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V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. února 2013 
(RM č. 3) 

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:13/03/1/01 - Schválení programu RM č. 3 
RM schvaluje návrh programu 3. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 2/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/03/2/01 – Pololetní odměna jednateli „Kralupské sportovní, spol. s r. o.“ za II. pol. 2012 
RM schvaluje udělení pololetní odměny za II. pol. 2012 pro pana Vladimíra Lánského, jednatele „Kralupská 
sportovní spol., s. r. o.,“ ve výši uvedené v důvodové zprávě.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/03/3/01 - Rozpočtové opatření č. 6/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 166.551 Kč do rozpočtu 2013 z depozitního účtu za vyplacené 
pojistné plnění, na posílení rozpočtu kap. č. 7 – správa majetku na energetické štítky budov v majetku města.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 2329 o 166.551,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612, pol. 5169 o 166.551,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 5.000,- Kč. Jedná se o finanční 
dar od spol. Bidvest Czech Republic, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, který je určen na uspořádání akce „Sportovec 
roku 2012“.   
Navýšení příjmů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 5.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 5.000,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.466,42 Kč 
  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města“  
na kap. č. 7, § 3412, pol. 5151 ve výši 11.910,- Kč na úhradu studené vody a 
                             na pol. 5162 ve výši 5.556,42 Kč na úhradu poplatků za telefon. 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.425,54 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města“  
na kap. č. 2, § 6171, pol. 5909 „vratka neinvestičního příspěvku přijatého v předchozích letech obci Temelín“. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/03/4/01 - Studie II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – 
schválení zhotovitele 
RM schvaluje zpracování studie II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu, za cenu  
102.850 Kč vč. DPH. Zpracovatelem studie bude společnost CODE, s r. o., Pardubice.  
Finanční prostředky budou hrazeny z rezervy města. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 102.850 Kč z kap. 1, § 6409 pol. 5901 – rezerva města, na kap. 5,  
§ 3429, pol. 6121, org. 354. Uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za zpracování studie 
II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu. 
č.usnesení:13/03/4/02 - Zajištění koordinátora BOZP na akci Stavební úpravy BD čp. 687, ul. Chelčického, 
1. etapa“ 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Stavební úpravy bytového domu čp. 687, ul. Chelčického –  
1. etapa“, pana Evžena Geyera, V Předpolí 26, 100 00 Praha 10, za celkovou cenu 64.614,- Kč vč. DPH. 
S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:13/03/4/03 – Žádost o vydání vyjádření k žádosti o stavební povolení Výstavba komunikace  
k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou 127/19 a 127/20 „Obytné území Minice – U Studánky 2“ 
RM schvaluje v dané lokalitě (Obytné území Minice – U Studánky 2) a přilehlém území typ zóny: TEMPO 30. 
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č.usnesení:13/03/4/04 – Vypracování upravené PD – Protipovodňová ochrana města 
1. RM schvaluje přepracování PD – Protipovodňová ochrana města, firmou Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 
140 16 Praha 4 za cenu 88.269,50 Kč včetně DPH.  
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (projektová dokumentace celkem), na kap. 5,  
§ 5212, pol. 6121, org. 363 (PD Protipovodňová ochrana města). 
č.usnesení:13/03/4/05 – Zpracování PD k vybudování dešťové kanalizace u BD v ul. Třída Legií 
RM neukládá odboru realizace investic a správy majetku zadat zpracování projektové dokumentace  
na vybudování nové dešťové kanalizace u bytových domů čp. 505 a 506 v ulici Třída Legií, Kralupy nad 
Vltavou – Lobeček včetně získání příslušných povolení. 
RM ukládá TSM prověřit vyčištění dešťových vpustí v této lokalitě za účasti pracovníků RI. 
č.usnesení:13/03/4/06 – „Darovací smlouva kaplička Lobeček“ 
RM schvaluje znění darovací smlouvy na poskytnutí nepeněžitého daru novostavby objektu kapličky v obci 
Kralupy nad Vltavou, na pozemku parc. č. 159/1, k. ú. Lobeček, v hodnotě 507.000 Kč 
č.usnesení:13/03/4/07 – Realizace provizorního schodiště do OD Perla – výběr zhotovitele 
RM bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele akce „Realizace provizorního schodiště do OD Perla 
v Kralupech nad Vltavou“, kterým bude Pavel Týř, V Cihelnách 622, Veltrusy. Uvedený zhotovitel práce 
provede za celkovou cenu 58.080 Kč vč. DPH 

 
RM schvaluje financování akce „Realizace provizorního schodiště do OD Perla v Kralupech nad Vltavou“ 
z finančních prostředků určených na stavbu: „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/03/5/01 - Nákup 5 ks nových IDP pro JSDH Kralupy n. Vlt. 
RM schvaluje odboru RIaSM nákup 5 ks izolačních dýchacích přístrojů včetně příslušenství pro JSDH Kralupy 
nad Vltavou od společnosti Dräger Safety, s. r. o., se sídlem Pod Sychrovem I/64, 101 00 Praha 10,  
IČO 26700778, DIČ CZ26700778, za cenu 186.407 Kč včetně DPH. 
č.usnesení:13/03/5/02 - Žádost o výpůjčku pozemků bývalé skládky bioodpadu Hrombaba 
RM schvaluje záměr o výpůjčce pozemků č. parc. 396/6, 396/5 a 446/40, k. ú. Kralupy nad Vltavou o celkové 
ploše 6.657m2, za účelem využití pozemků ke zpracovávání biologického odpadu. 
č.usnesení:13/03/5/03 - Informace o havarijním stavu části objektů Aera 
RM bere na vědomí informaci o havarijním stavu budovy čp. 3 v areálu Aera, na pozemku st. p. č. 69/2, 
k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit práce potřebné k odstranění budovy čp. 3 na pozemku st. p. č. 69/2,  
k. ú. Kralupy nad Vltavou a následně zajistit oplocení pozemku. 
č.usnesení:13/03/5/04 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Cesta brigádníků čp. 679 J*** H***  
ze sociálních důvodů na 3 měsíce od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše čp. 539 J*** Z***  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.  
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha čp. 738 B*** K*** ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha čp. 738 E*** F*** ze sociálních důvodů na dobu 
do 30. 4. 2013 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  

 
RM neschvaluje podání výpovědi z nájmu bytu, J. Palacha čp. 738 L*** F***, podle § 711,  
odst. 2b) občanského zákoníku.    

 
RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 1 o vel. 2+kk, J. Palacha čp. 738 a ukládá majetkoprávní a bytové 
komisi připravit návrh na obsazení tohoto bytu novým nájemcem. 
 
RM bere na vědomí hlášení volného bytu o vel. 1+kk, Libušina čp. 48 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 2, Libušina čp. 48 s H*** T*** ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku. 
RM schvaluje prominutí úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného, H*** T*** před uzavřením nájemní 
smlouvy na byt Libušina čp. 48. 
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č.usnesení:13/03/5/05 - Žaloba o zaplacení dlužného nájemného 
RM schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného s příslušenstvím,  
za nebytové prostory v areálu bývalých mlýnů, proti J*** S***. 
č.usnesení:13/03/5/06 – Prodloužení užívání dočasné stavby – budovy čp. 710, Husova ul. 
RM schvaluje prodloužení doby užívání budovy čp. 710, umístěné na pozemcích st. 929/1, st. 929/2, st. 929/3 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou do 31. 12. 2014. 
č.usnesení:13/03/5/07 - Nabídka na odkoupení pozemků v k. ú. Hartmanice u Poličky 
RM bere na vědomí informaci o spoluvlastnictví podílu 1/16 celku pozemku pp. 1029/1 v k. ú. Hartmanice  
u Poličky. 
RM neschvaluje podání žádosti města Kralupy nad Vltavou o koupi pozemků pp. 1029/4 a pp.1031/2 v k. ú. 
Hartmanice u Poličky. 
RM ukládá RIaSM nabídnout spoluvlastnický podíl na poz. pp. 1029/1 v k. ú. Hartmanice u Poličky  
k odkoupení ostatním spoluvlastníkům. 
č.usnesení:13/03/5/08 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – vodovod, kanalizace 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemcích pp. 518/3 a pp. 515/2 v k. ú. Minice, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch manželů Zázvorkových, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 bm trasy a 300 Kč 
za každý další bm trasy uložení přípojek do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000 Kč  
za prvních 10 bm délky trasy a 150 Kč za každý další bm trasy uložení přípojek do ostatních pozemků. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.  
č.usnesení:13/03/5/09 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 411 v k. ú. Lobeč, 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:13/03/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro slečnu Simonu Krčkovou, studentku Střední odborné školy 
Velvary z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna Simona Krčková uplatnit na jednorázovou kulturní akci 
– Maturitní ples.  
Uvedená akce se bude konat dne 22. 2. 2013 od 20:00 hod. do 23. 2. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 250 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá slečna Simona Krčková. 
č.usnesení:13/03/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Kralupy 1901, o. s., z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce  
FK Kralupy 1901, o. s., uplatnit na jednorázovou kulturní akci – Taneční ples. 
Uvedená akce se bude konat dne 16. 2. 2013 od 20:00 hod. do 17. 2. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu Sport. 
Předpokládaný počet účastníků je 120 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Milan Repka. 
č.usnesení:13/03/6/03 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury za LSPP 12/2012. 
č.usnesení:13/03/6/04 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro slečnu Patricii Niemcovou, studentku Gymnázia Jana Palacha. 
Mělník z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna Patricie Niemcová uplatnit na jednorázovou kulturní 
akci – Maturitní ples.  
Uvedená akce se bude konat dne 15. 2. 2013 od 19:00 hod. do 16. 2. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 500 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá slečna Patricie Niemcová. 
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VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/03/7/01 - Smlouva o dílo na rok 2013 se spol. OPV, s. r. o., monitoring kvality podzemní 
vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností OPV, s. r. o., na rok 2013 o  provedení prací  
za celkovou částku 72.024 Kč včetně DPH.  
č.usnesení:13/03/7/02 –1. Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

2. Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
3. Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování PC 

1. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 
Asekol, s. r. o., který se týká odděleného sběru PC a notebooků v TSM  
 
2. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 
Asekol, s. r. o., který se týká sběru solárních panelů v TSM 
 
3. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce a používání klecových kontejnerů, která se týká výpůjčky 
klecových kontejnerů pro oddělený sběr počítačů a notebooků  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/03/8/01 - Vlajka pro Tibet 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2013 na budově městského úřadu. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
XXX 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/03/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 14. 1. 2013. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/03/12/1 – Přehledové zpráv 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy: ZŠ ul. Gen. Klapálka a MŠ Dr. E. Beneše. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/03/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM doplňuje usnesení č 13/02/8/02 ze dne 22. 1. 2013 o stanovení náhradníků na hodnotící komisi akce 

„Krajinářské úpravy Strachov“. 
 
2.  RM ukládá odboru RIaSM předložit plán čerpání finančních prostředků na položky rozpočtu:  
      § 3639, pol. 5137, 5171 a 6121 
      RM ukládá odboru ŽP předložit plán čerpání finančních prostředků na položky rozpočtu: 
     § 2333 pol. 5169 a § 3745 pol. 5169 
 
3. RM ukládá TSM odstranit výlepy volebních plakátů na VO a zařízení města 
 
4. RM doporučuje ZM odsouhlasit pojmenování místa, kde se stékají dva potoky u nově osazeného mostku  

u Masnerovy stezky „Na soutoku“. 
 
 
 
 
 

Libor Lesák, místostarosta     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


