
  V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. září 2011 
(RM č. 25) 

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:11/25/1/01 - Schválení programu RM č. 25 
RM schvaluje program 25. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu           
RM č. 24 – plnění usnesení. 
č.usnesení:11/25/1/02 - - Schválení programu ZM 
RM schvaluje program 6. zasedání ZM, které se bude konat 21. září 2011. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/25/3/01 - Rozpočtové opatření č. 21/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 270.516,19 Kč, účelově 

určené pro ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou na akci „Proti bariérám“ z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 36.000 Kč. 

Jedná se o dary od B. L. ve výši 18.000 Kč a V. N. ve výši 18.000 Kč na podporu aktivit města v oblasti péče 
o seniory. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 – rezerva města – 

spoluúčast k dotacím v celkové výši 45.415 Kč  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/25/4/01 – Výběr zhotovitele akce „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší“ firmu Rybář 
stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 276 01 Mělník, za cenu 1,060.792,- Kč vč. DPH. A jako náhradníka 
firmu Inženýrské stavby, s. r. o., Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou za cenu 1,175.028 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/25/4/02 – Adaptace výměníkové stanice u MěBP na centrální spisovnu MěÚ V Kralupech 
nad Vltavou 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Adaptace výměníkové stanice u MěBP na centrální spisovnu MěÚ                          
v Kralupech nad Vltavou“ firmu SILBA-ELSTAV, s. r. o., Letkov 155, 326 00 Plzeň za cenu 4.572.180 Kč.                  
A jako náhradníka firmu ARTESO, s. r. o., Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem za cenu 4.598.812 Kč 
vč. DPH. 
č.usnesení:11/25/4/03 – Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou v ul. Gen. Klapálka podél 
silnice II/101“ 
RM schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou Rybář stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník                     
na provedení chodníku v ulici z ul. Gen. Klapálka směrem ke garážím V Zátiší v celém rozsahu ze zámkové 
dlažby za celkovou cenu 236.186 Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/25/5/01 – Odprodej PC sestavy 
RM schvaluje odboru RIaSM odprodat 1 ks počítačové soupravy Ing. J. Z. 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. 
 
 



č.usnesení:11/25/5/02 - Výtah TLV 500/0,5 – RHG, spol. s r. o., Mostní čp. 934, Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí vyjádření servisní firmy Výtahy Kladno, v. o. s., k zastaralému stavu výtahu v RHG, spol. 
s r. o., Mostní čp. 934, Kralupy nad Vltavou. Dle názoru servisní firmy je nutné celý výtah vyměnit, budova                
je frekventovaná a zařízení přetížené. Je nutno plánovat montáž i druhého výtahu a to buď vně budovy,                        
či v zrcadle schodiště. Stávající výtah je zastaralý a neodpovídá současným předpisům a normám. 
č.usnesení:11/25/5/03 - Záměr města nájem částí pozemků 
RM neschvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo 196/4 o výměře 30 m2 a část pozemku 
parcelní číslo 199/4 o výměře 11,5 m2 v k. ú. Lobeč za účelem zřízení zpevněné příjezdové plochy ke stavbě                
na pozemku parc. č. 196/7.   
č.usnesení:11/25/5/04 - Převod pozemků v k. ú. Mikovice od SŽDC 
RM bere na vědomí informace o podmínkách odkoupení pozemků pp. 367/66 o výměře 1336 m2 a st. 770         
o výměře 5 m2 včetně přístřešku pro popelnice v k. ú. Mikovice od SŽDC, st. org. 
 
RM schvaluje, že  Město Kralupy nad Vltavou s převodem pozemků pp. 367/66 a st. 770 v k. ú. Mikovice                    
od SŽDC, st.org., převezme i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené včetně povinnosti plynoucí 
z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků. 
č.usnesení:11/25/5/05 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní, kanalizační                       
a plynové přípojky na pozemku města pp. 524/3 v k. ú. Minice, ve prospěch vlastníka pozemku st. 93/2 R. F.,             
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 80,- Kč za další bm trasy uložení 
potrubí do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/25/6/01 – Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. 411 v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, pro H. J., na 
dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/25/6/02 - Provoz Městské knihovny ve 2. pololetí 2011 
RM souhlasí: 
- s uzavřením oddělení knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 29. 10. 2011  
- s uzavřením knihovny pro veřejnost v pátek 23. 12., 30. 12. a v sobotu 31. 12. 2011. 
č.usnesení:11/25/6/03 - Městská knihovna - Zrušení pobočky Lobeček 
RM souhlasí s uzavřením pobočky Městské knihovny v KD Vltava k 21. 12. 2011. 
č.usnesení:11/25/6/04 - Žádost o finanční příspěvek 
RM souhlasí s finančním příspěvkem pro Arcidiecézní charitu Praha, středisko Brandýs nad Labem. 
RM souhlasí s výší finančního příspěvku 4.000,- Kč. 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 4.000,- Kč  
č.usnesení:11/25/6/05 - Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. 552 v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru 1181, Kralupy nad Vltavou pro I. H. a 
M. H., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení. 
č.usnesení:11/25/6/06 - Oprava administrativní chyby usnesení č.11/25/6/07 ze dne 6.9.2011 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/25//07, týkající se prodloužení NS  na byt                
č. 451 v DPS V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, pro J. B. a A. B., na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 
2012. 
č.usnesení:11/25/6/07 – Žádost ZŠ ul. Gen. Klapálka o prodloužení termínu voleb do školské rady 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka prodloužení termínu voleb zástupců rodičů      
a pedagogů do školské rady pro funkční období 2012 - 2014 do 19. října 2011. 
č.usnesení:11/25/6/08 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2. 
1)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 schváleny RM dne 6. 9. 2011, usnesení            
č. 11/24/11/2. 
č.usnesení:11/25/6/09 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 406 v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, pro H. N., 
na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/25/7/01 - Rozpočtové změny 
RM schvaluje: 



1. převedení finančních prostředků z kapitoly 9–3725–5169 Vyžívání a zneškodňování odpadů -svoz 
separovaného odpadu + svoz bioodpadu (- 59 000,- Kč) na kapitolu 9 – 3745 – 5166-konzultační a poradenské 
služby (+59 000,- Kč) 
2. převedení finančních prostředků z kapitoly 9–3725–5169 Vyžívání a zneškodňování odpadů -svoz 
separovaného odpadu + svoz bioodpadu  (- 7 550,- Kč) na kapitolu 9 – 3429 – 5229-ostatní zájmová činnost             
(+ 7 550,- Kč) 
3. převedení finančních prostředků z kapitoly 9–3725–5169 Vyžívání a zneškodňování odpadů -svoz 
separovaného odpadu + svoz bioodpadu  (- 40 000,- Kč) na kapitolu 9 – 3729 – 5169-likvidace černých skládek 
(+ 40 000,- Kč) 
č.usnesení:11/25/7/02 – Úprava textu zadávací dokumentace „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ 
RM bere na vědomí upravený obsah textu zadávací dokumentace na zakázku “Údržba zeleně v Kralupech nad 
Vltavou“ na období 2012 – 2014. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/25/8/01 - Podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na zateplení ZŠ a MŠ 1. část 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 10070913 mezi SFŽP ČR a Městem Kralupy nad Vltavou, která byla                  
29. 8. 2011 podepsána ředitelem SFŽP ČR.  
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 10070913 statutárního zástupce Města Kralupy nad Vltavou. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/25/9/01 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje převod finančních prostředků z účtu 511 „Opravy a udržování“ na účet 501900 – „Spotřeba 
drobného dlouhodobého majetku“, ve výši 25.000,- Kč. 
č.usnesení:11/25/9/02 – Zvýšení ceny obědů pečovatelské služby 
RM bere na vědomí úpravu ceny oběda pro klienty pečovatelské služby z 53,- Kč na 55,- Kč. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/25/11/1 - Odvolání člena RR a jmenování nového 
RM odvolává Jiřího Tarabu členem redakční rady Kralupského Zpravodaj s účinností k 21. 9. 2011. 
č.usnesení:11/25/11/2 – Zápis z komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ ze dne 8. 9. 2011. 
č.usnesení:11/25/11/3 – Zápis rozpočtové komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání Rozpočtové komise ze dne 5. 9. a 12. 9. 2011 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/25/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Revoluční ul. za srpen 2011. 
č.usnesení:11/25/12/2 – Přehled smluv uzavřených za 1. a 2. čtvrtletí 2011 
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených za 1. a 2. čtvrtletí 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  
 


