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V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. listopadu 2011 
(RM č. 30) 

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:11/30/1/01 - Schválení programu RM č. 30  
RM schvaluje program 30. zasedání RM k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM č. 29/2011 (plnění 
usnesení). 
č.usnesení:11/30/1/02 – Oprava administrativní chyby usnesení č. 11/29/5/13 ze dne 15. 11. 2011 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/29/5/13 ze dne 15. 11. 2011, týkající                    
se zvýšení vstupného do Plaveckého bazénu od 1. 12. 2011. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/30/2/01 - Návrh na zrušení pracovního místa na ekonomickém odboru 
RM schvaluje zrušení jednoho pracovního místa na ekonomickém odboru, k 31. 3. 2012.  
č.usnesení:11/30/2/02 – Oprava platového výměru 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. 11. 2011 na období od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011. 
RM schvaluje nový platový výměr ředitelky MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou, s účinností                       
od 1. 1. 2012. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/30/3/01 - Rozpočtové opatření č.  29/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 10.000 Kč, účelově určené 

na provozní výdaje spojené se zabezpečením akce „Středočeská in-line brusle 2011“ pro organizátora Dům 
dětí a mládeže Kralupy.  

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 31.510,26 Kč. 

Jedná se o příspěvek od Dětského domova Kralupy nad Vltavou na úhradu neinvestičních nákladů za žáky 
plnící povinnou školní docházku a za děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky                     
ve škole zřízené městem Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč do rezervy města.  
Jedná se o převod z položky, která nebude vyčerpána, z kap. č. 1 – EO, § 6171, pol. 5424 - náhrady mezd v době 
nemoci na kap. č. 1 -  EO, § 6409, pol. 5901 - rezerva města. 
č.usnesení:11/30/3/02 – Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2012 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2012 
ve výši 331.483 tis. Kč. (viz příloha) 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/30/4/01 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku 
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku „CAFEX“ na pozemku 29/4 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou (roh ulice Žižkova a Husova) do 31. 12. 2012. 
č.usnesení:11/30/4/02 – Kvalifikační podmínky k VŘ na zhotovitele stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou “ – výběr dodavatele – úprava kvalifikačních podmínek 
1) RM schvaluje omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení na deset, formou výběru ze zájemců, kteří 
řádně prokážou splnění požadované kvalifikace, podle objektivního kritéria dle § 61 odst. 4 „Zákona“: Kritériem 
pro omezení počtu zájemců bude náhodný výběr losem. Losování bude provedeno v souladu se zásadami 
uvedenými v § 6 „Zákona“ a za účasti notáře, který osvědčí průběh losování. Současně RM revokuje původní 
usnesení č. 11/28/4/01, ze dne 01. 11. 2011, kterým byl stanoven počet zájemců pro účast v užším řízení na pět. 
 
2) RM schvaluje změnit v „Oznámení o zakázce“ předpokládanou hodnotu zakázky na 117,000.000 Kč                                          
bez DPH. 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/30/5/01 Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, ul. J. Wolkera, ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
kVN a kNN, rozpojovací a pojistkové skříně na pozemcích města pp. 83/190, pp. 83/29, pp. 83/65, pp. 83/31,             
pp. 153/28, pp. 153/8, pp. 153/16, pp. 153/38, pp. 159/19 a st. 653 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 272 
32 425, 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 10bm 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:11/30/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, ul. Raisova – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
kNN a pojistkové skříně na pozemcích města pp. 182/18 a pp. 156/118 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 272 32 425, 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.  
K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/30/5/03 - Návrh „Zásad privatizace bytového fondu“ domů schválených do prodeje v V.vlně 
privatizace 
RM bere na vědomí návrh „ Zásad privatizace bytového fondu v majetku města Kralupy nad Vltavou“                      
pro postup prodeje bytových domů schválených Zastupitelstvem města do V. vlny privatizace. 
RM doporučuje ZM schválit návrh „Zásad privatizace bytového fondu v majetku města Kralupy nad Vltavou“ 
pro postup prodeje bytových domů schválených Zastupitelstvem města do V. vlny privatizace, s navrženou 
změnou v bodě VIII. 
č.usnesení:11/30/5/04 – Bytové záležitosti  
4x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/30/5/05 - Žádost o ukončení nájmu dohodou  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 328/01/700/SM uzavřené s Krystynou Říhovou, IČO: 61067172, 
dohodou zpětně k  31. 10. 2011. 
č.usnesení:11/30/5/06 – Záměr města – nájem nebytových prostor v objektu Palackého čp. 6 
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v přízemí pravého bloku ve dvoře objektu Palackého 
čp. 6 za účelem zřízení kanceláří a zázemí pro detašované pracoviště úřadu práce.  
Jedná se o kanceláře č. 16 - 18 celkem o výměře 33,6 m2 a zázemí (archiv, kuchyňku, sociální zařízení                          
a uzavřenou chodbu) celkem o výměře 43,0 m2. 
 
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor v patře pravého bloku ve dvoře objektu Palackého                 
čp. 6 za účelem zřízení kanceláře Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.  
Jedná se o kancelář č. 22 o výměře 13,5 m2. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:11/30/5/07 – Žádost o změnu užívání bytu 
RM schvaluje převedení bytu správce koupaliště v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 600, k. ú. Lobeček,                     
ze správy MěBP do správy PO Plavecký bazén, Kralupy nad Vltavou a uzavření Smlouvy o ubytování s K. V.        
od 1. 1. 2012 po dobu trvání výkonu práce pro zaměstnavatele. 
č.usnesení:11/30/5/08 – 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:11/30/5/09 – Nájem-prodej vybavení kanceláří pro úřad práce v objektu Palackého 6 
RM schvaluje pro nájem movitých věcí (vybavení kanceláří č. 16-18, chodby, kuchyňky a archivu) v pravém 
bloku ve dvoře objektu Palackého čp. 6, cenu ve výši 9.018 Kč/rok. 

 
RM schvaluje pro prodej movitých věcí (vybavení kanceláří č. 16-18, chodby, kuchyňky a archivu) v pravém 
bloku ve dvoře objektu Palackého čp. 6, cenu ve výši 36.710 Kč. 

 
RM schvaluje pro nájem nebytových prostor v pravém bloku ve dvoře objektu Palackého čp. 6 (kanceláří č. 16-
18) cenu ve výši 33.600 Kč/m2/rok a pro zázemí (chodby, kuchyňku, archiv a sociální zařízení) a cenu ve výši 
16.800 Kč/m2/rok. 
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VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/30/6/01 - Prozatímní depozitář pro MěM v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou užívání prozatímního depozitáře ve dvoře budovy 
bývalé státní policie ul. Chelčického čp. 687. Jedná se o dvojgaráž.  
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou prominutí nájemného v prozatímním depozitáři                  
ve dvoře budovy bývalé státní policie ul. Chelčického čp. 687. 
č.usnesení:11/30/6/02 - Informace o termínech zápisů dětí do kralupských mateřských škol 
RM bere na vědomí informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol: 
Mateřská škola Dr. E. Beneše - 6. 3. a 7. 3. 2012 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy J. Holuba, Dr. E. Beneše a U Jeslí.  
 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 6. 3. a 7. 3. 2012 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka a Mikovická. 
 
Základní škola a Mateřská škola Třebízského - 6. 3. a 7. 3. 2012 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Třebízského. 
č.usnesení:11/30/6/03 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 290 za LSPP 10/2011. 
č.usnesení:11/30/6/04 - Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o čerpání finančních prostředků z investičního 
fondu školy 
RM schvaluje ZUŠ Kralupy nad Vltavou čerpání z investičního fondu školy částku v celkové výši cca              
310.000,- Kč na nákup hudebních nástrojů. 
č.usnesení:11/30/6/05 - Žádost MŠ Gen. Klapálka o přijetí věcných sponzorských darů 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka přijetí finančních sponzorských darů 
v celkové výši 69.999,- Kč na:  
1. Hračky a výtvarný materiál od Klubu rodičů a přátel školy Gen. Klapálka 976, Kralupy nad Vltavou 

v hodnotě 25.000,- Kč. 
2. Hračky a výtvarný materiál od Klubu rodičů a přátel školy Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou v hodnotě 

35.000,- Kč. 
3. Doplňkové prvky stavebnice Lego od spol. SHARPCRAFTERS, s. r. o., Nám. 14. října 1307/2, Praha 5 

v hodnotě 9.999,- Kč.  
č.usnesení:11/30/6/06 – Jmenování členů školských rad za zřizovatele pro funkční období 2012 – 2014 
RM jmenuje v souladu s ustanovením § 167 odst. zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), za členy školských 
rad, jako zástupce zřizovatele: 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029: Jindřich Havlík, DiS., Petr Holeček 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám 198: Petr Holeček, Marie Blažková 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682:  Mgr. Jaroslava Czechmanová, Petr Holeček 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: Mgr. Jaroslava Czechmanová, Mgr. Jiří Bozděch 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182:  Mgr. Miluše Volková, Ing. Marek Czechmann 
ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111: Mgr. Kateřina Viktorová,  Marie Blažková 
č.usnesení:11/30/6/07 – Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, Kralupy n. Vlt. s M. L.                  
na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012. 
č.usnesení:11/30/6/08 – Oprava administrativní chyby u oznámení o uzavření kralupských MŠ v době 
vánočních prázdnin 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby u oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních 
prázdnin a to: 
MŠ Dr. E. Beneše od 23. 12. do 31. 12. 2011 
MŠ Gen. Klapálka od 23. 12. do 31. 12. 2011 
MŠ Třebízského  od 27. 12. do 31. 12. 2011 
č.usnesení:11/30/6/09 – Žádost o rozpočtovou změnu pro MŠ Dr. E. Beneše 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou. Dr. E. Beneše čerpání částky ve výši 35.000,- Kč 
z rezervního fondu školy a následnou změnu rozpočtu převodem finančních prostředků:   
č.usnesení:11/30/6/10 – Oprava administrativní chyby Městské muzeum, usn. č. 11/28/6/06 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/28/6/06 týkající se rozpočtové změny 
Městského muzea ve výši 22.000,- Kč: 
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č.usnesení:11/30/6/11 – Žádost RHG spol. s r.o. o souhlas s podnájmem neurologické, ortopedické                        
a interní ambulance 
RM neschvaluje RHG, spol. s r. o., podnájem neurologické, ortopedické a interní ambulance v NsP Kralupy nad 
Vltavou. 
RM žádá RHG, spol. s r. o., o písemné vyjádření k žádosti o podnájem uvedených ambulancí. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/30/7/01 - Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o svozu separovaného sběru firmou Regios, a. s. 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o pravidelném svozu separovaného odpadu. 
č.usnesení:11/30/7/02 - Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/30/8/01 - Nevyužití přiděleného grantu 
RM bere na vědomí informaci o nevyužití přiděleného grantu paní Monice Kolkové.  
RM schvaluje pořízení 2 kusů bannerů na propagaci města.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/30/9/01 – Nákup malého kolového nakladače formou přímého nákupu bez výběrového řízení 
RM ukládá TSM Kralupy nad Vltavou předložit cenové nabídky na srovnatelné smykem řízené stroje.  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/30/10/1 - Rozpočtová úprava kap. 8 SAOISV 
RM schvaluje rozpočtovou úpravu – zajištění fin. prostředků na dokoupení regálového systému do centrální 
spisovny, v rámci kapitoly č. 8 ve výši 72.000 Kč.: 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/30/11/1 - Snížení hodin LSPP 
RM bere na vědomí informaci Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ohledně snížení ordinačních 
hodin v rámci LSPP. 
RM ukládá místostarostovi L. Lesákovi projednat úpravy provozování LSPP s ředitelem spol. RHG, s. r. o. 
č.usnesení:11/30/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání: 

Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 16. 11. 2011. 
Komise ekologické ze dne 16. 11. 2011. 
Komise rozpočtové ze dne 14. 11. a 22. 11. 2011 
Komise pro centrum ze dne 22. 11. 2011 
Komise kulturní a školské ze dne 21. 11. 2011 

č.usnesení:11/30/11/3 – Návrh na výplatu jednorázových odměn za II. pol. 2011 členům komisí zřízených  
radou města 
RM schvaluje návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn členům komisí za II. pol. 2011 na základě návrhů 
předsedů komisí konzultované se starostou města. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/30/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy TSM a DDM za říjen 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


