
V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. února 2012 
(RM č. 4) 

Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:12/04/1/01 - Schválení programu RM č. 4 
RM schvaluje program 4. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2 a 3/2012 (plnění usnesení).  
č.usnesení:12/04/1/02 - Schválení programu ZM č. 1 
RM schvaluje program 1. zasedání ZM, které proběhne 8. února 2012.  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:12/04/2/01 - Zajištění informačních servisních služeb na MěBP 
1) RM ukládá IT pracovníkům odboru OKTAJ MěÚ trvale komplexně zajišťovat informační servisní služby                 
na MěBP. 
2) RM ukládá řediteli MěBP poskytnout potřebnou součinnost IT pracovníkům MěÚ, při komplexním 
zajišťování informačních služeb na MěBP ze strany uvedených pracovníků MěÚ, a k připojení MěBP               
do informační sítě MěÚ a k odběru internetu přes MěÚ. 
č.usnesení:12/04/2/02 – Vybavení centrální spisovny 
Staženo. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:12/04/3/01 - Rozpočtové opatření č. 3/2012 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2012 v celkové výši 210.439,50 Kč od PO MŠ Gen. Klapálka, 

jako vratku nepoužitých prostředků z dotace na topnou vodu.  
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. 
navýšení příjmů kap. č. 2–SVŠK, § 3111 o 210.439,50 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1–EO,      § 6409 o 210.439,50 Kč 

 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 3.000 Kč. 

Jedná se o dar od spol. Nowaco Czech Republic, s r. o., na uspořádání akce „Sportovec Kralup nad Vltavou 
roku 2011“. 
navýšení příjmů kap. č. 10–marketing a rozvoj města, § 3399 o 3.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 10–marketing a rozvoj města, § 3399 o 3.000 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na aktualizaci PD k projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v objektu        

čp. 687 ulice Chelčického“ v celkové výši 77.520,- Kč vč. DPH z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, 
z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 5 § 3612 pol. 6121 org. 312 (Zřízení byt. jednotek Chelčického). 

č.usnesení:12/04/3/02 - Nové vydání Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou“ 
RM doporučuje ZM schválit nové Zásady vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení 
města Kralupy nad Vltavou“, v předložené podobě. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/04/4/01 – Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského ul. pro umístění provozu ZUŠ, 
rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 64 030,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121, org. 307 – Adaptace                
OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou, na kap. 5, § 6171, pol. 6121, org. 333. Uvedené finanční prostředky 
budou použity v rámci akce „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění provozu ZUŠ“ na úhradu 
prodloužení činnosti koordinátora BOZP, zhotovení projektové dokumentace (DSP) na opravu havarijního stavu 
části venkovní kanalizace a na provedení měření a regulace ve výměníkové stanici objektu. 
č.usnesení:12/04/4/02 - Žádost o rozpočtovou změnu akce Bezbariérový chodník ul. Hybešova 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 2.900,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace 
– celkem) na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 187. Uvedené finanční prostředky budou použity na zpracování 
podkladů pro žádost o trvalé vynětí zemědělské půdy ze ZPF, akce „Bezbariérový chodník ul. Hybešova, 



Kralupy nad Vltavou“. V ceně jsou zahrnuty náklady na zajištění podkladů z evidence KN Mělník, zpracování 
dokumentace ve 3 vyhotoveních.  
č.usnesení:12/04/4/03 - Informace – akce „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka“ 
RM bere na vědomí informaci o vyčíslení dalšího penále na akci: „Rekonstrukce tělocvičny                           
v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“.  
č.usnesení:12/04/4/04 - Žádost o rozpočtovou změnu – plavecký bazén 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 25.200,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 – projektové dokumentace 
- celkem, na kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. 96. Uvedené finanční prostředky budou použity v rámci akce 
„Rekonstrukce plaveckého bazénu“ na úhradu projektové dokumentace na zajištění výměny vzduchu v prostoru 
ochlazovacího bazénku u sauny. 
č.usnesení:12/04/4/05 – Odprodej referentského vozu 1S4 0533 
RM schvaluje odprodej referentského vozu s RPZ 1S4 0533 za cenu 25.000,- Kč Auto Kralupy, a. s.,                           
V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/04/5/01 - Žádost o další prodloužení výpovědní lhůty v OD Máj (Z. Kučera) 
RM schvaluje prodloužení výpovědní lhůty u nájemní smlouvy č. 1/03/700/SM na nebytové prostory č. 122 
v OD Máj, uzavřené se Zdeňkem Kučerou, IČO: 185489677, do 31. 3.2012. 
č.usnesení:12/04/5/02 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy (spol. Ing. Vratislav Veselý, s. r. o.) 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 122/10/700/RIaSM, uzavřené se spol. Ing. Vratislav Veselý, s. r. o., 
IČO: 26424746, dohodou k  31. 12. 2011. 
RM schvaluje záměr města pronajmout dvě části pozemku parcelní číslo 100/1 v  k. ú. Kralupy a to část                      
o výměře 95 m2 za domem čp. 926 a část o výměře 134 m2 za domem čp. 931 k  zahrádkaření.  
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:12/04/5/03 – Bytové záležitosti  
6x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:12/04/6/01 - Žádost MŠ Dr. E. Beneše o převedení nevymahatelných pohledávek 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše převod nevymahatelných pohledávek                    
za stravné za rok 2007 v celkové výši 1.874,- Kč do nákladů rozpočtu příspěvkové organizace.  
RM schvaluje převod finanční částky ve výši 1.618,50 Kč do výnosů rozpočtu Mateřské školy Kralupy nad 
Vltavou, Dr. E. Beneše z přeplatků stravného, které si rodiče ani po opakovaných výzvách nepřišli v minulých 
letech vyzvednout.  
č.usnesení:12/04/6/02 - Stanovisko konkurzní komise a jmenování ředitelky MŠ Dr. E. Beneše 
RM bere na vědomí stanovisko konkurzní komise ke konkurznímu řízení na funkci ředitelky Mateřské školy 
Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše. 
RM nejmenuje Mgr. Jitku Haufovou do pracovního poměru ředitelky Mateřské školy Dr. E. Beneše, Kralupy 
nad Vltavou.  
č.usnesení:12/04/6/03 - Vyhlášení konkurzního řízení na výkon činnosti 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 od 1. 9. 2012. 
č.usnesení:12/04/6/04 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 340 za LSPP 12/2011. 
č.usnesení:12/04/6/05 - Žádost o schválení změny odpisového plánu MŠ Gen. Klapálka na rok 2012 
RM bere na vědomí změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kralupy 
nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle přílohy důvodové zprávy. 
č.usnesení:12/04/6/06 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy bytu v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytů v DPS na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou                
M. J., J. K., M. K. na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013. 
č.usnesení:12/04/6/07 - Žádost ZŠ Revoluční o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje ZŠ Revoluční, Kralupy nad Vltavou přijetí finančního sponzorského daru od Mgr. Jany Ryndové, 
Gagarinova 717, Kralupy nad Vltavou ve výši 4.700,- Kč jako příspěvek na podporu vzdělávání                                   
na celorepublikovou soutěž „Souboj čtenářů“. 
č.usnesení:12/04/6/08 – Žádost o schválení změny odpisového plánu ZUŠ Kralupy nad Vltavou na rok 
2012 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Kralupy nad Vltavou, dle přílohy k důvodové zprávě. 



RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou navýšení účtu 551 – odpisy  DNH a DHM                       
o 19.732,- Kč. Změna bude provedena v rámci schvalování rozdělení hospodářského výsledku organizace za rok 
2011.  
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou převedení finanční částky 19.732,- Kč 
z hospodářského výsledku organizace za rok 2011 na účet 551 – Odpisy.  
č.usnesení:12/04/6/09 – Žádost o schválení rozpočtové změny ZUŠ Kralupy nad Vltavou na rok 2012 
RM schvaluje změnu rozpočtu u Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou ve výši skutečných nákladů na 
vypravení zvláštního autobusu pro odvoz taneční třídy ZUŠ na soutěž tanečních oborů v ZUŠ Benátky                           
nad Jizerou. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:12/04/7/01 - Zadávací řízení „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ na období 2012 - 2014 
– uzavření SoD s vybranými dodavateli 
RM schvaluje, aby předmět plnění části veřejné zakázky„ Údržba zeleně v Zeměchách“ byl zadán  napřímo jím 
zřízené a vlastněné organizaci TSM Kralupy nad Vltavou za cenu 165.360,- Kč bez DPH a předmět plnění části 
veřejné zakázky „ Údržba zeleně podél komunikací“ byl zadán napřímo jím zřízené a vlastněné organizaci TSM 
Kralupy nad Vltavou za cenu 625.648,- Kč bez DPH. 
 
RM schvaluje, aby město Kralupy nad Vltavou uzavřelo SoD v předloženém znění na realizaci služeb: 
„Údržba zeleně v Kralupech v období 2012 – 2014“ 
„Údržba zeleně v Lobečku v období 2012 - 2014“ 
„Údržba zeleně v přírodních lokalitách v období 2012 - 2014“ 
„Údržba záhonů, květinových mís a zeleně v ZŠ a MŠ v období 2012 - 2014“ 
„Údržba zeleně v Zeměchách v období 2012 - 2014“ 
„Údržba zeleně podél komunikací v období 2012 - 2014“  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:12/04/8/01 - Žádosti z Krajského programu prevence kriminality 
RM schvaluje podání žádostí a finanční spoluúčast města v předepsané výši pro projekty Paprsek a Pobyt 
mládeže v Mokrosukách z Krajského programu prevence kriminality v roce 2012. 
č.usnesení:12/04/8/02 - Finanční příspěvek pro TJ Sokol Kralupy 
Odloženo, na příští RM pozvat zástupce TJ Sokol Kralupy n.V. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
XXX 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
XXX 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:12/04/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise majetkoprávní a bytové dne 24. 1. 2012.   
       komise výstavby dne 30. 1. 2012 
 
XII. Informace na vědomí  
XXX 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:12/04/13/1 –  
RM schvaluje poskytnout fin. příspěvek ve výši 1.500 Kč Farní charitě na nákup nosičů jídla, jako pomoc pro 
bezdomovce, a to z kap. 2-SVŠK, § 4359, pol. 5233. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


