
V Ý P I S     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. 1. 2012 
(RM č. 1) 

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:13/01/1/01 - Schválení programu RM č. 1 
RM schvaluje návrh programu 1. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 32/2012 (plnění usnesení).  
č.usnesení:13/01/1/02 - Schválení programu mimořádného ZM  
RM schvaluje návrh programu 1. (mimořádného) zasedání ZM, které se bude konat 9. ledna 2013. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/01/2/01 - Žádost o schválení podnájmu bytu č. 21 v čp. 101 BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. ** v čp. 101 Na Hrádku pro p. J* P* jako podnájemce, na dobu určitou  
od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/01/3/01 - Rozpočtové opatření č. 32/2012 
RM schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2012, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 17.839,96 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 17.839,96 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 17.839,96 Kč.   
 
2. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 4.263,33 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 4.263,33 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 4.263,33 Kč. 
 
3. Přijetí neinvestičního daru od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 20.000 Kč, za 3. místo 
v rámci soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 20.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3727 o 20.000 Kč. 
 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva dopravy v celkové výši 15.000 Kč, účelově určenou na úhradu 
zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu nové aplikace Centrálního registru vozidel v období  
od 9. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 15.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. a § dle skutečného čerpání o 15.000,- Kč. 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 18.000 Kč. 
Jedná se o peněžitý dar od pana Jiřího Ledviny na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000 Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000 Kč. 
 
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 6.000 Kč.  
Jedná se o peněžitý dar od spol. SYNER, s. r. o., určený jako příspěvek na instalaci videokamery, určené  
ke snímání staveniště v rámci stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 6.000 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 6.000 Kč. 
 
 



7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši  5.000,- Kč. 
Jedná se o charitativní finanční dar od České spořitelny, a. s., na akce pro seniory konané v Domech 
s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 5.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 5.000 Kč. 
č.usnesení:13/01/3/02 - Rozpočtové opatření č. 1/2013 
RM schvaluje:  
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 18.000 Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na proplacení faktury 
firmě ACCON, s. r. o., za uveřejnění oznámení v VVZ dle mandátní smlouvy č. 122100155. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 18.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 o 18.000 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy Kulturního  
a společenského střediska“ v celkové výši 120.000 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 3392, pol. 6121, org. 319 (Zateplení KaSS). 
 
2. Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy sportovní haly“ v celkové 
výši 114.000 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 3429,  
pol. 6121, org. 318 (Zateplení sportovní haly). 
 
3. Převedení finančních prostředků na náklady na projektovou dokumentaci „Zateplení tělocvičny ZŠ Revoluční“ 
v celkové výši 90.000 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5,  
§ 3113, pol. 6121, org. 335 (Zateplení tělocvičny ZŠ Revoluční). 
 
4. Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci z MF ČR k projektu „Řešení havarijního stavu 
kanalizace v místní části Zeměchy ve městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 10.000 Kč vč. DPH z  kap. č. 1, 
 § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 2321, pol. 6121, org. 362 (Kanalizace 
Zeměchy). 
 
5. Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci z MF ČR k projektu „Řešení dopravně 
bezpečnostní situace v lokalitě V Olších – havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 
10.000 Kč vč. DPH z  kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 2219, 
pol. 6121, org. 344 (Lávka V Olších). 
č.usnesení:13/01/3/03 - Splácení úvěru DEZA- žádost o posunutí splacení zbývající částky, p. J* Š 
RM schvaluje doplacení zbývající částky úvěru DEZA ve výši 99.914,15 Kč nejpozději do 30. 11. 2013 pro 
J.***Š***. 
č.usnesení:13/01/3/04 - Rozpočtové opatření č. 2/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2013 v celkové výši 426.567,20 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky, které byly převedeny na základní běžný účet města Kralupy nad Vltavou od zrušené příspěvkové 
organizace Plavecký bazén. Finanční prostředky budou použity na úhradu konečných faktur za dodávku 
elektřiny v roce 2012 pro PO Plavecký bazén.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3412, položka 2129 o 426.567,20 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3412, položka 5154 o 426.567,20 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2013 v celkové výši 82.760,95 Kč. Jedná se o finanční prostředky 
– disponibilní zůstatek na bankovním účtu, vedeném u  České spořitelny, a. s., který přešel od roku 2013  
od zrušené PO Plavecký bazén na město Kralupy nad Vltavou. 
Finanční prostředky budou použity na úhradu konečných faktur za dodávku elektřiny v roce 2012  
pro PO Plavecký bazén.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3412, položka 2129 o 82.760,95 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3412, položka 5154 o 82.760,95 Kč. 
 



B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 122.594,85 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města“ 
na kap. č. 7, § 3412, pol. 5154 na úhradu faktur za dodávku elektřiny. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/01/4/01 - Výkon externího TDI v rámci stavby: „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou“ – dodatek mandátní smlouvy 
RM neschvaluje uzavření dodatku mandátní smlouvy na výkon činnosti externího TDI v rámci stavby „Adaptace 
OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ se společností Stavokontrol, s. r. o.  
č.usnesení:13/01/4/02 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 5 RIaSM, v rámci rozpočtu města  
za rok 2012    
RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků ve výši 20.100 Kč z kapitoly 5, § 3231, 
pol. 5171 (Základní umělecké školy) na kapitolu 5, § 3114, pol. 5171 (Speciální základní školy) finanční 
prostředky byly použity na opravu havarijního stavu římsy na praktické škole v ulici Jodlova, Kralupy nad 
Vltavou. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/01/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice, ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 566 v k. ú. Mikovice, jehož 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 4.000 Kč za prvních 10 bm trasy a 300 Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/01/6/01 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 297 za LSPP 11/2012. 
č.usnesení:13/01/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro Myslivecké sdružení Kralupy – Zeměchy, o. s., jménem pana Zdeňka 
Viktory z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce Myslivecké sdružení uplatnit na jednorázovou kulturní akci – 
Myslivecký ples. 
Uvedená akce se bude konat dne 18. 1. 2013 od 20:00 hod. do 19. 1. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 180 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Zdeněk Viktora. 
č.usnesení:13/01/6/03 - Oprava usnesení ze dne 4. 12. 2012, č. 12/31/6/09 - Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, 
Dr. E. Beneše navýšení provozního příspěvku organizace 
 RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše převod  finančních prostředků z účtu města 
navýšením příspěvku organizace následovně: 
   z kap. 7-SM, § 3111 předškolní zařízení, pol. 6121 neinves. příspěvky zřízeným PO   -  278.203,-Kč 
na kap. 2-SVŠaK, § 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinves. příspěvky zřízeným PO  + 278.203,-Kč 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/01/8/01 - Grantové schéma pro rok 2013 
RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2013 v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu. 
RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
RM souhlasí s vyhlášením „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
č.usnesení:13/01/8/02 – Přijetí dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
Středočeského kraje 
RM schvaluje přijetí dotace na projekt „Náhrada škod při odstraňování povodní v Zeměchách“ z Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof Středočeského kraje ve výši 250.000 Kč. 
RM schvaluje rozdělení obdržených fin. prostředků mezi JSDH, MěBP, TSM: 



JSDH Kralupy   40.195 Kč 
JSDH Minice     3.310 Kč 
JSDH Vojkovice   15.500 Kč 
Úprava zeleně v Zeměchách 35.000 Kč 
TSM posílení rozpočtu               155.995 Kč 
č.usnesení:13/01/8/03 – Rozpočtové změny 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 10.000 Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - spoluúčast 
k dotacím na kap. 9, § 3745, pol. 5169, org. 262 (Dotace Strachov). 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 3.000 Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - spoluúčast 
k dotacím na kap. 10, § 5212, pol. 6122, org. 317 (VIS). 
č.usnesení:13/01/8/04 – Navýšení ceny doplatku ohňostrojové produkce o navýšené 1 % DPH v roce 2013 
RM bere na vědomí navýšení ceny 30% doplatku z celkové ceny Smlouvy o dílo, se společností CZ Team, s. r. o., 
ze dne 11. 10. 2012 na provedení Novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2013 o 234 Kč, způsobené navýšením 1% 
DPH s platností 1. 1. 2013. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/01/9/01 – Kralupská sportovní, s. r. o., podnájem sauny na PB 
RM schvaluje krátkodobý podnájem sauny PB od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, do soukromých rukou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/01/11/1 – Rozdělení zbylých financí 
RM schvaluje převod zbylých finančních prostředků (sport) ve výši 44.000 Kč, které nebyly vyčerpány,  
do rozpočtu roku 2013, na sportovní činnost oddílů. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Termíny RM na 1. pololetí 2013 (v úterý od 13:00 hod., v pondělí od 16:00 hod.) 
22.1. úterý  
  4.2. pondělí  
19.2. úterý 
  5.3. úterý 
18.3. pondělí 
  2.4. úterý 
16.4. úterý 
29.4. pondělí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 



 


