
V Ý P I S       Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. června 2012 
(RM č. 18) 

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:12/18/1/01 - Schválení programu RM a ZM 
RM schvaluje návrh programu 18. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2012 (plnění 
usnesení).  
RM schvaluje návrh programu 5. zasedání ZM, které se bude konat 13. června 2012. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:12/18/3/01 - Rozpočtové opatření č.  16/2012 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 493.308,41 Kč. Jedná se o část odvodu z výherních hracích 
přístrojů a jiných herních zařízení, podle § 41i odst. 1, zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., které město obdrželo 
od jednotlivých finančních úřadů. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1355 o 493.308,41 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 493.308,41 Kč.  
 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 5.000 Kč. 
Jedná se o dar od společnosti K-oil, s. r. o., Kralupy nad Vltavou pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou 
k pořádání střeleckých závodů (nákup cen pro účastníky). 
Navýšení příjmů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 5.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 5.000 Kč. 
 
3. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Proti 
bariérám“ v celkové výši 270.516,19 Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 270.516,19 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 270.516,19 Kč. 
 
4. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Proti 
bariérám“ v celkové výši 94.799,45 Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 94.799,45 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 94.799,45 Kč. 
 
5. Přijetí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 1.328,- Kč  
na projekt „Farmářské trhy Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 2141 o 1.328,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 2141 o 1.328,- Kč.  
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převod finančních prostředků ve výši 12.000,- Kč z „Rezervy města - spoluúčast k dotacím“ 
z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 na kap. č. 5, § 3113, pol. 6121, org. 335 na proplacení nákladů spojených 
s přípravou žádostí o dotaci na projekt „Zateplení tělocvičny v ZŠ Revoluční“. 
č.usnesení:12/18/3/02 - Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2013 
RM schvaluje „Závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2013“ dle příloh 1 – 4. 
č.usnesení:12/18/3/03 - Smlouva FP-029-0203-12 o provozu nápojových automatů a jejich rozmístění  
a příloha č. 1 ke smlouvě FP-029-0203-12 
RM schvaluje příspěvek operátora na náklady provozu řízení v částce 3000,- Kč ročně včetně platné DPH. 
RM schvaluje smlouvu FP-029-0203-12 o provozu nápojových automatů a jejich rozmístění a přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 
 



IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/18/4/01 - Stanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci výběrového 
řízení na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
1.) RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek v rámci výběrového řízení na akci: „Adaptace OD Máj  
na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
Termín otevírání obálek je dne 14. 06. 2012 v 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou (otevírání obálek je veřejné).  
 
2.) RM schvaluje složení hodnotící komise v rámci výběrového řízení na akci: „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“. 
1. jednání hodnotící komise proběhne v malé zasedací místnosti na MěÚ Kralupy nad Vltavou (předmětné 
jednání bude neveřejné). Termín bude upřesněn po zasedání komise pro otevírání obálek. 
 
3.) RM pověřuje Petra Holečka, starostu města, aby podepsal rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání 
obálek, v rámci výběrového řízení na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
 
4.) RM pověřuje Petra Holečka, starostu města, aby podepsal rozhodnutí o jmenování hodnotící komise, v rámci 
výběrového řízení na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:12/18/4/02 - Návrh odměn ředitelům TSM, PB, MBP 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Petra Šáru 
za I. pololetí roku 2012 ve výši dle přílohy. 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (plavecký bazén) Evu Novotnou  
za I. pololetí roku 2012 ve výši dle přílohy. 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) Ing. Ladislava 
Berita za I. pololetí roku 2012 ve výši dle přílohy. 
č.usnesení:12/18/4/03 - Stavební úpravy BD čp. 687 (ul. Chelčického) 
RM schvaluje vypsat výběrové řízení firmou ACCON managers & partners, s. r. o., Matějská 2416/1, 160 00 
Praha 6 za částku 36.000,- Kč vč. DPH na akci: „Stavební úpravy bytového domu čp. 687, Kralupy nad Vltavou 
– 1. etapa“. 
č.usnesení:12/18/4/04 - Žádost o rozpočtovou změnu – Projektové dokumentace staveb 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku: 
55.200,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 
org. 351. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební 
řízení na akci: „Parkovací stání v ulici V Luhu u hokejbalového hřiště“.  
 
162.480,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 
org. 352. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: 
Rekonstrukce komunikace v ulici Karsova, Kralupy nad Vltavou – Lobeček. 
 
113.640,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 
org. 353. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: 
„Rekonstrukce MK V Sadech (Budečská stezka). 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/18/5/01 - Pořádání 1. ročníku kralupského vinobraní 
RM schvaluje Farní charitě Kralupy nad Vltavou konání 1. ročníku kralupského vinobraní dne 28. 9. 2012 
od 8.00 do 20.00 hodin v ulici Kaplířova a Sokolská.  
č.usnesení:12/18/5/02 - Pořádání Středověkého jarmarku 
RM bere na vědomí pořádání Středověkého jarmarku studenty 3. A. Dvořákova gymnázia Kralupy nad Vltavou 
v parku Dvořákova náměstí dne 28. 6. 2012 od 8.00 do 16.00 hodin. 
č.usnesení:12/18/5/03 – Bytové záležitosti  
Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt - schváleno 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Chelčického čp. 687 z veřejného zájmu - schváleno 
Uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt  č. 4, Na Hrádku čp. 101 - neschváleno 
Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 5, Zeměchy čp. 34 – schváleno a doporučeno ZM ke 
schválení 
Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 2, Zeměchy čp. 34 – schváleno a doporučeno ZM ke 
schválení 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, J. Palacha čp. 679 ze sociálních důvodů na dobu 1 roku - schváleno  



hlášení volného bytu č. 10 o vel. 2+1, Horymírova čp. 943 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 10, Horymírova čp. 943 obálkovou metodou, za podmínky 
rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce. 
č.usnesení:12/18/5/04 - Žádost o pronájem pozemku p. č. 81/162  k. ú. Lobeček 
RM neschvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 81/162 v k. ú. Lobeček o výměře 64.350 m2 za účelem 
vybudování lukostřelnice a koňské jízdárny.  
č.usnesení:12/18/5/05 – Žádost o udělení souhlasu s rozšířením nájemní smlouvy o druhého nájemce 
nebytového prostoru 
RM schvaluje rozšíření nájemní smlouvy č. 362/08/700/SM, uzavřené na nájem nebytových prostor o celkové 
ploše 105 m2, v Trojanově ulici čp. 65, s MUDr. Janou Homolovou za účelem provozu ordinace praktického  
a interního lékaře o druhého nájemce MUDr. Martinou Mozdřeňovou. Oba nájemci se budou podílet na 
nákladech za nájem stejným dílem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:12/18/6/01 - Návrh nového Volebního řádu pro volbu školských rad u základních škol 
zřízených městem Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Volební řád pro volbu školských rad u základních škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou, 
v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
č.usnesení:12/18/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Kralupy jménem paní Kateřiny Jechové z Obecně závazné 
vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku.  
Tuto výjimku chce FK Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Rozloučení se sezónou“. 
Uvedená akce se bude konat dne 16. 6. 2012 od 18:30 hod. do 2:00 hod. 
Místo konání je na fotbalovém hřišti V Olších, předpokládaný počet účastníků je asi tak 50. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá paní Kateřina Jechová. 
č.usnesení:12/18/6/03 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS U Cukrovaru čp. 1171 a V Luhu čp. 1181u nájemců 
uvedených v důvodové zprávě, na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2013. 
č.usnesení:12/18/6/04 - Žádost konkurzní komise o vyřazení uchazečky na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky MŠ Dr. E. Beneše 
RM schvaluje vyřazení uchazečky konkurzního řízení na ředitele/ku Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,  
Dr. E. Beneše: 
Mgr. Horáková Radka, Staré Ouholice 83, 277 52 Nová Ves, pro nesplnění délky praxe, dle zákona č. 563/2004 
Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. 
č.usnesení:12/18/6/05 - Oznámení výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Malování 
učeben a chodeb v prostorách ZŠ Komenského Kralupy nad Vltavou“ 
RM bere na vědomí výsledek výběrové řízení v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypsané na „Malování učeben a chodeb 
v prostorách ZŠ Komenského Kralupy nad Vltavou“. 
Na základě posouzení došlých cenových nabídek vybrala komise pana Miroslava Bartoš e s celkovou nabídkou 
ve výši 474.375,-Kč vč. DPH. 
č.usnesení:12/18/6/06 - Žádost Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o souhlas k přijetí 
věcného sponzorského daru 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka přijetí věcného sponzorského daru ve výši 
50.000,- Kč v podobě úpravy zahradního terénu a vybudování části povrchu dětského hřiště na školní zahradě 
MŠ Mikovická ul. od Klubu rodičů a přátel školy Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou, IČO: 26543320. 
č.usnesení:12/18/6/07 – Jmenování ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 
RM jmenuje PaedDr. Dagmar Kuzníkovou, ředitelkou příspěvkové organizace, zřizované městem Kralupy nad 
Vltavou, Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace se sídlem: Třebízského 523. 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 71 009 949, 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 11. 6. 2012, účinností od 1. srpna 
2012, na období 6 let, do 31. července 2018. 
č.usnesení:12/18/6/08 – Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou ve výši viz příloha k důvodové zprávě. 
 



VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:12/18/7/01 - Žádost o rozpočtovou  změnu 
RM schvaluje převedení částky 30.000,- Kč, položky 9-3745-5169 org. 263„Ošetření topolů podél komunikací“ 
na položku č. 9-3745-5169 org. 209 na „Kácení a výškové ošetření stromů“. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:12/18/8/01 - Nákup hardwaru a softwaru pro TV Kralupy 
RM schvaluje pořízení hardwaru Encodér a softwaru InfoChanne IC5 Starter Kit pro TV Kralupy. Nákup bude 
financován z kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města, § 3341 – rozhlas a televize, pol. 6125 – 
výpočetní technika.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:12/18/9/01 - Přeložka sloupu veřejného osvětlení v ulici Dobrovského 
RM neschvaluje likvidaci stávajícího a výstavbu nového stožáru veřejného osvětlení v ulici Dobrovského.   
č.usnesení:12/18/9/02 - Žádost o navýšení rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje navýšení rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou o částku 4.800,- Kč.  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:12/18/10/1 - Osazení dvou kusů dopravních zrcadel v křižovatce ulic Masarykova, Revoluční  
a Ladova 
RM schvaluje pověřit TSM projednáním a po vydání příslušných povolení osazením dopravních zrcadel 
v křižovatce ulic Masarykova, Revoluční a Ladova. 

Pro: 5 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:12/18/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 4. 6. 2012. 
       bytové a majetkoprávní dne 29. 5. 2012. 
č.usnesení:12/18/11/2 - Příspěvek na činnost pro BK Kralupy 
RM schvaluje finanční příspěvek na činnost pro BK Kralupy ve výši 44.000,- Kč.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu týkající se příspěvku pro BK Kralupy. 
Z   kap. 2, § 3419, pol. 5229 - 44.000,- Kč 
Na kap. 2. § 3419, pol. 5222 +44.000,- Kč 
č.usnesení:12/18/11/3 - Příspěvek pro KČT, TOM 3511 
a)RM schvaluje finanční příspěvek Pro: 5 

- KČT TJ Kralupy ve výši 40.000,-Kč v rámci spoluúčasti města při schválení podaných grantů u MŠMT  
na akci“Turistické závody“  

- TOM 3511 Vltavský paprsek ve výši 5.000,-Kč v rámci spoluúčasti města při schválení podaných grantů  
u MŠMT na akci“Šikovné pracky (dovednosti) 

b) RM schvaluje rozpočtovou změnu: 
Z   kap. 1, § 6409, pol. 5901 – rezerva města – spoluúčast k dotacím                                          - 45.000,- Kč 
Na kap. 2, § 3419, pol. 5222 –ostat. tělových. činnost, pol. ostat. transféry nezisk. apod. org.  + 45.000,- Kč 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:12/18/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere a vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Revoluční ul., TSM za 5/2012 a MŠ Gen. Klapálka za 6/2012. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:12/18/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí dopis SKI klubu Kralupy – informaci o pořádání závodů CILA CUP 2012 v in-line 
slalomu ve dnech 15. a 16. 9. 2012 v Kralupech nad Vltavou - Lobči.  
RM souhlasí s požadavky Ski klubu při pořádání závodů CILA CUP 2012. 
RM souhlasí se změnou pracovní doby na infocentru MěÚ v měsících červenci a srpnu 2012: 

PO + ST do 18:00 hod. 
ÚT+ČT do  15:00 hod. 
PÁ    do 14:00 hod. 

Petr Holeček, starosta      Jan Špaček, člen RM a ZM 


