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V Ý P IS    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. října 2011 
(RM č. 26) 

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:11/26/1/01 - Schválení programu RM č. 26  
RM schvaluje program 26. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu          
RM č. 25 – plnění usnesení. 
č.usnesení:11/26/1/02 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 11/25/6/05 ze dne 20. 9. 2011 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/25/6/05, týkající se přidělení bytu č. 552 
v DPS na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/26/3/01 - Rozpočtové opatření č. 23/2011 
RM schvaluje: 
Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu 
1.Převod finančních prostředků v celkové výši 415.933,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 rezerva města              
na havárie na kap č. 5, § 3111, pol. 6121, org. 155 rekonstrukce kotelny v MŠ U Jeslí. 
2.Převod finančních prostředků v celkové výši 383.324,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 rezerva města                 
na havárie na kap č. 5, § 3113, pol. 5171 rozvody elektro ZŠ Komenského 
3.Převod finančních prostředků v celkové výši 204.822,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 rezerva města                  
na havárie na kap č. 5, § 2219, pol. 6121, org. 322 bezbariérové chodníky v ul. Gen. Klapálka. 
4.Převod finančních prostředků v celkové výši 500.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 rezerva města                   
na havárie na kap č. 5, § 3111, pol. 6121, org. 155 zateplení MŠ U Jeslí. Po obdržení finanční částky z dotací 
bude tato částka zpět převedena na položku „rezerva města“. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/26/4/01 - „Všeobecné podmínky liniových staveb (inženýrských sítí) na území města“ 
RM schvaluje všeobecné stanovisko TSM při uložení sítí do komunikací a chodníků. 
RM schvaluje úhrady za zřizování věcných břemen na pozemích města. 
RM schvaluje Všeobecné podmínky – stanovisko odboru RIaSM ke stavebním a územním řízením liniových 
staveb. 
č.usnesení:11/26/4/02 - „Návrh řešení parkovací plochy – „Lobeček – Živec“ 
RM neschvaluje návrh technického řešení úpravy parkovací plochy – umístění dopravní značky B28 – zákaz 
zastavení. 
č.usnesení:11/26/4/03 - Výzva k podání nabídky „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění 
provozu ZUŠ“ 
RM schvaluje návrh 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 “Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského                  
pro umístění provozu ZUŠ“. 

 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského                         
pro umístění provozu ZUŠ“ firmy a oslovit anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových 
stránkách města 

 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise  
č.usnesení:11/26/4/04 - Žádost o rozpočtové změny kapitoly 5, odbor RI 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 236.186,- Kč z kap. 5, § 2219, pol. 6121 org. 179 (parkoviště 
V Zátiší) na kap. 5, § 2219, pol. 5171 (oprava bezbariérového chodníku z ul. Generála Klapálka ke garážím 
v Zátiší).   
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 222.500,- Kč z kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 179 (parkoviště 
V Zátiší) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 155 (doplnění finančních prostředků na zateplení MŠ U Jeslí). 
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RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 430.532,- Kč z kap. 5, § 2219, pol. 612, org. 179 (parkoviště 
V Zátiší) na kap. 5, § 3113, pol. 5171 na rozvody elektro v ZŠ Komenského. Jedná se o fakturace koordinátora 
BOZP 25.000,- Kč, autorský dozor 57.120,- zbývající základní smlouva o dílo.  
č.usnesení:11/26/4/05 – STAŽENO před jednáním 
 
č.usnesení:11/26/4/06 – Projektová dokumentace – Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou – 
vícepráce, penále 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM a komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ ve věci 
požadovaných víceprací a nároku na uplatnění penále v rámci zpracování projektových dokumentací na akci 
„Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje, na základě doporučení komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ, uhradit zhotoviteli 
RH-arch, s. r. o., poslední fakturu ve výši 332.568 Kč vč. DPH a další jednání o případném penále a vícepracích 
vést odděleně. 
č.usnesení:11/26/4/07 – „Zajištění koordinátora BOZP k akci „Rekonstrukce komunikace                                 
v ul. Na Husarce, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Husarce, Kralupy nad Vltavou“ 
pana Evžena Geyera celkovou cenu 45.600 Kč vč. DPH. 
S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:11/26/4/08 – „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ -  konečné 
vícepráce 
RM schvaluje provedení konečných 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 
460.772,4 Kč vč. DPH. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze.  Se zhotovitelem bude na konečný 
objem víceprací v celkové hodnotě 1,574.876,7 Kč vč. DPH uzavřen dodatek k SoD.  
č.usnesení:11/26/4/09 – „Zajištění koordinátora BOZP – parkovací stání V Zátiší“ 
RM schvaluje koordinátora BOZP na stavbu „34 parkovacích stání na sídlišti V Zátiší“ pana Evžena Geyera                
za cenu 16.800,- Kč včetně DPH měsíčně. 
č.usnesení:11/26/4/10 – „Zajištění koordinátora BOZP – adaptace výměníkové stanice na centrální 
spisovnu MÚ“ 
RM schvaluje koordinátora BOZP na stavbu „Adaptace výměníkové stanice na centrální spisovnu MÚ“ pana 
Evžena Geyera za cenu 13.200,- Kč včetně DPH měsíčně. 
č.usnesení:11/26/4/11 - Žádost o rozpočtovou změnu kapitoly 5-RI 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.000,- Kč z kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 179 (parkoviště 
V Zátiší) na kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 157 Zateplení ZŠ Třebízského. Jedná se o fakturace koordinátora 
BOZP 24.000,- Kč.  
RM schvaluje rozpočtovou zněnu na částku 61.297,- Kč z kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 179 (parkoviště 
V Zátiší) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 310 zateplení MŠ Mikovická. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/26/5/01 – Žádost o ukončení nájmu dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.435/09/700/RIaSM, uzavřené s K. B., dohodou k 30. 9. 2011. 
č.usnesení:11/26/5/02 - Žádost o pronájem pozemku 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 17. 10. do 30. 10. 2011 panu Janečkovi za účelem 
hostování lunaparku. 
č.usnesení:11/26/5/03 - Žádost o ukončení nájmu dohodou (M. Záleský) 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 87/95/719/SMI, uzavřené s M. Z., dohodou k  31. 12. 2011. 
č.usnesení:11/26/5/04 - Rozpočtová změna JSDH Kralupy nad Vltavou 
1)RM schvaluje odboru RIaSM provést rozpočtovou změnu pro JSDH Kralupy nad Vltavou na základě žádosti 
velitele JSDH o upravení rozpočtu z důvodu nutnosti zakoupení technického vybavení (sety hadic, koš                       
na hadice, vana nerez) pro JSDH Kralupy nad Vltavou: 
 z  kap. 7, § 5512, pol. 5139, org. 260 (náhradní díly), žádáme převést fin. částku ve výši 30.000,- Kč 
na kap. 7, § 5512, pol. 5137, org. 260 (DHIM) 
 
2)RM schvaluje odboru RIaSM provést rozpočtovou změnu pro JSDH Kralupy nad Vltavou na základě žádosti 
velitele JSDH o upravení rozpočtu z důvodu nutnosti zakoupení technického vybavení (sety hadic, koš                       
na hadice, vana nerez) pro JSDH Kralupy nad Vltavou: 
 z  kap. 7, § 5512, pol. 5167, org. 260 (školení) převést fin. částku ve výši 30.000,- Kč 
na kap. 7, § 5512, pol. 5137, org. 260 (DHIM) 
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č.usnesení:11/26/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, Vltavská – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje, za podmínky uložení kabelového vedení mimo zámkovou dlažbu, zřízení věcného břemene 
práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN na pozemcích města pp. 49/85 a pp. 167/1 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:11/26/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, u koupaliště – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN                       
na pozemcích města pp. 49/32, 49/34, 49/39, 49/82, 49/85, 49/95, 49/114, 49/115, 49/116, 49/117, 49/119, 
49/121, 49/122, 49/124, 49/125, 49/126, 49/127, 49/128, 50/4, 81/159, 81/162, 81/164, 81/186, 81/187, 81/191, 
81/192, 81/193, 81/194, 81/195, 153/28, 162/1, 162/32, 163/31, 167/1, 182/6, st. 1284 a budově na st. 580 
(dřevák-ČSCH) 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. 
Podmínkou je odstranění veškerých sloupů vč. starých sloupů, na kterých je umístěno telefonní vedení, 
vedení kabelové televize apod. 
č.usnesení:11/26/5/07 - Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném 
1.RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku M. P., nájemci bytu, 
Čechova čp. 942.  
2.RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku E. D., nájemci bytu, 
Šafaříkova čp. 918.  
3.RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku panu J. D., nájemci 
bytu, Rybova čp. 903.  
4.RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku S. R., nájemci bytu, 
Šafaříkova čp. 919.  
č.usnesení:11/26/5/08 - Výzva k podání nabídky „Znalecké posudky na  bytové domy v majetku Města 
Kralupy nad Vltavou – 6 bytových domů“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona       
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zajištění akce „Znalecké posudky na bytové domy v majetku 
Města Kralupy nad Vltavou  - 6 bytových domů“. 
 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Znalecké posudky na bytové domy v majetku 
Města Kralupy nad Vltavou - 6 bytových domů“ a oslovit anonymní zájemce zveřejněním na úředních 
deskách a na webových stránkách města  
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, termín jednání komise bude upřesněn. 
č.usnesení:11/26/5/09 – Bytové záležitosti  
8x schváleno prodloužení nájemní smlouvy 
č.usnesení:11/26/5/10 – Schválení nájemce bytu č. 1 Smetanova čp. 211, obálková metoda 
RM schvaluje opětovné zveřejnění záměru o pronájmu bytu č. 1, Smetanova 211 obálkovou metodou. Případné 
opravy bytu budou provedeny na vlastní náklady nájemce. 
č.usnesení:11/26/5/11 – Výtah RHG, s. r. o., Mostní 934, Kralupy nad Vltavou  
Odloženo. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/26/6/01 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 226 za LSPP 8/2011 
č.usnesení:11/26/6/02 - Finanční příspěvek pro ZS AS ČR 
RM schvaluje finanční příspěvek pro rok 2011 pro Záchrannou službu AS ČR v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:11/26/6/03 - Finanční příspěvek pro Hospic sv. Štěpána Litoměřice 
RM schvaluje finanční příspěvek pro rok 2011 pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích ve výši 10.000,- Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to z kap. 2 § 4359, pol. 5223 na kap. 2, § 4359, pol. 5222. 
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č.usnesení:11/26/6/04 – Příkaz RM k provedení řádné inventarizace majetku a závazků PO                          
a organizačních složek města 
RM schvaluje – neschvaluje „Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků příspěvkových 
organizací a organizačních složek Města Kralupy nad Vltavou za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,“                       
v předložené podobě -  viz příloha důvodové zprávy  
č.usnesení:11/26/6/05 – Žádost RHG spol. s r.o. o souhlas s pronájmem ploch na umístění automatů 
RM schvaluje RHG spol. s r. o., pronájem ploch v objektu Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 
na umístění výdejních automatů na potraviny a nápojové automaty v počtu dle potřeby nemocnice. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/26/7/01 - Termín zasedání hodnotící komise kvůli posouzení uchazečů na zakázku „Údržba 
zeleně v Kralupech nad Vlt. 2012 - 2014“ 
RM schvaluje termín zasedání hodnotící komise na zakázku „Údržba zeleně v Kralupech nad Vlt. 2012 - 2014“.                  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/26/8/01 - Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města viz důvodová 
zpráva. 
č.usnesení:11/26/8/02 - Podpis partnerské smlouvy na farmářské trhy 
1. RM schvaluje uzavření Partnerské smlouvy s paní Ing. Lucií Grunclovou na organizaci projektu „Farmářské 
trhy Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje převedení finanční spoluúčasti města ve výši 6.468,- Kč z „Rezervy města - spoluúčast 
k dotacím“ kap. 1-EO, § 6409, pol. 5901 na kap. 10-Marketing a rozvoj, § 2141, pol. 5169, org. 23218                        
a obdrženou dotaci ve výši 41.440,- Kč na kap. 1 na Základní běžný účet číslo 9005-720171/0100. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/26/10/1 - Výběr zhotovitele na stěhování centrální spisovny z OD Máj do nových prostor                
v Lobči 
RM schvaluje, aby stěhování centrální spisovny z OD Máj do nových prostor v Lobči provedla firma Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou za cenu 26.700,- Kč bez DPH. Náhradníkem je firma Stěhování Praha,                 
spol. s r. o. za cenu 43.000,- Kč bez DPH. Náklady na stěhování budou uhrazeny z mimorozpočtových 
finančních prostředků, určených na přestavbu OD Máj na MěÚ. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/26/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 19. 9. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise bytové a majetkoprávní ze dne 30. 8. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 13. 9. 2011. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/26/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy TSM a ZŠ ul. Gen. Klapálka.  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


