
str.1 

V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. srpna 2011 
(RM č. 22) 

 
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:11/22/1/01 - Schválení programu RM č. 22 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 20 
RM schvaluje program 22. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 20 a 21/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/22/2/01 – Žádost spol. MAXICOM o vydání nového vyjádření (optická síť) 
RM ukládá TSM a odboru RIaSM vyhodnotit návrh uvažované stavby nové optické sítě s technologií FTTH       
a stanovit podmínky za kterých stavbu lze realizovat. 
č.usnesení:11/22/2/02 – Žádost spol. RHG, s. r. o., o provedení stavebních úprav v LDN 
RM souhlasí s provedením stavebních úprav v LDN na náklady nájemce RHG, s. r. o. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/22/3/01 - Odklad splátky úvěru DEZA  
RM schvaluje odklad splátky úvěru DEZA ve výši 23.999,21 Kč do 31. 12. 2011 pro P. H. Veltrusy. 
č.usnesení:11/22/3/02 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70.000,- Kč S. N., 
na základě žádosti ze dne 27. 7. 2011,  na účel pořadové č. 14) Stavební úpravy bytových jader v panelových 
domech a č. 16) Výměna oken starších 10 let, na opravu bytu v bytovém domě V Zátiší v Kralupech nad 
Vltavou, ve výši 70.000,- Kč. 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 21. 9. 2011. 
č.usnesení:11/22/3/03 - Směrnice o inventarizaci majetku a závazků 
RM schvaluje „Směrnici o inventarizaci majetku a závazků“. 
č.usnesení:11/22/3/04 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na základě 
žádosti Společenství vlast.jednotek čp. 549 třída Legií v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 300 000,00 Kč 
Společenství vlastníků jednotek čp. 549 třída Legií, IČ 24674 362, na základě žádosti ze dne 3. 8. 2011 na účel 
pořadové číslo 10) Obnova střechy (krytina i konstrukce starší 10 let), na opravu střechy v bytovém domě                   
čp. 549 třída Legií v Kralupech nad Vltavou. 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 21. 9. 2011. 
č.usnesení:11/22/3/05 - Rozpočtové opatření č. 17/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 70.000 Kč, účelově určené 
pro DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova čp. 168 na akci „Středočeský taneční pohár OK KK“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 70.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor 
soc. věcí, školství a kultury, § 3421 o 70.000 Kč. 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 10.000 Kč, účelově určené 
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 10.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
sociálních věcí, školství a kultury, § 4351 o 10.000,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převod finančních prostředků ve výši 253.450,- Kč  
       z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (rezerva města)  
     na kap. č. 7, § 6171, pol. 5164 (nájemné) na úhradu nájemného za části pozemků v areálu TSM na období 
srpen-prosinec 2011. 
 
2. a)Převod finančních prostředků ve výši 84. 624,- Kč   
           z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901(rezerva města – spoluúčast k dotacím)  
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        na  kap. č. 5, § 2219, pol. 6121 org. 322 (bezbariérový chodník). 
     
    b)Převod finančních prostředků ve výši 415.376,- Kč  
          z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (rezerva města – spoluúčast k dotacím) 
       na  kap. č. 5, § 2219, pol. 6121 org. 322 (bezbariérový chodník).  
č.usnesení:11/22/3/06 – Rozpočtové opatření č. 18/2011 
RM schvaluje Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převod finančních prostředků ve výši 12.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901(rezerva města – spoluúčast 
k dotacím) na kap. č. 9, § 3745, pol. 5169, org. 262 (Strachov – spoluúčast k dotacím) na doplnění PD projektu 
„Krajinářské úpravy Strachov“   
č.usnesení:11/22/3/07 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70 000,- Kč Z. V. 
Libčice nad Vltavou na koupi spoluvlastnického podílu v bytovém domě ul. Přemyslova čp. 346 v  Kralupech 
nad Vltavou na základě žádosti ze dne 5. 8. 2011, na účel pořadové číslo 17) Úhrada kupní ceny nebo její části 
při koupi bytové jednotky nebo spoluvlastnického podílu k bytovému domu ve vlastnictví Města Kralupy nad 
Vltavou (v rámci privatizace bytů Města Kralupy nad Vltavou) 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 21. 9. 2011. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/22/4/01 - „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“, podhledy 
a akustické prvky v bazénových halách 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o způsobu provedení rastrového minerálního podhledu ve velké         
a malé bazénové hale v rámci stavby „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“  
RM neschvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou 
– I. etapa" firmou: Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, za celkovou cenu 69.915 Kč 
vč. DPH (realizaci závěsných akustických prvků v malé bazénové hale v barevné variantě).  
č.usnesení:11/22/4/02 - PD – Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou – prodloužení termínu 
dokončení díla – vyjádření komise „centrum“ 
1. RM schvaluje 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.  
2. RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „PD – řešení interiérů Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou“ do 22.07.2011. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek k SOD č. 1. 

Pro: 6 
č.usnesení:11/22/4/03 – Přehled výběrových řízení odboru RIaSM na rok 2011 
RM bere na vědomí výběrových řízení odboru RIaSM na rok 2011. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/22/5/01 – Zajištění organizace zadávacího řízení na akci „Pořízení zásahového vozidla 
hasičské techniky – cisterna CAS“ pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
1) RM schvaluje zajištění organizace zadávacího řízení na akci „Pořízení zásahového vozidla hasičské techniky 
- cisterna CAS“ za celkovou cenu 30.000,- Kč včetně DPH společností ACCON managers & partners, s r. o.,  
2)  RM schvaluje provedení rozpočtové změny na úhradu nákladů na zajištění organizace zadávacího řízení                
na akci „Pořízení zásahového vozidla hasičské techniky - cisterna CAS“ z kap. 7, § 5512, pol. 6123, org. 260 – 
nákup dopravních prostředků (2,500.000,- Kč) na kap. 7, § 5512, pol. 5166 org. 260 (konzultační a poradenské 
služby). 
č.usnesení:11/22/5/02 - Žádost o zastavení zvyšování nájemného 
RM bere na vědomí žádost manželů Ř. o zastavení zvyšování nájemného za půdní vestavby postavené 
nájemníky na vlastní náklady. 
RM neruší usnesení RM ze dne 31. 5. 2011 č. 11/15/5/06 v části 2, týkající se jednostranného zvýšení nájmu                
od 1. 1. 2011 v půdních vestavbách, vybudovaných nájemníky na vlastní náklady.   
č.usnesení:11/22/5/03 – Bytové záležitosti  
5x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/22/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, ČEZ Distribuce  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelové kompaktní betonové 
trafostanice na pozemku města pp. 153/38 v k. ú. Lobeček, 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 10.000,- Kč. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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č.usnesení:11/22/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelové kompaktní betonové 
trafostanice na pozemku města pp. 88/16 v k. ú. Kralupy n/Vlt., 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 10.000,- Kč. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/22/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, Cesta Brigádníků – ČEZ Distribuce 
Odloženo, zdůvodnit trasu. 
č.usnesení:11/22/5/07 – Žádost o krátkodobý pronájem městského koupaliště 
RM schvaluje krátkodobý pronájem městského koupaliště po dobu 2 dnů v termínu 5.- 8. 9. 2011, společnosti 
filmová produkce STILLKING FILMS spol. s r. o., za účelem natáčení reklamního spotu. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/22/6/01 - Žádost o rozpočtovou změnu pro MŠ Dr. E. Beneše na akci „Přestavba jeslí                      
na MŠ“ 
1.RM schvaluje rozpočtovou změnu:  
 z kap.1-EKO, § 6409 - ostatní činnosti j.n., pol. 6901- rezerva města (rezerva na investice)  - 158.848,- Kč  
na kap. 2-SVŠaK, § 3111 – předškolní zařízení, pol. 6121 – budovy, haly a stavby   + 158.848,- Kč 
Finanční částka ve výši 158.848,-Kč bude čerpána jako investice pro přestavbu jedné třídy Mateřské školy 
v Kralupech nad Vltavou, Dr. E. Beneše na odloučeném pracovišti na adrese U Jeslí 520, Kralupy nad Vltavou                  
z jeslí na mateřskou školu.  

 
2.RM schvaluje rozpočtovou změnu z příspěvku na provoz MŠ Dr. E. Beneše: 
   z kap. 2 SVŠaK, § 3111- předškolní zařízení, pol. 5331- neinvestiční příspěvky PO   - 200.000,- Kč 
na kap. 2 SVŠaK, § 3111 předškolní zařízení, pol. 6121- budovy, stavby, haly   +200.000,- Kč 
Finanční částka ve výši 200.000,-Kč bude čerpána jako investice pro přestavbu jedné třídy Mateřské školy 
v Kralupech nad Vltavou, Dr. E. Beneše na odloučeném pracovišti na adrese U Jeslí 520, Kralupy nad Vltavou     
z jeslí na mateřskou školu. 
č.usnesení:11/22/6/02 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 171 za LSPP 6/2011 
č.usnesení:11/22/6/03 - Manažer prevence kriminality 
RM odvolává Bc. Lucii Jarinovou jako manažerku prevence kriminality s účinností od 1. 9. 2011. 
č.usnesení:11/22/6/04 - Jmenování člena Komise sociálně právní ochrany děti 
RM jmenuje pana Martina Krňanského členem Komise sociálně právní ochrany dětí. 
č.usnesení:11/22/6/05 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 převodem finančního příspěvku týkající se přípravných 
prácí a pořádání akce Galavečer „Sportovec Kralup 2010“, které již byly schváleny RM dne 11. 1. 2011,               
č. usnesení:11/01/11/2 
  z kap. 2, § 3419, pol. 5229  - 40.000,- Kč 
na kap. 10. § 3399, pol. 5169  + 40.000,- Kč  
č.usnesení:11/22/6/06 - Rozpočtová změna II 
Odloženo, MěBP vysvětlí pozdní vyúčtování energií. 
č.usnesení:11/22/6/07 - Sdělení vedoucí odboru SVŠK členům RM 
RM bere na vědomí sdělení Mgr. Evy Ivanové, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského 
úřadu v Kralupech nad Vltavou k problematice možnosti vzniku sociálního bydlení pro početné a soc. slabé 
rodiny s dětmi v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:11/22/6/08 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s panem J. 
V., na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 
č.usnesení:11/22/6/09 - Žádost o souhlas vlastníka s označení budovy Šafaříkova čp. 358, Kralupy n. Vlt. 
RM schvaluje, jako vlastník budovy na adrese Šafaříkova čp. 358, Kralupy nad Vltavou nájemci budovy Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, označení budovy dle vyznačení v příloze důvodové zprávy. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/22/7/01 - Veřejná zakázka – Svoz separovaného odpadu 
Odloženo, vysvětlit výběr.  
č.usnesení:11/22/7/02 – Zadávací řízení na údržbu zeleně – jmenování hodnotící komise 
RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr zpracovatele služby „Údržba zeleně územním obvodu města  Kralupy 
nad Vltavou“ na období 2012 – 2014  
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RM souhlasí, aby zasedání hodnotící komise a otvírání obálek proběhlo dne 18. 10. 2011 v 13: 00 hod. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/22/8/01 - Proplacení faktur k projektům zateplení ZŠ a MŠ z OPŽP 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku  327.773,- 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 700.000,- Kč z kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. 96 (rekonstrukce 
plaveckého bazénu) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 310 (zateplení MŠ Mikovická). 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 2.160.000,- Kč z kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. 96 (rekonstrukce 
plaveckého bazénu) na kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského). 
Pro: 6 
č.usnesení:11/22/8/02 – Podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na zateplení ZŠ a MŠ 2. část 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 1069423 mezi SFŽP ČR a Městem Kralupy nad Vltavou, která byla 27. 7. 
2011 podepsána ředitelem SFŽP ČR.  
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 1069423 statutárního zástupce Města Kralupy nad Vltavou. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/22/10/1 - Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo na vyhotovení Změny č. 3 územního plánu města 
Kralupy nad Vltavou 
RM ukládá starostovi města podepsat „Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo na vyhotovení Změny č. 3 územního 
plánu města Kralupy nad Vltavou“. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/22/11/1 – Zápis komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 27. 6. 2011, redakční rady Kralupského Zpravodaje 
ze dne 4. 8. 2011. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/22/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za července 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta  
 
 


