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V Ý P I S       Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. července 2011 
(RM č. 20) 

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:11/20/1/01 - Schválení programu RM č. 20 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 20 
RM schvaluje program 20. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 18 a 19/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/20/2/01 - Podmínky vlastníků objektu OD Perla k podpisu smlouvy o výpůjčce 
RM schvaluje: 

1. Vydání souhlasu města s vybudováním dalšího vstupu do objektu OD Perla.  
2. Vydání souhlasu města s úpravou teras nad přístavky – Derfl a bývalý bazar a přístavby schodiště 

v souladu s předloženou studií RH Arch. 
3. Záměr města pronajmout části pozemku par. č. st. 1200 a par. č. 566/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou                   

za účelem zřízení terasy a přístavby schodiště u OD Perla. 
č.usnesení:11/20/2/02 – Platový výměr ředitelky MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje nový platový výměr ředitelky MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou, s účinností                 
od 1. 8. 2011. 
č.usnesení:11/20/2/03 - Žádost o rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 11 - OKTAJ 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:   
  z kap. 11, § 6171, položka 5167   - 150.000,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 5169  + 150.000,- Kč 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
  z kap. 11, § 6171, položka 5167     - 50.000,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 5173    + 50.000,- Kč 
č.usnesení:11/20/2/04 - Pronájem pozemků užívaných TSM 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, se společností PIVOVARY BOHEMIA PRAHA, a. s. v likvidaci,                
na pozemky uvedené v návrhu smlouvy o nájmu v areálu TSM za cenu 42.242,- Kč/1 měsíc od 1. 8. 2011. 
č.usnesení:11/20/2/05 – Umístění vysílače na budovu čp. 34 v Zeměchách 
RM souhlasí s umístěním vysílače spol. KnVnet na budovu čp. 34 v Zeměchách, za účelem poskytování 
internetu místním obyvatelům. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spol. KnVnet na umístění předmětného vysílače a příslušného 
zařízení v půdním prostoru domu, na dobu neurčitou, za cenu 6.000 Kč ročně. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/20/3/01 - Rozpočtové opatření č. 16/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 5.000 Kč. 
Jedná se o dar od Lékárny Lobeček, s. r. o., na podporu aktivit Města Kralupy nad Vltavou v oblasti péče                                     
o seniory – Městský klub důchodců Kralupy nad Vltavou.  
navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 3429 o 5.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3429 o 5.000 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 660.867 Kč do rezervy města.  
Jedná se o převod 
z kap. č. 1 ekonomický odbor, § 2212, pol. 5141, org. 7777, úroky z úvěru   1.600 Kč  

§ 2212, pol. 5141, org. 8888, úroky z úvěru   1.650 Kč  
§ 5212, pol. 5151, vodné a stočné v úkrytech   1.000 Kč 
§ 5212, pol. 5154, el. energie v úkrytech   1.300 Kč 
§ 6171, pol. 5139, nákup kancelářských potřeb           100.000 Kč 
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§ 6171, pol. 5166, konzult., porad. a právní služby    …        20.000 Kč 
§ 6171, pol. 5192, přísp.- refundace prac. úrazu od ČP         15.317 Kč 
§ 6310, pol. 5163, bankovní poplatky              20.000 Kč 

  z kap. č. 9 životní prostředí, § 3725, pol. 5169, bioodpadu              500.000 Kč  
           celkem           660.867 Kč 
na kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901, rezerva města              660.867 Kč    
č.usnesení:11/20/3/02 – DEZA, Informace o přehledu splátek úvěru DEZA od drobných podnikatelů 
k datu 30. 6. 2011 
RM bere na vědomí Informaci o splácení ročních splátek úvěru DEZA od drobných podnikatelů k datu                   
30. 6. 2011. 
RM schvaluje předání neplatičů, kteří neuhradili roční splátku úvěru DEZA v roce 2011 k soudnímu vymáhání. 
č.usnesení:11/20/3/03 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2011 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
16,334.348,24 Kč. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/20/4/01 - Výzva k podání cenové nabídky „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti 
V Zátiší“ 
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 „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti 
V Zátiší“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší“. a 
zveřejnit na úředních deskách, webových stránkách města 
RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek a termín jednání komise:  
č.usnesení:11/20/4/02 - Adaptace výměníkové stanice u MBP na centrální spisovnu MÚ 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 „Adaptace výměníkové stanice u MBP                         
na centrální spisovnu MÚ v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Adaptace výměníkové stanice u MBP na centrální 
spisovnu MÚ v Kralupech nad Vltavou“ a zveřejnit na úředních deskách, webových stránkách města 
RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
č.usnesení:11/20/4/03 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – přemístění prostor ZUŠ       
z OD Máj do ZŠ Třebízského“ – nový vstup 
RM schvaluje zhotovitele akce: „přemístění prostor ZUŠ z OD Máj do ZŠ Třebízského“ – nový vstup“,                  
spol. Rybář stavební, s. r. o., nám. Míru 50, Mělník za cenu 466.712,- Kč včetně DPH. Uvedené finanční 
náklady budou hrazeny z mimorozpočtových prostředků určených na centrum města. 
č.usnesení:11/20/4/04 - PD Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou – prodloužení termínu 
dokončení díla 
RM neschvaluje prodloužení termínu dokončení díla „PD – ve stupni pro stavební povolení Adaptace OD Máj 
na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ do 15.07.2011, a prodloužení termínu dokončení díla „PD – ve stupni pro výběr 
zhotovitele Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ do 29.07.2011.  
RM neschvaluje prodloužení termínu dokončení díla „PD – řešení interiérů Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou“ do 22.07.2011. 
č.usnesení:11/20/4/05 - Výzva k podání nabídky – „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Husarce 
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 „Rekonstrukce komunikace v ulici                         
Na Husarce, Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy 
nad Vltavou“ zveřejněnit na úředních deskách, webových stránkách města a na webu e-poptávka.cz 
RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek a trermín jednání komise. 
č.usnesení:11/20/4/06 – „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ vícepráce 
a žádost o prodloužení termínu dokončení uzlového bodu 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení uzlového bodu „Vybourání stropních žebrových panelů“ v rámci 
stavby „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ do 7. 9. 2011. (původní termín 
dokončení předmětného uzlového bodu byl dle SOD stanoven na 31.08.2011).  
Odloženo, rozpoložkovat fin. náklady dle jednotlivých operací (očištění, natření, ceny za materiál). 
RM neschvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou 
– I. etapa" spol. Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, za celkovou cenu 75.918 Kč 
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vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v pokrytí rozdílu ve výměrách u dodávky trapézových plechů (tzv. 
„ztratné“).  
RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – 
I. etapa" spol. Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, za celkovou cenu                 
216.000 Kč vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v realizaci dvou VTZ jednotek na střechu objektu, které by 
měly sloužit k vhánění teplého vzduchu do střešního meziprostoru (nad malým plaveckým bazénem) a zajišťovat 
tak jeho provětrávání Finanční prostředky budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/20/5/01 – Výpověď ze smlouvy OD Máj  
RM schvaluje odboru RIaSM z důvodu rekonstrukce OD Máj výpověď ze smlouvy, týkající se provádění služeb 
v OD Máj k 31. 12. 2011: 
Smlouva o dílo č. 98/079 SR Výtahy VP Praha, s r. o., Praha 9 – servis výtahů OD Máj 
Smlouva o dílo č. 30/01/700/SM Helga Hanzlíková, Kralupy nad Vltavou- úklidové práce OD Máj 
Smlouva o provedení díla č. 1/07/700/SM Jiří Hofman Kralupy n. V.- kontroly a revize výměník. stanice                     
OD Máj  
 
RM schvaluje odboru RIaSM z důvodu rekonstrukce OD Máj zrušit od 1. 1. 2012 vyhotovením dodatku                  
ke smlouvě o dílo č. 476-10-5/RIaSM, (zhotovitel MUEL, s. r. o.) elektro revize v objektu OD Máj ve výši 
35.000,- Kč bez DPH a revize hromosvodů OD Máj ve výši 4.000,- Kč bez DPH (dle Přílohy Smlouvy o dílo                 
č. 476/-10-5/RIaSM). 
 
RM schvaluje odboru RIaSM z důvodu rekonstrukce OD Máj zrušit od 1. 1. 2012 vyhotovením dodatku                  
ke smlouvě o dílo č. 197/10/700//RIaSM, zhotovitel Ing. Jaroslav Vlašic, plnění kontrolní činnosti na úseku 
požární ochrany v objektu OD Máj ve výši 1.300,- Kč, celková cena plnění kontrolní činnosti na úseku požární 
ochrany zbývajících objektů Smlouvy o dílo č. 197/10/700/RIaSM bude činit 7.800,- Kč (nikoli                            
9.100,- Kč/měsíčně). 
č.usnesení:11/20/5/02 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček, TS Věžáky – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN                        
a rozpojovacích jistících skříní na pozemcích pp. 153/36, pp. 131/6, pp. 142/3, pp. 139/53, pp. 139/54,                         
pp. 134/53, pp. 129/8, pp. 129/35, pp. 129/38, pp. 134/26, pp. 139/4, pp. 135/3, pp. 135/20, pp. 135/14,                       
pp. 135/7, pp. 129/19, pp. 129/55, pp. 134/8, st. 1134 v k. ú. Lobeček, 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 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 bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/20/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN 
s pojistkovou skříní na pozemku pp. 524/3 v k. ú. Minice, 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. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/20/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, Cesta Brigádníků – ČEZ Distribuce 
Odloženo, zdůvodnit navrženou trasu. 
č.usnesení:11/20/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, Vodárenská – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN, 
rozpojovacích jistících skříní a přípojných jistících skříní na pozemcích města pp. 139/54, pp. 139/53,                            
pp. 129/53, pp. 129/3, pp. 139/56, pp. 139/55, pp. 127/6, pp. 139/57, pp. 122/111, pp. 122/105, pp. 122/128,               
pp. 122/127, pp. 122/112, pp. 122/113, pp. 139/58, pp. 120/5, pp. 126/1, pp. 153/36, pp. 153/26, pp. 194/2,                  
pp. 181/4, pp. 113/1, pp. 113/3, pp. 194/3, st. 592, st. 591, st. 590, st. 589, st. 588, st. 587 v k. ú. Lobeček, 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 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 bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/20/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemcích města pp. 48/4 a pp. 416/3 v k. ú. Lobeč, ve prospěch vlastníků pozemku pp. 61/1 –, za 
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jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 40,- Kč za další bm trasy uložení potrubí 
do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/20/5/07 – Bytové záležitosti  
3x schválení prodloužení nájemní smlouvy 
1x uzavření nové nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/20/5/08 - Návrh na výpovědi z nájmu bytu 
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu, Havlíčkova ul, J. Ž. podle § 711 odst. 2, písm. d) o. z. 
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu, Šafaříkova ul., B. H. podle § 711 odst. 2, písm. d) o. z. 
č.usnesení:11/20/5/09 - Žádost o oplocení veřejného sportovního hřiště 
RM bere na vědomí informaci o žádosti společenství vlastníků domu čp. 1044 sídliště Hůrka o oplocení 
veřejného sportovního hřiště na pozemku č. 108/2. 
RM neschvaluje provedení oplocení veřejného sportovního hřiště na části pozemku p. č. 108/2 

a) ze strany sousedící s domem čp. 1044 sídliště Hůrka  
b) podél celého obvodu veřejného sportovního hřiště 

č.usnesení:11/20/5/10 - Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství 
RM schvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství za zábor o výměře 102 m2 SVJ sídl. Hůrka 
čp. 1044, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/20/5/11 – Žádost o souhlas s převodem bytových jednotek do osobního vlastnictví 
RM schvaluje převod spoluvlastnického podílu ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou o vel. id. 6940/53530 
(byt č. 2) bytového domu čp. 908 Havlíčkova ulice, Kralupy nad Vltavou, na vlastnictví bytové jednotky 
s podílem jednotky na společných částech domu. 
RM schvaluje úhradu poplatků spojených s převodem bytové jednotky a vznikem společenství vlastníků 
z hospodářské činnosti. 
č.usnesení:11/20/5/12 – Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na úhradu spotřeby topné vody v kancelářích MěÚ Cukrovar a MěÚ čp. 6 
takto: 
z  kapitoly 7, § 6171 (činnost samosprávy), položky 6121 (nákup budov a staveb) převést částku 300 000,- Kč     
na kapitolu 7, § 6171, položku 5152 (teplo). 
č.usnesení:11/20/5/13 – Návrh na ukončení nájmu (J. Skrbek) 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 201/09/700/RIaSM, uzavřené s Josefem Skrbkem, IČO: 75945126, 
výpovědí tak, aby byl nájemní vztah ukončen ke dni  31. 12. 2011. 
RM schvaluje ukončení příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2009, uzavřené s Josefem Skrbkem, IČO: 75945126, 
výpovědí tak, aby byl smluvní vztah ukončen ke dni 31. 12. 2011.   
č.usnesení:11/20/5/14 – Spolupráce při zabezpečování požární ochrany 
RM doporučuje ZM schválit poskytování spolupráce při zabezpečování požární ochrany v obci Chržín (počet 
částí obce Budihostice, Dolní Kamenice, Chržín), na základě písemné žádosti Obecního úřadu Chržín za roční 
poplatek 40.000,- Kč s tím, že Obec Chržín v případě požárního zásahu JSDH Kralupy nad Vltavou uhradí 
Městu Kralupy nad Vltavou navíc materiální škody a spotřebu pohonných hmot. 
č.usnesení:11/20/5/15 – Odprodej PC sestav 
RM schvaluje odboru RIaSM odprodat 4 ks počítačových souprav pracovníkům MěÚ Kralupy nad Vltavou: za 
prodejní cenu celkem 2.964,- Kč/1 počítačová souprava, (prodejní cena je shodná s cenou nákupní), (monitor = 
1.080,- Kč, PC sestava=1.884,- Kč), které jsou majetkem Města Kralupy nad Vltavou a jsou pro práci na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou parametricky nevyhovující a nedostačující. 
 
RM schvaluje odboru RIaSM odprodat mobilní telefon zn. ALIGATOR, který byl předán do majetku Městu 
Kralupy nad Vltavou jako majetek nepatrné hodnoty po zemřelém Miloslavu Šimůnkovi, za cenu 500,- Kč 
pracovníkovi MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/20/5/16 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, ZS – RWE GasNet, s.r.o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynovodu na pozemcích                   
pp. 81/195, pp. 83/1, pp. 83/70, pp. 83/71 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,                
ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, 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 bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/20/5/17 – Zřízení věcného břemene k byt. domu Šafaříkova čp. 917 
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 294/11/700/RIaSM, na prodej 
byt. domu Šafaříkova čp. 917 s pozemkem st. 454 v k. ú. Lobeč se zřízením věcného břemene práva chůze                     
a jízdy dle geom. plánu č. 715-324/2011, ve znění uvedeném v příloze.  
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č.usnesení:11/20/5/18 – Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny  
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti 4054/23160 
k domu čp. 903, Rybova ulice s pozemkem parc. č. st. 560 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, R. Š. do 30. 9. 2011. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/20/6/01 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 143 za LSPP za období květen 2011. 
č.usnesení:11/20/6/02 - Den pro zdraví, pořádaný 26. 10. 2011 
RM schvaluje uspořádání „Dne pro zdraví“ dne 26.10.2011 v době od 8:00 do 16:00-17:00 hod. v KaSS Vltava. 
č.usnesení:11/20/6/03 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Gen. Klapálka, MŠ Dr. E. Beneše               
pro školní rok 2011/2012 
RM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2011/2012 
podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Počet tříd: 12 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 10 – ve třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena kapacita 
školy.  
č.usnesení:11/20/6/04 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s B. P.,                  
na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012. 
č.usnesení:11/20/6/05 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 554 v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou                  
s V. O., na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012. 
č.usnesení:11/20/6/06 - Žádost o uzavření nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS na adrese sídl.U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, s O. V., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/20/6/07 - Výměna bytu v DPS 
RM bere na vědomí změnu čísla přiděleného bytu v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro H. J., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/20/6/08 – Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou pro manž. B.                    
na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/20/6/09 – Volné byty v DPS - informace 
RM bere na vědomí, že je v DPS 5 volných bytů k přidělení žadatelům. 
č.usnesení:11/20/6/10 – Návrh na udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS a návrh na přidělení 
bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou pro V. N., na dobu 
určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/20/6/11 – ZŠ a MŠ Třebízského osazení zahřívacích kabelů do žlabů a okapových kastlíků 
RM schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM č. usn. 
07/10/8/02 dle části 5 f) ZŠ a MŠ Třebízského na osazení zahřívacích kabelů do žlabů a okapových kastlíků. 
RM schvaluje jako zhotovitele akce firmu: L. Knápek, Jabloňová 69, 106 00 Praha10 za cenu 141.030,- Kč 
včetně DPH. Akce bude hrazena z provozních prostředků školy. 
č.usnesení:11/20/6/12 – Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou pro V. K., na dobu určitou              
1 roku od schválení usnesení RM. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/20/7/01 - Poskytnutí finančního příspěvku 
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Mělník ve výši 7.550,- Kč.  
RM ukládá odboru životního prostředí provést rozpočtovou změnu v rámci jeho kapitoly č. 9. Dle schválených 
rozpočtových pravidel převést částku 7.550,- Kč výdajové části rozpočtu na § 3429, pol. 5229, za účelem 
uhrazení finančního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Mělník.  
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VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/20/8/01 - Proplacení aktualizace PD a žádosti o dotaci z OPŽP na „Krajinářské úpravy 
STRACHOV“ 
RM schvaluje převedení finančních prostředků na žádost a PD k projektu „Krajinářské úpravy STRACHOV“             
v celkové výši 248.400,- Kč z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 9                 
§ 3745 pol. 5169 org. 262 (Strachov - spoluúčast k dotacím). 
č.usnesení:11/20/8/02 - Dotace z Krajského programu prevence kriminality 
RM schvaluje přijetí dotace na projekt „Paprsek - výchovně vzdělávací program pro problémové děti“ 
z Krajského programu prevence kriminality ve výši 40.000,- Kč a finanční spoluúčast města ve výši 11.380,- Kč. 
RM schvaluje převedení prostředků na finanční spoluúčast města ve výši 11.380,- Kč z „Rezerva města - 
spoluúčast k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 2 § 4329 pol. 5021. 
č.usnesení:11/20/8/03 - Proplacení faktur k projektům zateplení ZŠ a MŠ z OPŽP 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1.240.569,- Kč z kap. 5 § 3429 pol. 6121 org. 96 (rekonstrukce 
plaveckého bazénu) na kap. 5 § 3111 pol. 6121 org. 309 (zateplení MŠ Dr. E. Beneše). 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1.415.596,- Kč z kap. 5 § 3429 pol. 6121 org. 96 (rekonstrukce 
plaveckého bazénu) na kap. 5 § 3111 pol. 6121 org. 154 (zateplení MŠ G. Klapálka). 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1.500.000,- Kč z kap. 5 § 3429 pol. 6121 org. 96 (rekonstrukce 
plaveckého bazénu) na kap. 5 § 3113 pol. 6121 org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského). 
č.usnesení:11/20/8/04 - Zpracování PD a žádosti o dotaci Kralupské sportovní, s. r. o. 
1) RM schvaluje převedení finančních prostředků na žádost a PD k projektu „Rekonstrukce chladícího zařízení, 
ledové plochy a mantinelů zimního stadionu Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 131.000,- Kč z „Rezerva 
města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 1 § 3412 pol. 6313. 
2) RM schvaluje dodržení desetileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce chladícího zařízení, ledové plochy                 
a mantinelů zimního stadionu Kralupy nad Vltavou“, v případě obdržení dotačních prostředků na realizaci 
předmětného projektu. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/20/9/01 - Opravy v čp. 34, Kralupy – Zeměchy, ul. 9. května, byt č. 6 – oprava oken 
RM souhlasí s variantou č. 1 za 29.923,- Kč včetně DPH.  
RM souhlasí s opravou jen v bytě č. 6 a na základě získaných zkušeností naplánovat opravy oken na následující 
rok.   
č.usnesení:11/20/9/02 – Opravy bytu č. 17 v čp. 900, ul. Havlíčkova 
RM souhlasí s opravou bytu v nezbytně nutném rozsahu dle technického popisu a příslušné dokumentace. 
K tomu MěBP vypracuje technický popis požadovaných oprav, zadá vypracování příslušné dokumentace                      
a připraví výběrové řízení na realizační firmu(y).  
RM ukládá MěBP, po vypracování příslušné dokumentace, předložit rozsah oprav nutných v bytě č. 17, 
Havlíčkova čp. 900 k odsouhlasení RM. 
č.usnesení:11/20/9/03 – Správa bytů v majetku Města Kralupy nad Vltavou v prodaných domech 
RM souhlasí s tím, aby při jednání s novými spoluvlastníky, při stanovení výše příspěvku do fondu oprav                   
a při rozhodování o způsobu a provedení oprav a udržovacích pracích, zastupoval město Kralupy nad Vltavou                
na základě zřizovací listiny čl. 4 Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou. O všech jednáních                                
se spoluvlastníky týkajících se oprav a stanovení výše příspěvku bude proveden zápis, který bude uložen 
v pasportu bytu v majetku města.   
Příspěvek do fondu oprav bude převádět ekonomický odbor MěÚ z odvedeného nájemného na základě předpisu 
provedeného MěBP. 
č.usnesení:11/20/9/04 - Návrh na prodej části domu 346 v Přemyslově ulici dle uhrazených podílů 
Odloženo. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/20/10/1 - Rozšíření spojů MHD zajíždějících do města Veltrusy, navýšení spolufinancování 
MHD 
RM bere na vědomí informaci o rozšíření spojů zajíždějících do města Veltrusy a navýšení spolufinancování 
obce Nelahozeves a Veltrusy o vzniklou ztrátu. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/20/11/1 - Grant pro KČT 
1.RM schvaluje pro KČT příspěvek na grant ve výši 40.000,- Kč.  



str.7 

KČT obdržel grant od MŠMT na akci „Program III – podpora projektů vedoucích k celoživotním pohybovým 
aktivitám občanů„ ve výši 40.000,- Kč. Celkové náklady na akci činí 110.000,- Kč. KČT se bude spolupodílet 
částkou 30.000,- Kč. Příspěvek na grant bude čerpán z rezervy města – spoluúčast k dotacím  
  z kap. 1, § 6409, pol. 5901 – rezerva města – spoluúčast k dotacím 
na kap. 2, § 3419, pol. 5222 – ostatní tělovýchovná činnost 
č.usnesení:11/20/11/2 - Příspěvek pro KČT 
1. RM schvaluje pro KČT příspěvek na akci“ Mistrovství ČR smíšených dvojic 2011“, která se koná 1. 10. 2011 
v Kralupech n. Vlt., ve výši 20.000,- Kč.  
KČT si podal na tuto akci grant u Středočeského kraje, který nebyl schválen. Celkové náklady na akci činí 
61.000,- Kč.  
Příspěvek bude vyplacen z kap. 2, § 3419, pol. 5229. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kap. 2, z důvodu správného zaúčtování položky. 
Kap. 2, § 3419, pol. 5222 - 20.000,- Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org. 
Kap. 2, § 3419, pol. 5222  + 20.000,- Kč 
Na kapitolu SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením. 
č.usnesení:11/20/11/3 – Zápis komise  
RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní a školské komise dne 22. 6. 2011. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/20/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy TSM, ZŠ ul. Gen. Klapálka, ZŠ Revoluční ul., MŠ Gen. Klapálka za 06 
a 07/2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:11/20/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM ukládá Ing. Czechmannovi předložit podrobné informace o rozsahu a obsahu znaleckého posudku                     
na budovu nemocnice v Kralupech n. V. 
 

*****Příští zasedání RM se koná 16. srpna 2011***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


