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V Ý P I S     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. října 2011 
(RM č. 27) 

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:11/27/1/01 - Schválení programu RM č. 27  
RM schvaluje program 27. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
26/2011. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/27/2/01 - 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 5166         - 106 000,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 6125        + 106 000,- Kč 

 
RM schvaluje – neschvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 

  z kap. 11, § 6171, položka 5166           - 94 000,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 5169          + 94 000,- Kč 

 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/27/3/01 - Rozpočtové opatření č. 24/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1.Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 40.791 Kč, účelově určené 
na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. 
 
2.Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 99.000 Kč, účelově určené 
na projekt DDM Kralupy nad Vltavou „Modernizace vybavení tělocvičny“. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1.Převedení finančních prostředků v celkové výši 676.800 Kč do rezervy města. Jedná se o převod z kapitol 
a položek, které nebudou vyčerpány na kap. č. 1 EO 
 
2.Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.000 Kč na úhradu faktury, ve věci doplnění účetního 
výkazu „Rozvaha“ pro ekonomický odbor,  
 
3.Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.000 Kč na úhradu statického posudku a studie                                
pro přemístění sirény v Kralupech nad Vltavou - Lobči na budovu městského bytového podniku,  

 
4.Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.000 Kč na využívání systému ROKVY  
č.usnesení:11/27/3/02 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
RM bere na vědomí celkový stav pohledávek ve výši 15,050.142,- Kč  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/27/4/01 - Projektová dokumentace – Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou – 
vícepráce 
RM schvaluje úhradu požadovaných víceprací v rámci akce „Projektová dokumentace – Adaptace OD Máj                
na MěÚ Kralupy nad Vltavou – ve stupni DSP" v celkové výši 80.300 Kč bez DPH. Výše víceprací byla 
stanovena na základě doporučení „Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ“ a po odečtení 
uplatněného penále ve výši 78.000 Kč za pozdní odevzdání DVZ. Uvedené bude uhrazeno z mimorozpočtových 
prostředků určených na centrum města. 
č.usnesení:11/27/4/02 - Zajištění externího technického dozoru stavby a koordinátora BOZP v rámci akce 
– „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění provozu ZUŠ“ 

RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro 
umístění provozu ZUŠ“ přímo p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, Praha 10, za 25.200 Kč vč. DPH. Finanční 
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prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011 a 2012. S uvedeným dodavatelem bude 
uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:11/27/4/03 - Oprava chodníků v lokalitě „V Zátiší“ 
RM schvaluje akci „Oprava chodníků v lokalitě V Zátiší“. 
RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava chodníků v lokalitě V Zátiší“ Technické služby města Kralupy nad 
Vltavou, za cenu 598.706,- Kč včetně DPH. 
č.usnesení:11/27/4/04 - Žádost o rozpočtovou změnu kapitoly 5. RI 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 72.000,- Kč.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 80.836,- Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 22.000,- Kč  
č.usnesení:11/27/4/05 - „Financování terénních úprav souvisejících s umístěním ozubeného kola“ 
RM schvaluje použití prostředků přidělených na obnovu zvoničky v Lobečku na akci Umístění ozubeného kola 
z elektrárny Miřejovice. 
RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle 
části 3b) a 3c) pravidel, i přímým zadáním, na akci „Umístění ozubeného kola z elektrárny Miřejovice“ 
v Kralupech nad Vltavou a to přímým zadáním firmě Řehák, spol. s r. o., Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8, 
za cenu maximálně 163.560,- Kč. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/27/5/01 – Záměr města – nájem části objektu Strachov čp. 14 
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v přízemí a 1. patře objektu Strachov čp. 14 (celkem 
188,2 m2) za účelem zřízení skladu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:11/27/5/02 - Žádost o svolení k zapůjčení požární zbrojnice 
RM schvaluje zapůjčení požární zbrojnice JSDH Kralupy n. Vlt., Lutovítova 593 člence SDH Kralupy n. Vlt. 
M. Č. na den 11. 11. 2011 od 12.00 hodin do 12. 11. 2011, 01.00 hodin za účelem konání oslavy svatby 
příbuzného M. Č.  s tím, že živá hudba  bude ukončena 11. 11. 2011 před 22:00 hodinou , po 22:00 hodině  
zaručuje M. Č. nerušení nočního klidu sousedů a předání požární zbrojnice 12. 11. 2011 v dopoledních hodinách 
veliteli JSDH Kralupy n. Vlt. v původním stavu, v pořádku a uklizenou,  za poplatek městu Kralupy n. Vlt. za 
spotřebované náklady na energii a vodu ve výši 3.000 Kč. 
č.usnesení:11/27/5/03 - Spolupráce při zabezpečování požární ochrany 
Odloženo. 
RM ukládá odboru OKTAJ provést porovnání smlouvy navržené obcí Nelahozeves se smlouvou vypracovanou 
pro obdobnou spolupráci s obcí Chržín a následně projednat s obcí Nelahozeves případný nový návrh smlouvy. 
č.usnesení:11/27/5/04 - Úhrada nájemného za část pozemku 
RM schvaluje jednorázovou úhradu nájemného ve výši 1.000 Kč za část pozemku parcelní číslo st. 329                     
v  k. ú. Lobeč o výměře 25,02 m2 za rok 2010.  
Nájemné bude uhrazeno z  kapitoly 7, § 6171, položky 5164 na bankovní účet „Společenství Čechova čp. 622“                 
č: 499309399/0800. 
č.usnesení:11/27/5/05 - Žádost o pronájem pozemku 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 31. 10. do 6. 11. 2011 panu Kopeckému za účelem 
hostování cirkusu Praga. 
č.usnesení:11/27/5/06 - Návrh na doplnění podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném 
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku M. P., společné 
nájemkyni bytu, Čechova čp. 942.  
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku R. D., společnému 
nájemci bytu, Šafaříkova čp. 918.  
č.usnesení:11/27/5/07 – Bytové záležitosti 
6x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
2x přidělení bytu z veřejného zájmu 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/27/6/01 - Rozpočtová změna  
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to: 
   z kap. 2 § 4329 pol. 5169  - 33.000,- Kč 
na kap. 2 § 4341 pol. 5152 + 33.000,- Kč 
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č.usnesení:11/27/6/02 - Žádost o finanční příspěvek na realizaci Programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou v roce 2012 
RM schvaluje  finanční příspěvek na realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování              
ve městě Kralupy nad Vltavou v roce 2012 (program v základních školách) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to: 
   z kap. 2 § 4329 pol. 5169  - 152.000,- Kč 
na kap. 2 § 4329 pol. 5222 + 152.000,- Kč 
 
č.usnesení:11/27/6/03 - Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu: Terénní program Kralupy nad 
Vltavou 2012 
RM schvaluje finanční příspěvek na realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování                
ve městě Kralupy nad Vltavou v roce 2012 (program v základních školách) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to: 
   z kap. 2 § 4329 pol. 5169  - 50.000,- Kč 
na kap. 2 § 4329 pol. 5222 + 50.000,- Kč 
č.usnesení:11/27/6/04 - Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací (Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou, 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, Základní škola                     
a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám., Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční                         
a Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou) na rok 2012 dle příloh.  
č.usnesení:11/27/6/05 - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) MŠ Dr. E. Beneše 
RM schvaluje vypsání konkurzního řízení na výkon činnosti  ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Dr. E. Beneše s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2012. 
 
RM jmenuje, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
2 členy určené zřizovatelem a to Petra Holečka a Marii Blažkovou.  
 
RM jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské školy 
Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše ve složení:  
Petr Holeček aMarie Blažková   - za zřizovatele 
Mgr. Šárka Kudrnová Schelongová  - za krajský úřad 
Jana Plechatá    - odborník v oblastí státní správy, organizace a řízení v oblasti  
        školství 
 
Libuše Veselá     - pedagogický pracovník Mateřské školy Kralupy n. V.,Dr. Beneše  
Mgr. Ladislava Halvová   - školní inspektor České školní inspekce 
Předsedou komise jmenuje RM Petra Holečka 
RM jmenuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše                                  
a to: Lenku Mudrovou 
č.usnesení:11/27/6/06 - Žádost o rozpočtovou změnu – ponížení rozpočtu a jeho převod do rezervy města 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 532.491,-Kč na kap. 1 EKO, § 6409 ostatní činnosti j.n., 
pol.5901 rezerva města. 
 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/27/8/01 – Výběr firmy na ohňostrojovou produkci 1. 1. 2012 
RM uděluje výjimku a z Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu dle rozhodnutí RM č.07/10/8/02                   
a schvaluje společnost CZ team, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2012 za cenu 91.800,- Kč, vč. DPH. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/27/9/01 - 1. Nařízení města č. 1/2011 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území  
                                           města Kralup nad Vltavou v zimním období 2011-2012 

2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vlt. 
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1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2011 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2011-2012. 

2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2011-2012. 

č.usnesení:11/27/9/02 - MěBP – platby do fondu oprav z privatizovaných domů, vlastník město Kralupy 
RM schvaluje:  

1.  úhradu příspěvku do fondu oprav prodaný domů za r. 2011 z účtu města – „Hospodářská činnost“. 
2. zahrnutí příspěvku do fondu oprav prodaných domů pro r. 2012 do výdajové části rozpočtu města.  

 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/27/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání: sportovní komise ze dne 4. 10. 2011. 

rozpočtové komise ze dne 26. 9. 2011 a 3. 10. 2011 
kulturní a školské komise ze dne 26. 9. 2011 
redakční rady Kralupského Zpravodaje ze dne 11. 10. 2011 

č.usnesení:11/27/11/2 – Jmenování nového člena redakční rady Kralupského Zpravodaje 
RM jmenuje Hanu Bozděchovou členkou Redakční rady Kralupského Zpravodaje.   
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/27/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Revoluční ul. za měsíc září 2011, MŠ Gen. Klapálka za měsíc říjen 
2011 a TSM za měsíc září 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:11/27/13/1 – Oprava výtahu v budově NsP Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje provedení opravy havarijního stavu výtahu v budově NsP Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje zadání zakázky formou přímého zadání dle ustanovení části 5, písm. s) Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 
RM schvaluje zhotovitele opravy výtahu v budově NsP Kralupy nad Vltavou firmu Schindler CZ, a. s., 
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5-Zličín za cenu 170.466,- Kč bez DPH.  
RM doporučuje ZM schválit uvolnění částky 170.466,- Kč bez DPH na opravu výtahu v budově NsP Kralupy 
nad Vltavou z rezervy města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta        Libor Lesák, místostarosta  
 


