Klub českých turistů     30.000,- Kč   
9.   Tenisový klub Kralupy    30.000,- Kč 
10. KaSS v Kralupech nad Vltavou  
     Festival Seifertovy Kralupy    30.000,- Kč 
11. Město Kralupy nad Vltavou - novoroční ohňostroj 10.000,- Kč            
                                                       Celkem                              350.000,-Kč 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/01/4/01 - Výběr zhotovitele na akci – „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 
část 1 a 2“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 1“ spol. 
REVITA G, a. s., se sídlem: Karlovo nám. 671/24, Praha 1, IČ: 261 66 071, za cenu 7,885.996,20 Kč vč. DPH. 
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RM schvaluje jako zhotovitele akce "Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 2“ spol. 
REVITA G, a. s., se sídlem: Karlovo nám. 671/24, Praha 1, IČ: 261 66 071, za cenu 12,186.769,08 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/01/4/02 - Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – dotčení církevních pozemků – 
aktuální stav 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním stavu jednání o odkoupení pozemků par. č. 475/19, 
par. č. 485/1 a par. č. 547/10 v k. ú. Minice, o celkové výměře 850 m², jejichž vlastníkem je Římskokatolická 
farnost Kralupy nad Vltavou, zastoupená Arcibiskupstvím pražským. Uvedené pozemky budou dotčeny 
plánovanou stavbou „odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm v Kralupech nad Vltavou“. 
č.usnesení:11/01/4/03 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasných staveb – prodejních stánků 
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby – prodejního stánku „STÁNEK S TISKEM“ na pozemku               
p. č. 573/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, ulice Jungmannova do 31. 12. 2011. 

RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku „OVOCE- ZELENINA“ na pozemku     
29/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (roh ulice Žižkova a Husova) do 31. 12. 2011. 

RM ruší usnesení č. 10/23/13/1 ze dne 7. 12. 2010 a souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby – prodejních 
stánků v počtu 6 ks na tržišti mezi Palackého nám. a ulicí Žižkova (za ul. Husova) na poz. č. 701/1 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou do 31. 12. 2011. 
č.usnesení:11/01/4/04 - Žádost o rozpočtové změny kapitoly č. 5 RI 
1) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 244.800,- Kč z kapitoly 5 s tím, že finanční prostředky budou 
použity na akci „Oprava pergol v MŠ Gen. Klapálka“. 
2) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 164.400,- Kč z kapitoly 5 s tím, že finanční prostředky budou 
použity na akci PD bezbariérové chodníky v ul. Generála Klapálka“. 
3) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 102.000,- Kč z kapitoly 5 s tím, že finanční prostředky budou 
použity na akci aktualizace PD „Rekonstrukce komunikace Na Husarce“. 
4) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 176.482,- Kč z kapitoly 5, § 6171 (činnost místní správy),                 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem), na kapitolu 5, § 3639 (komunální služby) pol. 5171 (opravy) s tím, 
že finanční prostředky budou použity na akci „Oprava střechy kaple na hřbitově v Kralupech nad Vltavou“. 
č.usnesení:11/01/4/05 - Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická“- změna fasádního zateplovacího 
systému  
RM schvaluje podepsání dodatku č. 2 smlouvy č. 491-10-5/RIaSM se spol. SILBA – ELSTAV, s. r. o., Letkov 
155, 326 00 Plzeň na změnu fasádního zateplovacího systému z 50 mm na 100 mm k akci: „Rekonstrukce                     
a přístavba MŠ Mikovická – 2. etapa, Kralupy nad Vltavou“ a navýšení celkové ceny o částku 128.323,- Kč                 
vč. DPH.  
č.usnesení:11/01/4/06 - PD pasport objektu mostního domku 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 8.000,- Kč z kapitoly 5, s tím, že finanční prostředky budou 
použity na PD pasport mostního domku. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/01/5/01 – Revokace usnesení RM č. 10/22/5/02 - zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – 
ČEZ Distribuce 
RM ruší usnesení RM ze dne 23. 11. 2010 č. 10/22/5/02.  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN o délce cca 30 bm – přípojky k domu čp. 25 na pozemku města pp. 18/3 v k. ú. Minice, 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 pozemku. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:11/01/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – kanalizační přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kanalizační přípojky                          
na pozemcích města pp. 532/3 a pp. 537/10 v k. ú. Mikovice, ve prospěch J. H., za jednorázovou úhradu ve výši 
1.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 80,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených 
jako ostatní plocha, komunikace. K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:11/01/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – MaxDrinks 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky                          
na pozemcích města pp. 590/7 a pp. 511/2 v k. ú. Kralupy n/Vlt., ve prospěch společnosti MaxDrinks, s. r. o.,                 
se sídlem na Vrstvách 22, Praha 4, IČ 26479893, 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 a 1.750,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních 
pozemků. K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
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č.usnesení:11/01/5/04 - Konání farmářských trhů - schválení nájemce 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Lucií Grunclovou na pronájem části pozemku pp. 83/57 v k. ú. 
Lobeček o výměře 750 m2 na rok 2011 za paušální částku 1.000 Kč za každý den konání farmářských trhů.  
č.usnesení:11/01/5/05 - Rozšíření nájmu pozemku před rodinným domem 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 581/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Kralupy za účelem 
rozšíření stávající předzahrádky u rodinného domu.  
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:11/01/5/06 - Hlášení volného bytu 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 12, Horymírova čp. 943 obálkovou metodou za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce a podmínek schválených radou města dne 24. 2. 2009 a doplněných                            
dne 1. 6. 2010. 
č.usnesení:11/01/5/07 – Bytové záležitosti  
11x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/01/5/08 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce – revokace usnesení RM 
č.10/23/5/07 
RM ruší usnesení RM č.10/23/5/07 ze dne 7. 12. 2010. 
RM schvaluje 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, 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%. 
č.usnesení:11/01/5/09 – Převod pozemku pp. 43/2 v k. ú. Mikovice od PF ČR 
RM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pp. 43/2 o výměře 14.003 m2 v k. ú. Mikovice                 
do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou od PF ČR. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/01/6/01 – Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje žádost ZŠ a MŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou o přijetí finančního sponzorského daru                   
od M. K. ve výši 3.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro mateřskou školu ve školním roce 
2010/2011. 
č.usnesení:11/01/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku Mysliveckému sdružení Kralupy – Zeměchy z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 při pořádání jednorázové kulturní akce – myslivecký ples, konaný v KD Vltava 
v Kralupech nad Vltavou dne 28. 1. 2011 od 20:00 hod do 29. 1. 2011 do 02:00 hod. 
Předpokládaný počet účastníků 250. Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Zdeněk Viktora. 
č.usnesení:11/01/6/03 - Akční plán na rok 2011 – Sociální plánování 
RM bere na vědomí Akční plán na rok 2011 – Sociální plánování. 
č.usnesení:11/01/6/04 - Vrácení bytu v DPS  
RM bere na vědomí vrácení bytu č. 301 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl.U Cukrovaru čp. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, od J. M. 
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
VIII. Marketing, dotace 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/01/10/1 - Zpráva k zajištění základní dopravní obslužnosti obcí 
RM bere na vědomí opatření KÚ o omezení autobusové dopravy na jednotlivých linkách.  
RM schvaluje koncept dopisu Vyjádření k návrhu jízdních řádů „Omezení dopravní obslužnosti“, který bude 
zaslán vedoucímu odboru Dopravy KÚ Středočeského kraje. 
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XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/01/11/1 – Podpora činnosti mládeže všech sportovních klubů v Kralupech nad Vltavou  
RM schvaluje kriteria pro stanovení financí sportovních oddílů, viz příloha v důvodové zprávě „Podpora 
činnosti mládeže všech sportovních klubů v Kralupech nad Vltavou“.  
č.usnesení:11/01/11/2 – Příspěvek na „Sportovec Kralup 2010“, příspěvek pro mládežnická družstva 
oddílů, provozujících „lední sporty“ 
RM schvaluje částku 40.000,- Kč z rozpočtu na činnost mládeže pro Sportovní komisi na přípravné práce                 
a pořádání akce Galavečer „Sportovec Kralup 2010“ 
 
RM schvaluje rozdělení částky 300.000,- Kč pro mládežnická družstva oddílů, provozujících „lední sporty“ 
v ZS v Kralupech viz příloha v důvodové zprávě zápis z jednání sportovní komise: 

HK KRALUPY              255.000,- Kč 
KRALUPSKÉ PUMY  33.000,- Kč 
KRASOBRUSLENÍ  12.000,- Kč 

RM schvaluje příspěvek jednotlivým oddílům měsíčně: 
HK KRALUPY   32.000,- Kč 
KRALUPSKÉ PUMY    4.000,- Kč 
KRASOBRUSLENÍ    1.500,- Kč 

 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/01/12/01 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí přehledové zprávy za období 12/2010. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  
 
 
 


