
Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. června 2013 
(RM č. 14) 

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:13/14/1/01 - Schválení programu RM č. 14 
RM schvaluje návrh programu 14. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 12 a 13/2013 (plnění usnesení).  
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM, které se bude konat 17. června 2013. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/14/2/01 - Výběrové řízení „Pojištění majetku města“ 
1. RM schvaluje zrušení výběrové řízení „Pojištění majetku města,“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. 
2. RM schvaluje prodloužení pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. minimálně do 30. 4. 2014. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/14/3/01 - Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a dát 
souhlas s celoročním hospodařením Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 a to bez výhrad. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s tímto závěrem: 
Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření 
za rok 2012 se závěrem bez výhrad. 
Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které 
by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. 
č.usnesení:13/14/3/02 - Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2014 
RM schvaluje Závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2014 dle příloh 1-4. 
č.usnesení:13/14/3/03 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou  
na základě žádosti M**K** Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 450.000 Kč 
M**K** Kralupy nad Vltavou na základě žádosti ze dne 4. 6. 2013: 
1) na účel poř. č. 01: Obnova střechy (krytina i konstrukce starší 10 let) 
2) na účel poř. č. 07: Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není 
3) na účel poř. č. 08: Vestavba bytu do půdního prostoru 
na objekt rodinný dům **Kralupy nad Vltavou - Mikovice 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 17. 6. 2013. 
č.usnesení:13/14/3/04 – Rozpočtové opatření č.  17/2013 
RM schvaluje: 
Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na odměnu firmě ACCON (1% z dotace v případě obdržení kladného 
rozhodnutí) na akci projekt „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček 
(ulice Třída Legií, Revoluční a Ivana Olbrachta)“ celkové výši 224 751,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 
(Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5, § 2213, pol. 6121, org. 331(MK Lobeček). 
 
2. Převedení finančních prostředků na projektovou dokumentaci „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP 
a MP“ v celkové výši 54 450,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3613, pol. 6121, org. 380 (zateplení MěBP a MP).    
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/14/4/01 - Projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce komunikace mezi ulicemi 
Přemyslova a Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje podepsání SoD s  Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, Praha 10 na zpracování PD stavby 
„Rekonstrukce komunikace mezi ulicemi Přemyslova a Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“  
za celkovou částku 91.355 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 91.355,- Kč z kapitoly 5, § 6171, pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 2213, pol. 6121, org. 391 (Rekonstrukce komunikace mezi ulicemi 
Přemyslova a Lutovítova).  
 
 



č.usnesení:13/14/4/02 - Sesuv půdy na RD Velvarská 68, Kralupy nad Vltavou Mikovice 
RM neschvaluje vypracování odborného posudku a návrhu řešení na zabránění sesuvu půdy na pozemku 7/1 
v k. ú. Mikovice odbornou firmou, zabývající se problematikou sesuvu půdy. 
 
RM schvaluje přistavování kontejneru na odvoz zeminy, na pokyn zástupce odboru RI a SM, po zjištění stavu 
na pozemku 7/1 v k. ú. Mikovice  
č.usnesení:13/14/4/03 - PD – kanalizace v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace projektovou kanceláří Ing. Matějky na ležatou kanalizaci 
v objektu ZŠ Gen. Klapálka. Klapálka, Kralupy nad Vltavou za celkovou částku 39.930 Kč vč. DPH.  
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 39.930 Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace 
– celkem) na kapitolu 5 § 3113 pol. 6121 org. 392 (Rekonstrukce ležaté kanalizace v ZŠ Generála Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou). 
č.usnesení:13/14/4/04 – Návrh odměn ředitelům TSM,MěBP 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Petra Šáru  
za I. pololetí roku 2013 ve výši dle přílohy. 
 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) Ing. Ladislava 
Berita za I. pololetí roku 2013 ve výši dle přílohy. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/14/5/01 - Revokace usnesení č. 13/12/5/08 ze dne 28. 5. 2013. 

Schválení nájemce části pozemku p.43/6, k. ú. Mikovice o ploše 493 m2   
RM revokuje usnesení č. 13/12/5/08 ze dne 28. 5. 2013. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6  v k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 493 m2 s J** N**za účelem zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše 
nájmu je 16,20 Kč/m2/rok, tj. 7.987,00 Kč/rok. 
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6 v k. ú. Mikovice, obec 
Kralupy nad Vltavou, o ploše 493 m2 E** Z**. Výše nájmu 14,42 Kč/m2/rok, tj. 7.110,00 Kč/rok. 
č.usnesení:13/14/5/02 - Záměr města o pronájmu části pozemku k. ú. Minice – předzahrádka 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 514/1 v k. ú Minice o výměře 20 m2 za účelem 
využití předzahrádky.  
č.usnesení:13/14/5/03 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského čp. 198 J**S** z veřejného zájmu na 
dobu 1 roku od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. 
č.usnesení:13/14/5/04 - Výpověď  nájmu – nájemní smlouva č. 362/08/700/SM 
RM bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor v Trojanově ul. čp. 65 k 31. 5. 2013 MUDr. Jany 
Homolové, nájemní smlouva č. 362/08/700/SM. 
č.usnesení:13/14/5/05 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování cirkusu 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 1. 7. 2013 do 7. 7. 2013 za účelem hostování 
cirkusu Bob Navarro King, zastoupeného panem Bohumilem Navrátilem, za částku 1.000-Kč/den.  
Hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
č.usnesení:13/14/5/06 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček - horkovod 
RM mění usnesení RM č. č.13/08/4/05 ze dne 16. 4. 2013 takto: 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného horkovodu  
na pozemcích města Kralupy nad Vltavou pp. 129/19, pp. 129/37 a pp. 129/55 v k. ú. Lobeček, ve prospěch 
TAMERO INVEST, s. r. o., IČ: 24781452, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 bm délky 
trasy a 300 Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace  
a 3.000 Kč za prvních 10 bm délky trasy a 150 Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/14/6/01 - ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou – nový zástupce školské rady 
RM bere na vědomí zvolení nového zástupce ve školské radě od školního roku 2013-2014 v ZŠ Václav Havla 
v Kralupech nad Vltavou, dle důvodové zprávy. 
č.usnesení:13/14/6/02 - Žádost o rozpočtovou změnu pro ZŠ praktickou Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 19.000 Kč  
z kap. 2 SVŠaK, § 3522 – ostatní nemocnice, položka 5213 neinv. transf. nefin. podnik. subj.  + 19. 000 Kč 
na kap. 2 OSVŠaK, § 3114- speciální základní školy, pol. 5331- nerv. transf. PO         – 19.000 Kč 



Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů inventáře do cvičné kuchyňky Základní škole praktické, 
Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/14/6/03 - Žádost KaSS Kralupy nad Vltavou o změnu odpisového plánu na rok 2013 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou změnu odpisového plánu organizace 
dle přílohy. 
č.usnesení:13/14/6/04 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka o změnu odpisového plánu na rok 
2013 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou změnu odpisového plánu organizace 
dle přílohy. 
č.usnesení:13/14/6/05 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o čerpání z rezervního fondu školy 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. čerpání z rezervního 
fondu organizace v celkové výši 21.420,64 Kč. 
Tato částka by měla být použita na grafické zpracování a tisk vlastních žákovských knížek, které budou 
vytvořené škole na míru. 
č.usnesení:13/14/6/06 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti výjimku pro slečnu Michaelu Volšičkovou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
slečna Michaela Volšičková uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Svatba“. 
Uvedená akce se bude konat dne 14. 6. 2013 od 17:00 hod. do 15. 6. 2013 do 01:00 hod. 
Místo konání je v zahradě u Kulturního domu v Kralupech nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 65. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá slečna Michaela Volšičková. 
č.usnesení:13/14/6/07 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u uvedených nájemců (viz důvodová zpráva) na dobu určitou  
od 01.07.2013 do 30.06.2014. 
č.usnesení:13/14/6/08 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Kralupy 1901 z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce FK Kralupy 
1901 uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Fotbalová rozlučka FK Kralupy 1901“. 
Uvedená akce se bude konat dne 15. 6. 2013 od 13:30 hod. do 16. 6. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v zahradě u Kulturního domu v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 80. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá Milan Repka. 
č.usnesení:13/14/6/09 - Žádost o dodatečné přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ 28. října Kralupy 
nad Vltavou 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 
dodatečné přijetí finančního sponzorského daru v celkové výši 15.000,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., 
 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od firmy HECKL, s. r. o., sídlem Přemyslova 153, Kralupy nad 
Vltavou, zastoupené panem Pavlem Hecklem jednatelem. 
Finanční dar v celkové výši 15.000 Kč je určen pro potřeby školy následovně: 
 Finanční prostředky ve výši 9.000 Kč jsou určeny na dovybavení hřiště (nákup herních a sportovních prvků) 

při ZŠ 28. října.  
 Finanční prostředky ve výši 5.000 Kč jsou určeny na nákup vybavení pro žáky první třídy ZŠ 28. října.  
 Finanční prostředky ve výši 1.000 Kč jsou určeny na nákup výtvarných potřeb, případně na nákup odměn 

pro žáky.    
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/14/7/01 - Založení parku v Zeměchách u pomníku obětí nacismu 
1. RM schvaluje předloženou projektovou dokumentací sadových úprav parku v Zeměchách u pomníku obětí 
nacismu   
2. RM schvaluje, aby manipulační pás za živým plotem byl pokryt mulčovací borkou  
 
VIII. Marketing 
xxx 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
xx 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Xxx 
 



XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/14/11/1 – Žádost HK Kralupy nad Vltavou o finanční podporu pro období září až prosinec 
2013 
RM doporučuje ZM schválit HK Kralupy nad Vltavou finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč na využití 
ledové plochy pro období září až prosinec 2013. Finanční prostředky budou vyplaceny z rezervy města. 
z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 (rezerva města) 
na kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským 
sdružení. 
 
XII. Informace na vědomí  
xxx 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/14/13/1 –  
RM bere na vědomí informaci-komentář PaedDr. Racka k rozpočtové změně k digitalizaci MěM. 
 
RM schvaluje použití finančních prostředků na odstraňování povodňových škod z rezervy města na havárie  
z kap. 1-EO, § 6409, pol. 5901. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Czechmann, místostarosta    Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


