
str.1 

VÝPIS    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. března 2011 
(RM č. 5) 

 
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:11/05/1/01 - Schválení programu RM a ZM 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 
č. 4/2011 – plnění usnesení. 
RM schvaluje program 2. zasedání ZM, které se bude konat 16. března 2011.  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/05/2/01 – Návrh na schválení právního zastoupení města v pracovně-právním soudním 
sporu mezi městem a bývalým strážníkem MěP  
RM schvaluje udělení plné moci „Advokátní kanceláři“ k zastupování města ve věci soudního sporu, vedeným 
s bývalým strážníkem MěP o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, za finančních podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/05/3/01 - Rozpočtové opatření č. 2/2011 
RM schvaluje Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši                     

346.800,- Kč, která je účelově určena na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb.  
 
2. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši                   

457.652,- Kč, která je účelově určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí.    

3. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši                   
27.000,- Kč. Jedná se o dary od spol. Geus okna, a. s., ve výši 2.000 Kč, od Vladimíra Brychty ve výši 
2.000,- Kč a Jaroslava Holečka ve výši 5.000,- Kč, na akci “Sportovec Kralup nad Vltavou roku 2010“ a dar 
od Josefa Čepka ve výši 18.000,- Kč na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory. 

 
4. Přijetí výplaty pojistného plnění od České pojišťovny, a. s., k pojistné události, jako refundaci pracovního 

úrazu v celkové výši 15.317,- Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny poškozenému zaměstnanci, kterého                   
se pojistná událost týkala.  
 

5. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši                 
10.775,05 Kč, od společnosti Nowaco Czech Republik, s. r. o., pro víceúčelové hřiště u Zimního stadionu. 

 
6. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši                    

160.000,- Kč, od společnosti Synthos, a. s., na dofinancování havarijního stavu sociálního zařízení a opravu 
střechy v KaSS.  

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/05/4/01 - Zateplení BD v ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM schvaluje zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zateplení BD, Kralupy nad Vltavou,                     
ul. Chelčického čp. 687“ zrušit na základě ustanovení § 84 odst. (2), písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. – 
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval – zadavatel nemá vyčleněny potřebné finanční prostředky na krytí 
celého rozsahu veřejné zakázky. Zadavatel uvažoval o podání žádosti o dotaci z programu „Zelená úsporám“, 
tento program je pozastaven. 
č.usnesení:11/05/4/02 - Schválení objemu prostředků na platy PO TSM na rok 2011 
RM schvaluje stanovený objem finančních prostředků na platy příspěvkové organizaci Technické služby města 
pro rok 2011. 
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č.usnesení:11/05/4/03 - Informace o postoupení realizace akcí – „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech 
nad Vltavou – část 1 a 2“ náhradníkům 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o postoupení realizace akcí: „Zateplení budov MŠ a ZŠ 
v Kralupech nad Vltavou – část 1 a 2“ firmám, které se umístily jako druhé v pořadí: 
  část 1 – Vekra stavební, s. r. o., Bořanovice, za cenu 8,590.288,80 Kč vč. DPH   
  část 2 – Evropská stavební společnost, s. r. o., Praha 4, za cenu 13,345.828,92 Kč vč. DPH  
Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že původně vybraný uchazeč (spol. REVITA G, a. s.), dle § 82 odst. 3 
zákona o veřejných zakázkách, neposkytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy 
v zákonem stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů. 
č.usnesení:11/05/4/04 - Informace – úprava mandátních smluv na výkon TDI a koordinátora BOZP 
v rámci akcí „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou, část 1a 2“ 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o administrativní úpravě mandátních smluv uzavřených                     
s p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, Praha 10 na výkon TDI a koordinátora BOZP v rámci akce „Zateplení 
budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 1 a 2“. Celkové náklady za vykonané služby se nemění. 
č.usnesení:11/05/4/05 - Zajištění autorského dozoru stavby v rámci akce – „Rekonstrukce plaveckého 
bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ 
RM schvaluje zajištění výkonu autorského dozoru stavby „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad 
Vltavou – I. etapa“ společností BPO, s r. o., (ing. Otakar Kořán), za celkovou cenu 129.000,- Kč vč. DPH. 
Finanční náklady jsou uznatelnou položkou v rámci poskytnuté dotace z OPŽP¨, tudíž budou v poměrové výši 
hrazeny z těchto prostředků. 
č.usnesení:11/05/4/06 – Žádost o rozpočtové změny 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 30.000,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace - celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 330 finanční prostředky budou použity                         
na geodetické práce: zpracování výškopisu a polohopisu místní komunikace – lokalita Cukrovar                           
(ul. V Luhu).  
 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 61.200,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 

dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 331 finanční prostředky budou použity                        
na geodetické práce: zpracování výškopisu a polohopisu místní komunikace – lokalita Lobeček (ul. Třída 
Legií, Revoluční a I. Olbrachta). 

 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 71.040,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 

dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 187 finanční prostředky budou použity                       
na geodetické práce: zpracování výškopisu a polohopisu místní komunikace v ulici Hybešova a Ke Hřbitovu. 

 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 31.200,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 

dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 330 finanční prostředky budou použity                         
na zpracování projektové dokumentace k akci: „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – 
lokalita U Cukrovaru (ul. V Luhu)“. 

 
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 72.000,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 

dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 331 finanční prostředky budou použity                        
na zpracování projektové dokumentace k akci: „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – 
lokalita Lobeček (ul. Třída Legií, Revoluční a I. Olbrachta)“. 

5. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 60.000,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 187 finanční prostředky budou použity                        
na zpracování projektové dokumentace chodník v ulici Hybešova dokumentace pro územní řízení a převod 
pozemků středočeského kraje. 

 
6. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 144.000,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 

dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 187 finanční prostředky budou použity                        
na zpracování projektové dokumentace chodník v ulici Hybešova dokumentace pro stavební povolení. 

 
7. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 60.000,- z kapitoly 1 § 6409 pol. 5901 (rezerva města – 

spoluúčast k dotacím) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 330 a 331 finanční prostředky budou použity                   
pro firmu ACCON managers & partners, s. r. o., Verdunská 37, 160 00 Praha 6 za zpracování žádosti                      
o dotace k akci: „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru                 
a Lobeček“ + 1% z celkové částky akce při získání dotace. 
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8. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 15.270,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 330 finanční prostředky budou použity                     
na zpracování projektové dokumentace úprava veřejného osvětlení v rámci projektu „Modernizace místní 
komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru (ul. V Luhu)“. 

 
9. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.930,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 

dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 331 finanční prostředky budou použity                  
na zpracování projektové dokumentace úprava veřejného osvětlení v rámci projektu „Modernizace místní 
komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček (ul. Třída Legií, Revoluční a I. Olbrachta)“.  

č.usnesení:11/05/4/07 - Zajištění externího technického dozoru stavby a koordinátora BOZP v rámci akce 
– „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ 
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 v rámci stavby 
„Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ přímo p. Evženem Geyerem, V Předpolí 
26, Praha 10, za celkovou cenu 168.480,- Kč vč. DPH. (Finanční prostředky k pokrytí nákladů za výkon TDI                
ve výši 165.600,- Kč vč. DPH jsou přímo uznatelnou položkou v rámci poskytnuté dotace z OPŽP , tudíž budou 
hrazeny v poměrové výši z poskytnuté dotace, finanční prostředky k pokrytí nákladů na výkon koordinátora 
BOZP ve výši 2.880,- Kč vč. DPH budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011) S uvedeným 
dodavatelem budou uzavřeny mandátní smlouva. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/05/5/01 – Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
k NN, kVN a TS na pozemcích pp. 565/1, pp. 565/2, pp. 565/4, pp. 536/1, pp. 536/2, pp. 536/4, pp. 536/8,                  
pp. 536/12, pp. 377/37, pp. 377/36, pp. 532/3 a pp. 454/4 v k. ú. Mikovice, 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 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. 
č.usnesení:11/05/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
k NN, kVN a TS na pozemcích pp. 392/4, pp. 347/12, pp. 347/9, pp. 470, pp. 348/1 a pp. 352/4 v k. ú. Lobeč, 
jejímž 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 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy a 120,- 
Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/05/5/03 - Informace k prodeji Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 
1. RM bere na vědomí informaci o současném technickém stavu budovy nemocnice a nutných investičních 

nákladů. 
2. RM ukládá odboru RIaSM  zadat vypracování statického posudku. 
3. RM ukládá odboru RIaSM  zadat vypracování geometrického plánu na oddělení pozemků: 

- část st. 588/7 v návaznosti na projektovou dokumentaci plánované rekonstrukce ul. Mostní a stavby 
podchodu 

- část pozemku st. 588/7, pozemek st. 588/14, pozemek st. 588/2 včetně plechového skladu a část pozemku 
st. 588/6 – pro obnovení cesty pro pěší od mostu TGM na Komenského nám. 

4. RM ukládá odboru RIaSM  zadat vypracování znaleckého posudku na stanovení tržní ceny nemovitostí  
- v návaznosti na nový geometrický plán 

č.usnesení:11/05/5/04 - Nabídka na odkoupení pozemků v k. ú. Lobeček – Strachov 
RM nedoporučuje ZM schválit záměr města odkoupit pozemky pp. 52/1, pp. 57/13, pp. 59/1, pp. 59/9,                    
pp. 59/10, pp. 62/4, pp. 167/4, pp. 167/5 a pp. 187/9 v k. ú. Lobeček do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou. 
RM doporučuje ZM schválit záměr města odkoupit pozemek pp. 52/23 v k. ú. Lobeček do vlastnictví města 
Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/05/5/05 - Žádost o povolení závodu Jarní Kralupy v coursingu 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Jarní Kralupy v coursingu (terénní 
dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 26. 3. – 27. 3. 2011 za poplatek ve výši 
2.000,- Kč/den. 
č.usnesení:11/05/5/06 - STAŽENO 
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č.usnesení:11/05/5/07 - Hlášení volných bytů 
1. RM neschvaluje záměr o pronájmu bytu č. 17, Šafaříkova čp. 919 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. 

2. RM neschvaluje záměr o pronájmu bytu č. 5, Šafaříkova čp. 919 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. 

3. RM doporučuje ZM ponechat v majetku města a po privatizaci prodat spoluvlastnický podíl odpovídající 
bytu č. 17, Šafaříkova čp. 919 obálkovou metodou za minimální cenu ve výši 2násobku kupní ceny. 

4.  RM doporučuje ZM ponechat v majetku města a po privatizaci prodat spoluvlastnický podíl odpovídající 
bytu č. 5 Šafaříkova čp. 919 obálkovou metodou za minimální cenu ve výši 2násobku kupní ceny. 

5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Libušina čp. 48 s M. P. ze sociálních důvodů na dobu                 
1 roku. 

6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Dr. Beneše čp. 539 s A. J. ze sociálních důvodů na dobu               
1 roku. 

č.usnesení:11/05/5/08 - Privatizace IV. vlna, informace, termín odeslání nabídek 
RM schvaluje odeslání nabídek všem oprávněným nájemcům bytových domů Šafaříkova čp. 919, 918, 917 a 
742 v termínu od 1. 4. 2011. 
č.usnesení:11/05/5/09 – Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 a č. 15, Zeměchy čp. 34 
1. byt č. 5 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o vel. 1+1, Zeměchy čp. 34 s K. O. Případné opravy bytu 
budou provedeny na vlastní náklady nájemce. 
RM doporučuje ZM schválit jako nového budoucího kupujícího bytu č. 5 o vel.1+1, Zeměchy čp. 34 K. O. 
 
2. byt č. 15 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o vel. 1+kk, Zeměchy čp. 34 s I. H. 
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o vel. 1+kk, Zeměchy čp. 34 M. S. 
RM doporučuje ZM schválit jako nového budoucího kupujícího bytu č. 15 o vel. 1+kk, Zeměchy čp. I. H. 
č.usnesení:11/05/5/10 – Bytové záležitosti  
5x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
1x přechod užívacího práva k bytu 
č.usnesení:11/05/5/11 – Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny 
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11232/89844  
k domu čp. 639, Přemyslova ulice s pozemkem st. p. č. 127/11 v k. ú. Lobeč, L. T. do 31. 3. 2011.  
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11528/89844  
k domu čp. 639, Přemyslova ulice s pozemkem st. p. č. 127/11 v k. ú. Lobeč, M. P. do 31. 3. 2011.  
č.usnesení:11/05/5/12 – Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku 
a) RM schvaluje pronájem menší části pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč (u silnice před hokejbalovým hřištěm)                 
od 11. 3. do 20. 3. 2011 v k. ú. Lobeč panu Janu Janečkovi za účelem hostování lunaparku za částku                         
1.000,- Kč/den. 
b) RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 28. 3. 2011 do 3. 4. 2011 panu Schallmannovi               
za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,- Kč/den.  
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/05/6/01 - Neinvestiční náklady za žáky a děti z jiných obcí plnící povinnou školní docházku               
a předškolní vzdělávání v Kralupech nad Vltavou v kalendářním roce 2011 
RM schvaluje výši neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky ZŠ a předškolní děti v MŠ z jiných obcí pro 
kalendářní rok 2011 (tj. II. pololetí školního roku 2010/2011 a I. pololetí školního roku 2011/2012) v této výši: 
ZŠ Komenského     4.750,29 Kč 
ZŠ 28. října  11.052,07 Kč 
ZŠ a MŠ Třebízského 11.651,58 Kč 
ZŠ Revoluční    6.955,54 Kč 
ZŠ Gen. Klapálka   7.002,28 Kč 
ZŠ praktická  14.386,79 Kč 
MŠ Gen. Klapálka   9.138,76 Kč 
MŠ Dr. E. Beneše 10.327,54 Kč   
č.usnesení:11/05/6/02 - Finanční příspěvky na prevenci kriminality základním školám 
RM schvaluje základním školám v Kralupech nad Vltavou finanční příspěvky na školní preventivní strategie 
v oblasti sociálně patologických jevů a to ve výši: 
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Základní škola Gen. Klapálka 40.000,- Kč 
Základní škola Revoluční  20.000,- Kč 
Základní škola Komenského 30.000,- Kč 
Základní škola Třebízského 20.000,- Kč 
RM schvaluje vyplacení příspěvků základním školám v Kralupech nad Vltavou na školní preventivní strategie 
v oblasti sociálně patologických jevů z kap. 2, § 4329 – Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5331 – 
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality. 
č.usnesení:11/05/6/03 - Finanční příspěvek pro SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou (prevence kriminality) 
RM schvaluje SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou finanční příspěvek na preventivní adaptační pobyt ve výši 
10.000,- Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z  kap. 2, § 4329, pol. 5331 na kap. 2, § 3123, pol. 5339 ve výši 10.000,- Kč. 
č.usnesení:11/05/6/04 - Uzavření knihovny 
RM bere na vědomí uzavření knihovny z důvodu konání akce „Noc s Andersenem“ v pátek 1. dubna (odd. pro 
děti) a v sobotu 2. dubna (odd. pro dospělé čtenáře). 
RM bere na vědomí změnu provozní doby v pátek 22. 4. 2011 v oddělení pro děti. 
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 23. 4. 2011. 
č.usnesení:11/05/6/05 - Vyžádané informace z RHG, s. r. o., Roztoky u Prahy 
RM bere na vědomí vyžádané informace z RHG, s. r. o., Roztoky u Prahy, která v Kralupech nad Vltavou 
realizuje LSPP. 
RM ukládá starostovi P. Holečkovi a místostarostovi L. Lesákovi vyvolat jednání s PhDr. Matouškem 
,ředitelem RHG, s. r. o., o dalším financování LSPP v Kralupech n. V. od 2. čtvrtletí 2011. 
č.usnesení:11/05/6/06 - Úhrada faktury za LSPP 12/2010 
RM bere na vědomí fakturu za LSPP 12/2010 a souhlasí s jejím proplacením. 
č.usnesení:11/05/6/07 - Úhrada faktury za LSPP 1/2011 
RM bere na vědomí fakturu za LSPP 1/2011 a souhlasí s jejím proplacením. 
č.usnesení:11/05/6/08 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 4329, pol. 5169 na kap. 2, § 4329, pol. 5221 ve výši 110.000,- Kč. 
č.usnesení:11/05/6/09 - Žádost o výměnu bytu v DPS  
RM schvaluje pro J.S. výměnu stávajícího bytu v DPS na adrese V Luhu čp. 1181 za byt V Luhu čp. 1181. 
č.usnesení:11/05/6/10 - Žádost o schválení smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Městskému 
muzeu v Kralupech nad Vltavou 
RM doporučuje ZM ke schválení návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Města Kralupy nad 
Vltavou Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou dle přílohy.  
č.usnesení:11/05/6/11 – Žádost o přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. V Luhu čp. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, pro manžele T+Z. K. na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/05/6/12 – Komise sociálně právní ochrany dětí 
RM odvolává pana Michala Císlera z členství komise sociálně právní ochrany dětí ke dni 1. 3. 2011. 
RM jmenuje pana Vítězslava Nešetřila členem komise sociálně právní ochrany dětí od 1. 3. 2011. 
č.usnesení:11/05/6/13 – Žádost o přechod nájmu bytu v DPS   
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou, 
pro J. P., V Luhu čp. 1181, na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/05/6/14 – Žádost o přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy 
nad Vltavou, pro H. J., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/05/6/15 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s R. J., na 
dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012. 
č.usnesení:11/05/6/16 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS   
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou s J. S., 
na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012. 
č.usnesení:11/05/6/17 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou L. K., na 
dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012. 
č.usnesení:11/05/6/18 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 258 v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou                 
s M. C., na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012. 
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č.usnesení:11/05/6/19 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 557 v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s J. L., 
na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012. 
č.usnesení:11/05/6/20 – Rozpočtové změny v rámci kap. 2 
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         1.300.000,- Kč  
na:  
Kap. 2, § 3419, pol. 5222, org. 5666  50.000,-Kč 
Kap. 2, § 3429, pol. 5493, org. 5666  40.000,-Kč 
Kap. 2, § 3429, pol. 5229, org. 5666  53.000,-Kč 
Kap. 2, § 3429, pol. 5222, org. 5666  90.000,-Kč 
Kap. 2, § 3319, pol. 5212, org. 5666  10.000,-Kč 
Kap. 2, § 3544, pol. 5335, org. 5666  20.000,-Kč 
Kap. 2, § 3419, pol. 5229, org. 5666             210.000,-Kč 
Kap. 2, § 3399, pol. 5223, org. 5666  20.000,-Kč 
Kap. 2, § 3311, pol. 5339, org. 5666  75.000,-Kč 
Kap. 2, § 1070, pol. 5222, org. 5666  60.000,-Kč 
Kap. 2, § 3429, pol. 5212, org. 5666  45.000,-Kč 
Kap. 2, § 3311, pol. 5222, org. 5666  65.000,-Kč 
Kap. 2, § 3312, pol. 5493, org. 5666  40.000,-Kč 
Kap. 2, § 3312, pol. 5212, org. 5666  10.000,-Kč 
Kap. 2, § 3421, pol. 5331, org. 5666  12.000,-Kč  
Kap. 2, § 3421, pol. 5229, org. 5666  30.000,-Kč 
Kap. 2, § 3312, pol. 5222, org. 5666   80.000,-Kč 
Kap. 2, § 3315, pol. 5212, org. 5666  30.000,-Kč 
Kap. 2, § 3319, pol. 5493, org. 5666  20.000,-Kč 
Kap. 2, § 3392, pol. 5331, org. 5666  40.000,-Kč 
Kap. 2, § 3113, pol. 5331, org. 5666  85.000,-Kč 
Kap. 2, § 3113, pol. 5331, org. 5666  20.000,-Kč 
Kap. 2, § 3312, pol. 5222, org. 5666  20.000,-Kč 
Kap. 2, § 3312, pol. 5493, org. 5666    5.000,-Kč 
Kap. 2, § 3392, pol. 5212, org. 5666   20.000,-Kč  
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/05/7/01 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, čerpání finančních prostředků z položek 
rozpočtu 2011 
RM bere na vědomí informaci o čerpání finančních prostředků z položek rozpočtu 2011 na odboru č. 9 v části 
„péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“. 
č.usnesení:11/05/7/02 - Nabídka na zpracování a vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství (POH) - 
ISES, s. r. o. 
RM souhlasí: 
1. s uzavřením smlouvy se společností ISES, s. r. o, na zpracování Plánu odpadového hospodářství na roky 2011 
– 2015 za celkovou částku 47.400,- Kč včetně DPH. 
2. s uzavřením smlouvy se společností ISES, s. r. o., na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za roky 
2006 – 2010 za celkovou částku 11 400,- Kč včetně DPH. 
č.usnesení:11/05/7/03 – Parková úprava kolem kaple, návrh ozelenění 
RM souhlasí s návrhem projektové dokumentace a ukládá odboru ŽP, aby zajistil parkové úpravy na pozemku 
249/2 v k. ú. Kralupy, dle předloženého návrhu, s přednostním využitím případných dotačních prostředků. 
č.usnesení:11/05/7/04 - Smlouva o dílo na rok 2011 se spol. OPV s. r. o., monitoring kvality podzemní vody 
v prostoru bývalé skládky Hrombaba 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností OPV, s. r. o., na rok 2011 o provedení prací za celkovou 
částku 55.224,- Kč včetně DPH.  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/05/8/01 - Proplacení žádostí a PD k Zelené úsporám 
RM schvaluje převedení prostředků na proplacení přípravy předmětných žádostí o dotaci a projektové 
dokumentace z finančních prostředků, které byly v rozpočtu schváleny jako „Rezerva města - spoluúčast 
k dotacím“. 
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č.usnesení:11/05/8/02 - Zřízení Facebooku pro Město Kralupy nad Vltavou 
1)  RM schvaluje zřízení stránek Facebook pro Město Kralupy nad Vltavou.  
2) RM pověřuje OKTAJ zřízení předmětných stránek a údržbou a aktualizací stránek Útvar marketingu             
a rozvoje města na zkušební dobu do 30. 6. 2011.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/05/9/01 - 1. žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2010 
Odloženo. 
č.usnesení:11/05/9/02 - Stav komunikací ve správě TSM k 28. 2. 2011 
RM bere na vědomí informaci o stavu komunikací v majetku města k 28. 2. 2011. 
č.usnesení:11/05/9/03 – Opravy v čp. 34, Kralupy – Zeměchy, ul. 9. května 
RM nesouhlasí s neobsazováním bytu č. 5 v bytovém domě čp. 34 v Zeměchách po dobu oprav v bytech č. 6, 
21, 22, 25, 26, 15 a 18.   
č.usnesení:11/05/9/04 - MěP-Výběr zhotovitele na digitalizaci radiové sítě dle nejvýhodnější nabídky 
RM schvaluje udělení výjimky na základě rozhodnutí RM č. usnesení:07/10/8/02, předloženou Mgr. Evou 
Kostlivou, ředitelkou MěP, v návaznosti na usnesení ZM ze dne 16. 6. 2010 o výjimce z pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu bodu 5r) uvedených pravidel, kdy RM může rozhodnout o výběru 
dodavatele u zakázek, které podléhají řízení dle části 3b) pravidel, i přímým zadáním a zároveň souhlasí 
s výběrem zhotovitele akce firmou KOMS Mělník, a. s., nám. Míru 30, 276 01 Mělník, za celkovou cenu 
298.893,- Kč vč. DPH. 
RM schvaluje digitalizaci radiové sítě dle plánovaného a schváleného rozpočtu města Kralupy nad Vltavou              
kap. 6, § 5311, pol. 6122. 
č.usnesení:11/05/9/05 – Parkovací místa a přechod v ul. Štefánikova 
RM schvaluje, aby TSM projednaly možnost zřízení parkování a přechodu v ulici Štefánikova a následně 
provedli jejich vyznačení. 

 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/05/10/1 - Souhlas se změnou užívání části objektu restaurace „Kréta“ čp. 106 v ulici 28. října 
a to skladu na hernu 
RM doporučuje ZM rozhodnout, vzhledem k hlasování RM (3 pro, 3 proti), o změně užívání skladu restaurace 
„Kréta“ v ulici 28. října na hernu, kde budou osazeny 4 kusy hracích automatů. 
č.usnesení:11/05/10/2 - Souhlas se změnou užívání v části objektu čp. 69 restaurace s barem v ulici U Jeslí, 
Kralupy n.Vlt- Lobeček a to rozšířit užívání objektu o poskytování kulturních akcí typů diskotéky. 
RM nedoporučuje schválit ZM změnu užívání restaurace s barem čp. 69 v ulici U Jeslí Kralupy nad Vlavou - 
Lobeček na restauraci s barem a poskytování kulturních akcí typu diskoték.  

 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/05/11/1 - Příspěvky na činnost  
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na činnost sportovním mládežnickým oddílům dle návrhů 
sportovní komise, viz tabulka k důvodové zprávě. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím. 
RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků nad 50.000,- Kč sportovním mládežnickým oddílům dle 
návrhů sportovní komise, viz tabulka k důvodové zprávě. 
č.usnesení:11/05/11/2 - Příspěvky na akce pro veřejnost 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na akce pro veřejnost dle návrhů sportovní komise viz tabulka 
k důvodové zprávě. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím. 
RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků nad 50.000,- Kč na akce pro veřejnost. 
č.usnesení:11/05/11/3 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis sportovní komise ze dne 23. 2. 2011. 
RM bere na vědomí zápis bytové a majetkoprávní komise ze dne 22. 2. 2011. 
RM bere na vědomí zápis školské a kulturní komise ze dne 7. 2. 2011 a 2. 3. 2011. 
RM bere na vědomí zápis rozpočtové komise ze dne 7. 3. 2011. 
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č.usnesení:11/05/11/4 – Příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech nad 
Vltavou 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na podporu akcí regionálních a celorepublikových 
v Kralupech nad Vltavou dle návrhů sportovní komise, viz tabulka k důvodové zprávě. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím. 
č.usnesení:11/05/11/5 – Příspěvky na podporu akcí konaných v zahraničí 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na podporu akcí konaných v zahraničí dle návrhů sportovní 
komise, viz tabulka k důvodové zprávě. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím. 
č.usnesení:11/05/11/6 – Příspěvky na energie 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na činnost sportovním mládežnickým oddílům (mimo oddílu 
FIT FOR YOU) dle návrhů sportovní komise viz tabulka k důvodové zprávě. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/05/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
XXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libor Lesák, místostarosta     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


