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V Ý P I S       Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. května 2013 
(RM č. 11) 

 
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:13/11/1/01 - Schválení programu RM č. 11 
RM schvaluje návrh programu 11. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 10/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/11/2/01 - Žádost o mimořádnou dotaci z MF ČR 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí na projekt „Stavební úpravy atria, výměny oken 
a střechy v ZŠ Generála Klapálka“.  
2. RM schvaluje pověření společnosti Region Servis Centre, s. r. o., přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva 
financí ČR na projekt „Stavební úpravy atria, výměny oken a střechy v ZŠ Generála Klapálka“ za celkovou cenu 
10.000,- Kč. 
3. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti Region Servis Centre,  
s. r. o., přípravou podkladů k rozhodnutí, administrací projektu „Stavební úpravy atria, výměny oken a střechy 
 v ZŠ Generála Klapálka“ a závěrečného vyhodnocení akce, za celkovou cenu 50.000,- Kč. 
4. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle části 
3b) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce, z důvodu časové nouze. 
č.usnesení:13/11/2/02 - Žádost společnosti RA systems, s. r. o., o vyjádření města k záměru umístění 
technologie na recyklaci pneumatik a pryže metodou tzv. hypobarické termální depolymerizace v areálu 
bývalého závodu BALAK v Kralupech n.V. 
RM nesouhlasí se záměrem umístění technologie na recyklaci pneumatik a pryže metodou tzv. hypobarické 
termální depolymerizace do areálu společnosti Proinvesta v Kralupech nad Vltavou. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/11/3/01 - Rozpočtové opatření č. 14/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 18.000,- Kč. 
Jedná se o peněžitý dar od M*** Š*** na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 
 
2. Zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 81.074,18 Kč.  
Jedná se o vyúčtování zálohy, která byla zaplacena v roce 2012 firmě ČEZ Distribuce, a.s. za přeložku vedení 
VN-investiční. Vrácené finanční prostředky budou převedeny zpět na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ“.  
navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 6171, pol. 2324   81.074,18 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 6171, pol. 6121, org. 307 81.074,18 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 114.160,- Kč do rezervy města.  
Z kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6112, pol. 5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění zastupitelstva obcí  
ve výši 11.000,- Kč 
z kap. č. 2 odbor SVŠK, § 3522, pol. 5171 – opravy a údržba nemocnice ve výši 80.000,- Kč 
                                        § 3314, pol. 5192 – poskytnuté neinv. přísp. a náhrady ve výši 850,- Kč 
  z kap. č. 4 odbor správní, § 6118 – volba prezidenta ve výši 22.310,- Kč    
na kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901- rezerva města ve výši 114.160,- Kč. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/11/4/01 – Veřejné osvětlení V Zátiší – rozšíření veřejného osvětlení směrem ke garážím 
Odloženo, prověřit trasu. 
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č.usnesení:13/11/4/02 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 53.090 Kč vč. DPH z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 2219, pol. 6121, org. 389 (Přechod pro chodce v ulici Generála 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou).  
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 37.510 Kč vč. DPH z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 2219, pol. 6121, org. 390 (Přechod pro chodce v ulici Mostní, Kralupy 
nad Vltavou). 
č.usnesení:13/11/4/03 - Dodatek č. 3 (Stavební úpravy BD v ul. Chelčického) 
RM neschvaluje ubourání komínů v objektu BD čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou firmě RYBÁŘ 
stavební, s. r. o., Mělník za celkovou cenu 213.220 Kč vč. DPH.  
 
RM schvaluje opravu schodiště + chodby 3. NP v objektu BD čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou 
firmě RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník za celkovou cenu 102.733 Kč vč. DPH. S firmou RYBÁŘ stavební, 
s. r. o., Mělník bude podepsaný dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo RISML/00008/2013.  
č.usnesení:13/11/4/04 - Přechod pro chodce v ul. Mostní, Kralupy nad Vltavou 
RM nerevokuje usnesení č. 13/05/4/06 ze dne 5. 3. 2013 variantu č. 1 na zpracování dokumentace pro stavební 
povolení na akci: „Přechod pro chodce v ulici Mostní, Kralupy nad Vltavou“. U této varianty je podepsaná 
smlouva o dílo s Ing. Kubískem. 
č.usnesení:13/11/4/05 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ - přehled změnových listů, 
dodatek č. 3   
RM schvaluje provedení víceprací a méněprací, dle přiložených změnových listů č. 1 – 12 a dle rozdílového 
rozpočtu v rámci akce „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou" firmou: Syner, s. r. o. Celkově bude 
cena díla ponížena o 280.889 Kč vč. DPH, celková částka bude činit 149,141.530,35 Kč vč. DPH.  
Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek SOD č. 3. 
č.usnesení:13/11/4/06 - Zpráva o stavu cyklostezek 
RM bere na vědomí zprávu o stavu cyklostezek v Kralupech a přilehlém okolí.  
č.usnesení:13/11/4/07 - Zpráva o stavu projektu „Protipovodňová opatření města Kralupy nad Vltavou“ 
RM bere na vědomí zprávu o stavu projektu „Protipovodňová ochrana města Kralupy nad Vltavou“. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/11/5/01 - Oprava povrchu sportovního hřiště na sídlišti Cukrovar 
RM bere na vědomí informaci o poškozeném povrchu sportovního hřiště na sídlišti Cukrovar. 
RM ukládá odboru RIaSM provést opravu poškozeného povrchu sportovního hřiště na sídlišti Cukrovar, včetně 
zabezpečení zpevnění povrchu na části pozemku pod hřištěm. 
č.usnesení:13/11/5/02 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha čp. 738 M** K** ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 S** H**  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. 
č.usnesení:13/11/5/03 - Dohoda o předání stavby obslužné komunikace 
RM schvaluje převzetí stavby“ Úprava obslužné komunikace Havlíčkova (k řadovým garážím) Kralupy nad 
Vltavou“ po dokončení I. etapy od stavebníka Ing. Petra Čejky s tím, že stavbu dokončí město na vlastní 
náklady. O předání stavby bude podepsána Dohoda o předání stavby ve znění uvedeném v příloze. 
č.usnesení:13/11/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček - horkovod 
RM nemění usnesení RM č.13/08/4/05 ze dne 16. 4. 2013. 
č.usnesení:13/11/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení  
na pozemcích pp. 347/10 a pp. 347/9 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč,  
u délky trasy do 10 bm  uložení do komunikace a 300 Kč za každý další bm trasy. K náhradě za zřízení věcného 
břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/11/6/01 - Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny. 
č.usnesení:13/11/6/02 - Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče 
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,- pro Ranou péči Diakonie Stodůlky. 



str.3 

č.usnesení:13/11/6/03 - Schválení změny odpisového plánu Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou 
na rok 2013 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2013 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Kralupy nad Vltavou, dle přílohy. 
č.usnesení:13/11/6/04 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro Klub vodních sportů Kralupy nad Vltavou se sídlem J. Rysa 831, 
Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých 
místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Jiří Kramer uplatnit na jednorázovou kulturní 
akci „Zahradní slavnost s diskotékou“ 
Uvedená akce se bude konat dne 31. 5. 2013 od 12:00 hod. do 1. 6. 2013 do 00:30 hod. 
Místo konání je areál loděnici Kotva v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 50 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Jiří Kramer. 
č.usnesení:13/11/6/05 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou o souhlas zřizovatele s podáním 
žádosti o nadační příspěvek na obnovu zahrady 
RM schvaluje podání žádosti do programu „Zahrada hrou“ z Nadace proměny, na obnovu zahrady v  Základní 
škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/11/8/01 - Příspěvek z fondu místostarosty 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč z fondu místostarosty města TJ Kralupy, 
oddílu volejbal.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.000 Kč v rámci kap. č. 10: 
z § 6112, pol. 5175, org. 0013 na § 6112, pol. 5222, org. 0013.  
č.usnesení:13/11/8/02 - Schválení programu oslav – Dny Kralup 2013 
RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup n/Vlt 2012“ 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 8. června od 23:30 – 24:00, na levém břehu Vltavy 
naproti loděnice Kotva. 
č.usnesení:13/11/8/03 - Oprava administrativní chyby 
RM schvaluje opravu administrativní chyby usnesení č. 13/10/8/02 takto: 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 3.000 Kč v rámci kap. č. 10: 
z § 6112, pol. 5175, org. 0013 na § 6112, pol. 5331, org. 0013.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/11/9/01 – MěBP náhradní zdroj  
RM bere na vědomí informaci o stavu zabezpečení náhradního elektrického zdroje pro výtahy v objektech DPS. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:13/11/10/1 - Úprava pracovní doby SAOISV v červenci a srpnu 2013 
RM schvaluje úpravu úředních hodiny SAOISV-informačního centra v červenci a srpnu 2013 následovně: 
Pondělí   8:00-18:00 
Úterý  8:00-15:00 
Středa  8:00-18:00 
Čtvrtek  8:00-15:00 
Pátek  8:00-14:00 
č.usnesení:13/11/10/2 – Úsekové měřiče rychlosti a zajištění zlepšení dopravní situace v Kralupech nad 
Vltavou ul. Přemyslova  
RM bere na vědomí vzniklou dopravní situaci v ul. Přemyslova, Kralupy nad Vltavou. 
RM souhlasí s navrženým dopravní řešením, a uzavřením smlouvy na pronájem úsekového měření rychlosti 
s firmou Gormex, s. r. o., sídlem V Domcích 60/20, Praha 6, na dobu určitou 1 roku. Nájemné za užívání měřičů 
rychlostí je stanoveno ve výši 30 % bez DPH z uhrazených pokut na účet města z uvedeného měření.  
RM souhlasí s navýšením jednoho pracovního místa na odboru dopravy v 8. platové třídě, na dobu určitou  
1 roku. 
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XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/11/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 29. 4. 2013 a školské komise dne 6. 5. 2013. 
č.usnesení:13/11/11/2 – Rozdělení finančních příspěvků dle došlých žádostí pro oddíly volejbal, KVS  
a hokej na dané akce 
Staženo. 
č.usnesení:13/11/11/3 – Schválení příspěvku pro P** B** na Mistrovství světa v showdownu (ping pong 
pro zrakově postižené) 
Staženo. 
č.usnesení:13/11/11/4 – Grant MŠMT – KČT –TOM 
Staženo  
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/11/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ praktické a TSM za duben 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


