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

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:11/08/1/01 - Schválení programu RM č. 8 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 8 
RM schvaluje program 8. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 6 a 7/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
XXXXX 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/08/3/01 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na základě 
žádosti J.+J. D., Kralupy n.V. 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 150.000,- Kč 
manželům J. + J. D., na základě žádosti ze dne 16. 3. 2011, na účel pořadové číslo:   

02) Zřízení ekologicky vhodného topení a přípravy TUV - solární, ve stávajícím domě -75.000,- Kč 
06) Zateplení obvodového pláště domu zkolaudovaného do 31. 12. 1993   -75.000,- Kč 

Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 4. 5. 2011. 
č.usnesení:11/08/3/02 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na základě 
žádosti P. P. v Kralupech nad Vltavou  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 400.000,- Kč               
P. P., na základě žádosti ze dne 17. 3. 2011, na účel pořadové číslo:  

01) Obnova střechy (krytina i konstrukce starší 10 let) - 200.000,- Kč na 1 dům 
06) Zateplení obvodového pláště domu zkolaudovaného do 31. 12. 1993 - 2x 100.000,- Kč  

Na opravu rod. domu v celkové výši 400.000,- Kč, jedná se o dům o 2 byt. jednotkách. 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 4. 5. 2011. 
č.usnesení:11/08/3/03 - Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 44.196,00 Kč na základě žádosti D. H. 
v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 44.196,00 Kč do termínu 31. 12. 2011 pro D. H. 
v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:11/08/3/04 – Rozpočtové opatření č. 5/2011 
RM schvaluje Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR v celkové výši 94.700,- Kč, 

účelově určené na výdaje spojené s konáním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 94.700,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní 
odbor, § 6149 o 94.700,- Kč. 

 
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 3.000,- Kč. 

Jedná se o dar od firmy Montako s.r.o. na akci “Sportovec roku 2010“.  

Navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 3.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
marketing a rozvoj města, § 3399 o 3.000,- Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, účelově určené poskytovatelům 

sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 284.000,- Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 284.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
odbor sociálních věcí, školství a kultury, § 4351 o 284.000,- Kč.  

 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 15.590,- Kč, na úhradu 

nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, položka 4116 o 15.590,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – 
odbor životního prostředí, § 1036 o 15.590,- Kč. 
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č.usnesení:11/08/3/05 – Vyhlášení Výběrového řízení č. 2 pro rok 2011 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se „Zásadami“  
RM schvaluje vyhlášení Výběrového řízení č. 2 pro rok 2011, a příslušný text Výzvy, na získání půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou od 6. 4. 2011 do 28. 4. 2011, dle čl. VI. odst. 2. schválených 
„Zásad“ ze dne 18. 5. 2005, ve znění dodatků, v platném znění.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/08/4/01 - Zajištění autorského dozoru staveb v rámci akcí „Zateplení budov MŠ a ZŠ 
v Kralupech nad Vltavou – část 1 a 2“ 
RM schvaluje zajištění výkonu autorského dozoru staveb „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 
část 1“ Ing. Miroslavem Loudou, za celkovou cenu 71.040,- Kč vč. DPH. Finanční náklady jsou uznatelnou 
položkou v rámci poskytnuté dotace z OPŽP¨, tudíž budou v poměrové výši hrazeny z těchto prostředků. 
RM schvaluje zajištění výkonu autorského dozoru staveb „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – 
část 2“ Ing. Miroslavem Loudou, za celkovou cenu 59.040,- 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:11/08/4/02 - Výzva k podání nabídky – „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu 
v Kralupech nad Vltavou 
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 „ Modernizace sportovního areálu u zimního 
stadionu v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce a zveřejnění na úředních deskách, webových stránkách 
města a na webu e-poptávka.cz 
RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
č.usnesení:11/08/4/03 - PD – Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou – prodloužení termínu 
dokončení díla 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla PD – ve stupni pro výběr zhotovitele „Adaptace OD Máj               
na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ do 7. 7. 2011. Důvodem prodloužení termínu je zejména dodatečné řešení 
původně nepředpokládaných skutečností, které se vyskytly během technického řešení stavby (např. jednání                
se společností ČEZ o přemístění trafostanice) a dodatečné zadání realizace projektové dokumentace řešení 
interiérů, která s předmětnou dokumentací pro výběr zhotovitele úzce souvisí. Termín odevzdání této 
dokumentace je 28. 6. 2011. 
č.usnesení:11/08/4/04 - Výzva k podání nabídky „Modernizace kulturního a společenského střediska – 
KASS Vltava v Kralupech nad Vltavou. “ 
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 „Modernizace kulturního a společenského 
střediska – KASS Vltava“ v Kralupech nad Vltavou. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce a„Modernizace kulturního a společenského střediska – 
KASS Vltava“ v Kralupech nad Vltavou a zveřejnění na úředních deskách, webových stránkách města a na 
webu e-poptávka.cz 
RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek a termín jednání komise 
č.usnesení:11/08/4/05 - Oprava zdí podél Zákolanského potoka 
RM schvaluje se zadáním opravy nábřežní zdi Zákolanského potoka firmě ALPMONT, J. Bartoš, Čechova 942, 
278 01 Kralupy nad Vltavou za celkovou cenu 74.520,- Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 74.520,- Kč včetně DPH z kap. 1 (rezerva města – havárie),           
§ 6409, pol. 5901 na kap. 5, § 2333 (úprava drobných vodních toků), pol. 5171 (opravy). 
č.usnesení:11/08/4/06 – Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje spol. Baube, projekční kancelář, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem částku                   
113.280,- Kč vč. DPH za úpravu projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. 
Klapálka v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 113.280,- Kč z kapitoly 5, položky 6171 (činnost místní zprávy),                   
§ 6121 (projektové dokumentace – celkem) na kapitolu 5, položku 3113 (základní školy), § 6121,                              
org. 112 (Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka). 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/08/5/01 – Žádost o schválení podnájmu bytu Na Hrádku čp. 101 
RM schvaluje podnájem bytu v čp. 101 Na Hrádku pro S. F. - jako podnájemce, na dobu určitou od 10. 4. 2011 
do 31. 3. 2012.  
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č.usnesení:11/08/5/02 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na výměnu napěťového měřícího trafa v areálu mlýnů takto: 
z kap. 1, § 6409 (ostatní činnosti), pol. 5901 (rezerva města) převést částku 46.980,- Kč na kap. 7, § 3613 
(nebytové prostory), pol. 5171 (opravy a udržování). 
č.usnesení:11/08/5/03 - Žádost o pronájem pozemku 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 146/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře                    
cca 45 m2 za účelem zřízení 3 vyhrazených parkovacích míst pro klienty pohřebního ústavu. V případě kladného 
vyjádření DI PČR Mělník bude záměr města vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách. 
č.usnesení:11/08/5/04 - Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
MěBP za rok 2010 
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MěBP za rok 2010 ve výši + 
1.069.387,50 Kč následovně:  
Převod do rezervního fondu 1,069.387,50 Kč 
RM schvaluje převod částky 200.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu. 
č.usnesení:11/08/5/05 - Žádost o prodloužení NS a změnu užívání bytu 
RM schvaluje převedení bytu č. 4, Komenského čp. 131 ze správy MěBP do správy ZŠ Komenského nám., 
Kralupy nad Vltavou, a uzavření Smlouvy o ubytování s M. H. od 1. 5. 2011 po dobu trvání výkonu práce pro 
zaměstnavatele. 
č.usnesení:11/08/5/06 - Informace o odstoupení od smlouvy  
RM bere na vědomí informaci o odstoupení  od  Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní a smlouvě            
o půjčce č.81/11/700/RIaSM uzavřené s K. O. 
č.usnesení:11/08/5/07 - Návrh na schválení provozní doby a vstupného na letní koupaliště v sezóně 2011 
RM schvaluje dobu provozu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro sezónu 2011:  
 
Zahájení provozu koupaliště od 1. 5. 2011. 
květen – červen  11:00 – 19:00 hod. 
červenec – srpen  09:00 – 20:00 hod.     
Areál koupaliště bude otevřen v uvedených měsících všechny dny v týdnu. 
 
RM schvaluje cenu vstupného do areálu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro  sezónu 2011:  

Dospělí     80,00 Kč 
děti do 5 let    20,00 Kč 
děti 5 – 15 let, ZTP,ZTP/P  50,00 Kč 
permanentka dospělí             720,00 Kč/ 10 vstupů 
permanentka děti do 5 let             180,00 Kč/ 10 vstupů 
permanentka děti 5-15, ZTP, ZTP/P         450,00 Kč/ 10 vstupů 
PONDĚLÍ - NEDĚLE od 17:00 hod.      poloviční vstupné 

č.usnesení:11/08/5/08 - Privatizace IV. vlna : 1) žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny. 
          2) návrh na zřízení věcného břemene 

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 15. 4. 2011.  
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene zřízení společné vodovodní přípojky mezi městem Kralupy 
nad Vltavou (vlastníkem domu čp. 641) a kupujícími bytového domu Přemyslova ulice čp. 640. 
RM schvaluje ukončení plateb nájemného za byty č. J 1, 3, 4, 6, 7 bytového domu čp. 639 a za byty v čp. 640 
Přemyslova ulice ke dni 31. 3. 2011 
č.usnesení:11/08/5/09 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce, změna usnesení RM               
č. 11/01/5/08 
RM neruší usnesení RM č.11/01/5/08 ze dne 11. 1. 2011. 
č.usnesení:11/08/5/10 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
 NN na pozemcích pp. 48/4, pp. 48/68 a pp. 416/3 v k. ú. Lobeč, 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 1.750,- Kč za prvních 10bm délky trasy a 60,-Kč za další bm trasy uložení 
vedení do pozemků.K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/08/5/11 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice, 28. října – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
 NN na pozemcích pp. 565/1, pp. 565/3 a pp. 565/5 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,                      
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za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm délky trasy a 120,-Kč za další bm trasy uložení 
vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/08/5/12 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice, V Hliništi – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
 NN na pozemku pp. 328/1 v k. ú. Mikovice, jehož 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 délky trasy a 120,- Kč za další bm trasy uložení vedení do pozemku. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/08/5/13 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
 NN na pozemcích pp. 229, pp. 18/3, pp. 512/2, pp. 515/4 a pp. 515/9 v k. ú. Minice, 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 10bm 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 10bm 
délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH                
ve výši stanovené zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/08/6/01 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury, týkající se sportovních příspěvků, které již byly RM schváleny dne 8. 3. 2011, z důvodu 
chybného zaúčtování položky. 
  z kap. 2, § 3419, pol. 5229 -841.851,-Kč 
z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org. 
na kap. 2. § 3419, pol. 5222 +841.851,-Kč 
Z kapitoly SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením 
č.usnesení:11/08/6/02 - Informace o uzavření mateřských škol zřízených Městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu r. 2011 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou: 
MŠ Dr. E. Beneše bude uzavřena od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011, náhradní provoz zajišťuje MŠ Gen. Klapálka                
a ZŠ a MŠ Třebízského. 
ZŠ a MŠ Třebízského bude uzavřena od 1. 7. 2011 do 29. 7. 2011, náhradní provoz zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše. 
MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena od 1. 7. 2011 do 31. 7. 2011., náhradní provoz zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše. 
č.usnesení:11/08/6/03 - Informace o počtu nepřijatých dětí v jednotlivých MŠ pro školní rok 2011/2012 
v Kralupech nad Vltavou, plnění usnesení RM. 
RM bere na vědomí informace o nepřijatých dětech do MŠ. 
č.usnesení:11/08/6/04 - Náklady na provozování jeslí, plnění usnesení RM 
RM schvaluje příspěvek rodičů na pobyt dětí v jeslích od 1. 9. 2011 ve výši 6.000,- Kč/měsíc.  
RM ukládá odboru SVŠK obeslat rodiče dětí přihlášených do jeslí, zda souhlasí s umístěním dětí za těchto 
finančních podmínek. 
č.usnesení:11/08/6/05 - Žádost o navrácení prostor v budově MŠ U Jeslí, plnění usnesení RM 
RM neschvaluje ukončení nájemní smlouvy MUDr. Zuzaně Gelbičové. 
RM neschvaluje přemístění oddělení jeslí do 1. patra budovy na adrese Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 520                
a zřízení jedné třídy MŠ o kapacitě 24 dětí v přízemí budovy (místo oddělení jeslí). 
č.usnesení:11/08/6/06 - Žádost o realizaci další třídy MŠ v budově MŠ a ZŠ Třebízského, plnění usnesení 
RM 
RM bere na vědomí možnost zřízení další třídy Mateřské školy a to: 
v budově Mateřské školy a Základní školy, Kralupy nad Vltavou, Třebízského, třída vedle současné třídy 
Mateřské školy. 
Odloženo, bude řešeno v souvislosti s jeslemi. 
č.usnesení:11/08/6/07 - Žádost o realizaci další třídy MŠ v budově MŠ Gen. Klapálka, plnění usnesení RM 
RM bere na vědomí možnost dočasného navýšení počtu dětí v třídách MŠ.  
č.usnesení:11/08/6/08 - Žádost o schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací              
za rok 2010 
RM schvaluje zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2010                          
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
ZŠ Gen. Klapálka:  
Hospodářský výsledek školy z hlavní činnosti ve výši 27.802,- Kč převod do fondu odměn. 
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Hospodářský výsledek školy z doplňkové činnosti ve výši 52.198,- Kč převod do fondu odměn a zbývající 
částku hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 82.668,- Kč převést do rezervního fondu. 
 
ZŠ Revoluční: 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti školy ve výši 61.959,80 Kč - převod do fondu odměn.  
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 133.705,51 Kč - převod do rezervního fondu.  
 
ZŠ Komenského nám.  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 2.939,13 Kč - převod do rezervního fondu. 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 42.792,- Kč -  převod do rezervního fondu. 
Zbývající částku z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 171.168,- Kč - převod do fondu odměn. 
  
ZŠ a MŠ Třebízského:   
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 147.996,44 Kč převod do rezervního fondu, částku ve výši 
70.000,-Kč převod do fondu odměn.  
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 12.673,85 Kč převod do fondu odměn.  
 
MŠ Gen. Klapálka: 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 13.276,57 Kč - převod do rezervního fondu.  

 
MŠ Dr. Ed. Beneše: 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 100.000,- Kč do rezervního fondu částku ve výši 77.744,65 Kč - 
převod do fondu odměn. 
ZŠ 28. října:  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 850,40 Kč – převod do rezervního fondu 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši  2.865,- Kč – převod do rezervního fondu     
a částku ve výši 3.000,-Kč - převod do fondu odměn.     
 
ZŠ praktická:  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 25.000,- Kč – převod do fondu odměn.    
Zbylou částku ve výši 7.990,38 Kč – převod do rezervního fondu. 
 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou: 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 40.294,- Kč do rezervního fondu. 
Zbylou částku ve výši 33.822,67 Kč - převod do fondu odměn. 
 
Městské muzeum: 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 173.593,- Kč – odvod do rezervního fondu (budou použity na 
případné dofinancování přidělených dotací), částku ve výši 82.122,86 Kč - odvod do rezervního fondu, zbývající 
částku ve výši 70.000,- Kč odvod do fondu odměn. 
 
DDM :  
Hospodářský výsledek ve výši 177.200,- Kč - převod do fondu odměn zbývající částku ve výši 44.400,54 Kč 
převod do rezervního fondu.  
 
KaSS:   
Hospodářský výsledek za rok 2010 ztráta ve výši -1,284.290,- Kč.  
převedení financí na zlepšení hospodářského výsledku částkou 555.725,- Kč z rezervního fondu. Úhrada ve výši 
68.565,- Kč z fondu odměn organizace. Převedení částky ve výši 500.000,- Kč na odpisy DHM a DNM bylo 
vyplaceno z prostředků města (digitální kino, osobní automobil uhrazeno z finančního vypořádání města, viz ZM 
16. 3. 2011) a částka 160.000,- Kč na havárii sociálního zařízení a opravu střechy vyplaceno z prostředků města 
(uhrazeno - sponzorský dar od spol. Synthos, a. s., viz RM 8. 3. 2011). 
 
TSM 
Hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 789.667,- Kč. Převod částky 89.667,- Kč do fondu odměn a převod 
částky 700.000,- do rezervního fondu 
č.usnesení:11/08/6/09 - Návrh na přidělení bytu v DPS – 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese sídl.U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou,                       
pro manžele S. S. + M. V., oba trvale bytem Ledčice 11, na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:11/08/6/10 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 4329, pol. 5169 na kap. 2, § 4329, pol. 5221 ve výši 50.000,- Kč 
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č.usnesení:11/08/6/11 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury týkající se sportovních příspěvků, které již byly RM schváleny dne 8. 3. 2011, z důvodu změny 
zaúčtování položky. 
Z: 
Kap. 2, § 3419, pol. 5229, org.5666 -58.000,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org. podpora 
společ. kultur. a sport. života 
Na 
Kap. 2, § 3419, pol. 5222, org. 5666 + 58.000,- Kč  
Z kapitoly SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením,                        
org. podpora společ. kultur. a sport. života 
č.usnesení:11/08/6/12 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje – neschvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor 
sociálních věcí, školství a kultury týkající se grantových příspěvku nad 50.000,-Kč,které již byly schváleny ZM 
dne 16.3.2011, č.usnesení 11/02/6/3. 
Z: 
Kap. 2, § 3429, pol. 5229, org. 5666 - 330.000,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím, org.zájmová činnost a rekreace. 
Na 
Kap. 2, § 3312, pol. 5212, org. 5666  + 70.000 ,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § hudební činnost, pol. neinvest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-fyzickým 
osobám, org. zájmová činnost a rekreace, M. Mantlík 
Na  
Kap. 2,§ 3312, pol. 5222, org. 5666  + 60.000,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § hudební činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením, org. zájmová činnost               
a rekreace, Komorní orchestr Dvořákova kraje 
Na 
Kap. 2, § 3429, pol. 5223, org. 5666 +100.000,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. neinvest. transféry církvím a náboženským 
společnostem, org. zájmová činnost a rekreace, Farní charita 
Na 
Kap. 2, § 3315, pol. 5331. org. 5666 +100.000,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK,§ Činnost muzeí a galerií, pol. neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org., org. zájmová 
činnost a rekreace, Městské muzeum 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/08/7/01 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru (světelné zdroje) 
Odloženo. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/08/8/01 - Proplacení žádostí a PD k dotacím 
1. RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 144.000,- Kč na proplacení přípravy žádosti o dotaci 
na „Zametací vůz“ z finančních prostředků, které byly v rozpočtu schváleny jako „Rezerva města - spoluúčast 
k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 5 § 3639 pol. 6351 (investiční příspěvek TSM). 
2. RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 86.400,- Kč na proplacení přípravy žádosti o dotaci          
na projekt „Bezbariérový chodník“ z finančních prostředků, které byly v rozpočtu schváleny jako „Rezerva 
města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 5 § 2219 pol. 6121 org. 322 (bezbariérový 
chodník). 
3. RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 18.120,- Kč na proplacení aktualizace projektové 
dokumentace k projektu „Varovný systém města před povodněmi“ z finančních prostředků, které byly 
v rozpočtu schváleny jako „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 6 § 5311 
pol. 6122 (aktualizace PD). 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
XXXXX 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
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č.usnesení:11/08/10/1 - Využití části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 
2010 
Odloženo. 
č.usnesení:11/08/10/2 - Smlouva o dílo na vyhotovení Změny č. 3 územního plánu města Kralupy nad 
Vltavou 
RM doporučuje starostovi města podepsat „Smlouvu o dílo na vyhotovení Změny č. 3 územního plánu města 
Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:11/08/10/3 - Zpráva k zajištění základní dopravní obslužnosti obcí 
RM bere na vědomí navrhované opatření okolních obcí a měst k zajištění základní dopravní obslužnosti obcí. 
RM schvaluje se účastnit spolufinancování s ostatními dotčenými obcemi v zájmu zachování dotčených spojů              
o navýšenou částku cca 1.258,-Kč/měsíčně z kap. 13, § 2221, pol. 5193. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/08/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis sportovní komise ze dne 30. 3. 2011. 
č.usnesení:11/08/11/2 - Rozdělení finančních příspěvků pro sportovní oddíly 
RM schvaluje schválení finančních příspěvků sportovním oddílům ve výši: 

ASPV 22.200,- Kč  (na činnost 2011) 
Florbal   5.000,- Kč  (na turnaj ve dnech 24.-26. 6. 2011 v Drážďanech) 

Příspěvky budou hrazeny z kap. 2, § 3419, pol. 5229 (z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. 
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.) 

 
RM doporučuje ZM ke schválení finančního příspěvku nad 50.000,- Kč pro Tenis ve výši 66.207,- Kč                 
na úhradu energií za rok 2010. 
Příspěvky budou hrazeny z kap. 2, § 3419, pol. 5229. (z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost,                    
pol. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/08/12/1 – Přehled smluv uzavřených za 4. čtvrtletí 2010. 
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 4. čtvrtletí 2010. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných materiálů 
č.usnesení:11/08/13/1 – Informace 
místostarosta L.Lesák podal informace o jednání na KÚ Středočeského kraje ve věci: 
1. Rozšíření IPPC spalovna odpadů AVE Kralupy 
2. Havárie úniku LTO vepřín Úžice 
3. Opravy komunikací patřící do správy SÚS Středočeského kraje 
č.usnesení:11/08/13/2 – Žádost města Neratovice 
RM ruší usnesení RM č. 11/06/6/03 ze dne 22. 3. 2011. 
RM neschvaluje finanční příspěvek na účet Domu kněžny Emmy v Neratovicích. 
 
 
 
 
 

VÝPIS   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z mimořádného jednání dne 8. dubna 2011 
(RM č. 9) 

 
č.usnesení:11/09/4/01 - Výběr zhotovitele na akci – „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad 
Vltavou – I. etapa“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce " Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ 
firmu SYNER, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580, Liberec, IČ: 482 92 516, za celkovou cenu 
19,008.853,- Kč vč. DPH. 

 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  


