
VÝPIS       Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. května 2012 
(RM č. 17) 

 
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:12/17/1/01 - Schválení programu RM č. 17 
RM schvaluje program 17. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 16/2012 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:12/17/2/01 – Návrh na zrušení pracovního místa na ekonomickém odboru 
RM schvaluje zrušení jednoho pracovního místa na ekonomickém odboru ke dni 5. 6. 2012. 
č.usnesení:12/17/2/02 – Poskytnutí peněžních darů 
RM schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru místostarostům města za mimořádné plnění úkolů nad 
rámec výkonu veřejné funkce, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
RM schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru starostovi města za mimořádné plnění úkolů nad rámec 
výkonu veřejné funkce, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
č.usnesení:12/17/2/03 - Obecně závazná vyhláška města o zákazu konzumace alkoholických nápojů            
a žebrání na veřejném prostranství 
RM doporučuje ZM schválit „Obecně závaznou vyhlášku města o zákazu konzumace alkoholických nápojů                        
a žebrání na veřejném prostranství“, ve znění přílohy důvodové zprávy.  
č.usnesení:12/17/2/04 - Obecně závazná vyhláška města o stanovení opatření k omezení propagace               
a nabízení pornografického zboží 
RM doporučuje ZM schválit „Obecně závaznou vyhlášku města o stanovení opatření k omezení propagace                   
a nabízení pornografického zboží“, ve znění přílohy důvodové zprávy.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:12/17/3/01 - Rozpočtové opatření č. 14/2012 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 43.294,- Kč, účelově 

určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 43.294,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 43.294,- Kč. 

     
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 139.000,- Kč. 
      Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od příspěvkové organizace města, které byly zaslány                

na účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 3315 Městské muzeum, pol. 2229 o 139.000,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č.1 – ekonomický odbor, § 6409, pol.5901 – rezerva města o 139.000,- Kč.   

 
3. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 183.156,85 Kč. Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných 

her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., které město obdrželo                  
od Specializovaného finančního úřadu. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1351 o 183.156,85 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 183.156,85 Kč.  

 
B. Změny rozpočtu, které neovlivní výši rozpočtu:  
1. Převedení finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, §  6171, položka 5139 

– nákup materiálu j.n. na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171, položka 5169 – nákup ostatních služeb. Jedná se                    
o navýšení položky z důvodu inzerce volných pracovních míst na pozice ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ.  

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/17/4/01 - Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – žádost o prodloužení termínu 
dokončení díla 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla PD – odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – 
Kralupy nad Vltavou – Minice (tj. včetně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) do 30.04.2013. 



Důvodem prodloužení termínu je mimo jiné projednávání umístění části stavby s vlastníkem soukromých 
pozemků. 
č.usnesení:12/17/4/02 - Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou – „Výzva k podání nabídky 
v užším řízení“ – prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
RM schvaluje prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
v užším řízení (10 vylosovaných uchazečů, kteří splnili kvalifikační podmínky), podle zákona č. 137/2006 Sb.,               
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou“, do 13.06.2012 do 14:00 hod. 
č.usnesení:12/17/4/03 - Projektové dokumentace staveb – cenová nabídka 
RM schvaluje podepsání SoD s panem ing. Pavlem Kubískem, Sportovní 6/1264, Praha 10 na zpracování 
projektových dokumentací staveb na akce: „Parkovací stání v ul. V Luhu u hokejbalového hřiště“,„Rekonstrukce 
komunikace v ulici Karsova“ a „Rekonstrukce MK V Sadech (Budečská stezka) vč. chodníku k Zákolanskému 
potoku“ za celkovou cenu 331.320,- Kč vč. DPH.  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/17/5/01 - Záměr města (nájem části pozemku v Minicích) 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo 18/3 v k. ú. Minice a to část o výměře 9 m2, 
za účelem umístění montovaného dřevěného domku na zahradní nářadí, za podmínky přemístění stávající 
konstrukce s houpačkou na náklady nájemce na jiné vhodné místo. 
Záměr bude vyvěšen na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:12/17/5/02 - Žádost o povolení hudebního festivalu Slunovrat 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 42/1, k. ú. Mikovice) pro konání hudebního festivalu „Slunovrat“ pro Petra 
Šebestu, hlavního pořadatele akce, na den 22. 6. 2012 od 18:00 hodin do 23:00 hodin za poplatek ve výši                      
1.000,- Kč 
č.usnesení:12/17/5/03 - Žádost o snížení nájmu 
RM schvaluje snížení nájmu za nebytové prostory (kiosku s občerstvením), umístěné v objektu Plaveckého 
bazénu čp. 1089, v době uzavření krytého plaveckého bazénu za měsíc květen 2012 na částku 4.094,00 Kč                   
a za měsíc červen 2012 na částku 2.136,00 Kč. 
č.usnesení:12/17/5/04 - Bytové záležitosti 
2x žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt - schváleno 
 
Byt č. 4 o vel. 3+1, plocha bytu 90,40m2, Lidové náměstí čp. 379 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379 obálkovou metodou za podmínky 
rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce. 
č.usnesení:12/17/5/05 - Zřízení věcného břemene – optické kabely (Zelenka) 
1. RM mění usnesení RM č.12/06/5/08 ze dne 28. 2. 2012 v části schválení zřízení věcného břemene práva 

uložení, provozu, údržby a oprav optického kabelu na pozemcích v k. ú. Kralupy nad Vltavou, k. ú. Lobeč a 
k. ú. Lobeček dle projektové dokumentace ke stavbě „Rozvod optických kabelů ve městě Kralupy nad 
Vltavou“ takto: 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav optického kabelu                       
na pozemcích v k. ú. Kralupy nad Vltavou, k. ú. Lobeč a k. ú. Lobeček dle projektové dokumentace                   
ke stavbě „Rozvod optických kabelů ve městě Kralupy nad Vltavou“, jejichž vlastníkem je město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch Milan Zelenka, IČ 41466161, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Tylova 733,                           
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,- Kč za každý další bm trasy 
uložení kabelu do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,- Kč za prvních 10bm délky 
trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K  úhradě bude připočítáno DPH ve 
výši stanovené zákonem. 

 
2. RM bere na vědomí předloženou etapizaci prací pokládky optických kabelů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 

Lobeč a Lobeček Milanem Zelenkou, IČ 41466161 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:12/17/6/01 - Informace o uzavření Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka                     
v ul. Mikovická dne 30. 5. 2012  
RM bere na vědomí uzavření Mateřské školy Gen. Klapálka v ul. Mikovická dne 30. 5. 2012 dle vyhlášky                    
č. 14/2005, § 3 odst. 2 z důvodu technické příčiny - odstávka elektrické energie. 
č.usnesení:12/17/6/02 - Finanční příspěvek pro Ranou péči Diakonie ČCE středisko v Praze 5 –Stodůlky 
RM schvaluje finanční příspěvek pro rok 2012 pro Ranou péči Diakonie ČCE v Praze 5 – Stodůlky ve výši 
5.000,- Kč. 



č.usnesení:12/17/6/03 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury týkající se sportovního příspěvků, který již byl ZM schválen dne 2. 5. 2012, z důvodu změny 
zaúčtování položky. 
Z: 
Kap. 2, § 3419, pol. 5229, org.5666 -59.398,- Kč 
Kap. SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org. org. podpora společ. kultur.                            
a sport.života 
Na 
Kap. 2. § 3419, pol. 5222,org.5666  +59.398,- Kč  
Kap. SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením, org. podpora společ. kultur.a sport. života 
č.usnesení:12/17/6/04 - Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2012 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2012. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha. 
č.usnesení:12/17/6/05 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 109 LSPP za 4/2012 
č.usnesení:12/17/6/06 - Jmenování ředitele/ky Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou 
RM jmenuje pana Luboše Harazina ředitelem příspěvkové organizace, zřizované městem Kralupy nad Vltavou, 
Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, se sídlem: Riegrova 181, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 67 673 902, v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkursu 
konaného dne 22. 5. 2012, účinností od 1. srpna 2012, na období 6 let, do 31. července 2018. 
č.usnesení:12/17/6/07 - Návrh na přidělení bytu  v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro V. Š., na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:12/17/7/01 - Údržba zeleně – ošetření sakur 
RM bere na vědomí informaci o provádění výchovného a udržovacího řezu sakur v intravilánu města. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:12/17/8/01 - 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:12/17/8/02 - Dny Kralup n/Vlt. 2012 – program 
RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup n/Vlt 2011“ vč. akcí, které jsou v souladu s čl. 4 
výjimky odst. 1) vyhlášky města č. 1/2010„ zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku“. 
 
RM bere na vědomí konání Ohňostrojové produkce dne 10. června od 00:05 – 00:15, na levém břehu Vltavy 
naproti loděnice Kotva. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:12/17/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu kap. č. 10 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 : 
1. přesun částky 3.400.- Kč z § 5273 (ostatní správa v oblasti kriz. řízení), položky 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek), na § 5212 (ochrana obyvatelstva), položku 5169 (nákup ostatních služeb). 
 

2. přesun částky 26.600.- Kč z § 5273 (ostatní správa v oblasti kriz. řízení), položky 5137 (drobný hmotný 
dlouhodobý majetek), na § 5212 (ochrana obyvatelstva), položku 5171 (opravy a udržování).  

 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:12/17/11/1 - Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality 
RM bere na vědomí informace členů Komise sociální zdravotní a prevence kriminály. 
č.usnesení:12/17/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální zdravotní a prevence kriminály dne 14. 5. 2012. 
 



XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:12/17/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí informaci o zahájení jednání se spol. VPD, týkající se centra.  
 
RM navrhuje pozvat na jednání RM dne 12. 6. 2012 ředitele Finančního úřadu Kralupy nad Vltavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 
 


