
VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. 9. 2013 
(RM č. 22) 

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:13/22/1/01 - Schválení programu RM č. 22 
RM schvaluje návrh programu 22. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 21/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/22/2/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na kapitole 10, § 5212 – ochrana obyvatelstva: 
- převod fin. částky 31.200,- Kč z položky 5167 (služby školení a vzdělávání) na položku 5171 (opravy  

a udržování), 
-  převod fin. částky 7.000,- Kč z položky 5167 (služby školení a vzdělávání) na položku 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek). 
č.usnesení:13/22/2/02 - Přemístění záložního pracoviště varovacího a vyrozumívacího systému města  
do budovy nové radnice 
RM schvaluje uvolnění finanční částky 15.464,- Kč z rezervy města, pro úhradu přemístění záložního pracoviště 
vyrozumívacího a varovacího systému do nové budovy radnice. 
č.usnesení:13/22/2/03 - Nová elektronická siréna pro centrum města – na novou radnici 
Odloženo, zajistit více nabídek. 
č.usnesení:13/22/2/04 - Zpracování výběrového řízení, administrace a autorský dozor úspěšných žádostí 
na zateplení budov z OPŽP 
1. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., realizací výběrového řízení, 

administrací žádosti o dotaci a autorského dozoru k akci „Snížení energetické náročnosti objektu TSM“,  
za celkovou cenu 114.500,- Kč bez DPH. 

2. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., realizací výběrového řízení, 
administrací žádosti o dotaci a autorského dozoru k akci „Snížení energetické náročnosti objektu  
ZŠ 28. října“, za celkovou cenu 143.000,- Kč bez DPH. 

3. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., realizací výběrového řízení, 
administrací žádosti o dotaci a autorského dozoru k akci „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP  
a MěP“, za celkovou cenu 114.500,- Kč bez DPH. 

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, a to z důvodu časové nouze - 
s ohledem na příslušné dotační termíny. 

č.usnesení:13/22/2/05 - Složení komise k výběrovému řízení „Nákup vybavení pro nový Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje komisi a náhradníky pro otevírání a hodnocení nabídek k projektu „Nákup vybavení pro nový 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou“,  
Termín otevírání obálek je 17. 9. 2013 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/22/2/06 - Vyhlášení výběrového řízení „Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických 
služeb města Kralupy nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje text zadávací dokumentace k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku  

ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických 
služeb města Kralupy nad Vltavou“. 

 
2.  RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických 

služeb města Kralupy nad Vltavou“ a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových 
stránkách města a certifikovaném profilu zadavatele 
 

3. RM schvaluje komisi a náhradníky pro otevírání a hodnocení nabídek akce „Rozšíření kapacity sběrového 
dvora Technických služeb města Kralupy nad Vltavou“. 

 
 
 



č.usnesení:13/22/2/07 - Oprava administrativní chyby: Odměna Sportovní komisi 
RM bere na vědomí administrativní chybu při vyplacení finančních odměn Sportovní komisi za 1. pol. 2013. 
 
RM schvaluje návrh dle přiložené tabulky na výplatu odměn členům Sportovní komisí zřízené radou města  
za 1. pol. 2013 na základě návrhu předsedy komise konzultované se starostou města. 
č.usnesení:13/22/2/08 – Podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP „Aktualizace digitálního 
povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě Kralupy nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 11096921 mezi SFŽP ČR a městem Kralupy nad Vltavou, na akci 
„Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva  
ve městě Kralupy nad Vltavou“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 11096921 statutárního zástupce Města Kralupy nad Vltavou. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/22/3/01 – Rozpočtové opatření č.  22/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 4.000,- Kč. 

Jedná se o peněžitý dar od pana Kuči jako příspěvek na financování akce „AIR BAG JAM“ v rámci oslav 
města Dny Kralup nad Vltavou 2013. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 4.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 4.000,- Kč. 

 
2. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 

v Příbrami v celkové výši 336.000,- Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 336.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4136 o 336.000,- Kč. 
 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.972,- Kč, účelově 
určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.972,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.972,- Kč. 

 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 18.000,- Kč. 

Jedná se o peněžitý dar od pí J** na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč 

 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 231.882,22 Kč. 

Jedná se o finanční prostředky ze zrušeného účtu Plavecký bazén, které budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 231.882,22 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 231.882,22 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.200,- Kč z kap. č. 5, § 6171, pol. 6121 (Projektová 

dokumentace celkem) na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 386 (Studie a posouzení ekonomické výhodnosti 
revitalizace centra města). 

 
2. Převedení finančních prostředků na administraci projektu „Zateplení tělocvičny ZŠ Václava Havla“  

(TDI, Autorský dozor,….) v celkové výši 500.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města 
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5, § 3113, pol. 6121, org. 335 (Zateplení tělocvičny ZŠ Václava Havla). 

 
3. Převedení finančních prostředků na administraci projektu „Zateplení budovy sportovní haly“ (TDI, Autorský 

dozor, …) v celkové výši 500.000,- 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). 

 



4. Převedení finančních prostředků na administraci výběrového řízení „Rozšíření kapacity sběrového dvora“ 
v celkové výši 18.150,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 
§ 3639 pol. 6122 org. 384 (Rozšíření kapacity sběrového dvora). 

 
5. Převedení finančních prostředků na zpracování PD vč. projednání „Revitalizace předmostí mostu  

T. G. Masaryka“ v celkové výši 90.750,- Kč vč. DPH z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 387 (Revitalizace předmostí mostu  
T. G. Masaryka). 

 
6. Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce 

autobusových zastávek ve městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 100.000,- Kč vč. DPH z kap. č. 1,  
§ 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5, § 3639, pol. 6121, org. 394 
(Rekonstrukce autobusových zastávek). 

 
7. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na havárie) na kap. č. 10,  

§ 5212, pol. 5169 na přemístění záložního pracoviště varovacího a vyrozumívacího systému města do budovy 
nové radnice ve výši 15.464,- Kč.   

č.usnesení:13/22/3/02 - Navýšení daně z nemovitostí 
RM bere na vědomí předložený návrh nového stanovení koeficientu pro navýšení daně z nemovitostí v roce 
2014. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
XXX 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/22/5/01 - Ukončení smlouvy č. 141/99/VN a 432/07/VN 
RM schvaluje, na žádost paní Helgy Hanzlíkové, ukončení Smlouvy č. 141/99/VN a Smlouvy o dílo  
č. 432/07/VN, které jsou uzavřeny mezi Helga Hanzlíková, U Cukrovaru 1067, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
IČO: 41460430 a Město Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou IČO 00236977 dohodou 
ke dni 31. 12. 2013. Předmětem smluv jsou úklidové práce v objektech MěÚ U Cukrovaru 1087, MěÚ 
Palackého nám. 6, a MěÚ Přemyslova 381 – odbor doprava. 
č.usnesení:13/22/5/02 - Ukončení smlouvy o dílo č. 197/10/700/RIaSM 
RM schvaluje, na žádost pana Ing. Jaroslava Vlašice, ukončení Smlouvy o dílo č. 197/10/700/RIaSM, která  
je uzavřena mezi Ing. Jaroslav Vlašic, odborně způsobilá osoba v oblasti PO, K Zámku 199, 277 11 Neratovice, 
IČO: 611 22 181, a Město Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, 
dohodou ke dni 30. 06. 2013, předmětem smlouvy je plnění kontrolní činnosti na úseku požární ochrany 
v objektech MěÚ U Cukrovaru 1087, MěÚ Palackého 6, MěÚ Přemyslova 381-odbor dopravy, DPS  
V Luhu 1181 - společné prostory, Penzion pro seniory U Cukrovaru 1171 - společné prostory, Městská 
knihovna. 
č.usnesení:13/22/5/03 - 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. 367/16 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. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/22/5/04 - Změna smlouvy o nájmu – MaxDrinks 
RM schvaluje změnu znění čl. III, odst. 2 Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 210/99/719/SM dodatkem č. 6 takto: 
Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která běží 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Ostatní ujednání 
smlouvy jsou beze změny. 
č.usnesení:13/22/5/05 - Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se společností BPU, s. r. o., se sídlem Praha, 
Mezilehlá 326/1, na pronájem části pozemku p. č. 271/51 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 81 m2 za cenu 
120 Kč/m2/rok.  
č.usnesení:13/22/5/06 – Oznámení o hostování cirkusu Humberto 
RM bere na vědomí pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 2. 9. 2013 do 8. 9. 2013 za účelem hostování 
cirkusu Humberto zastoupeného panem Hynkem Navrátilem, za částku 1.000,--Kč/den.  
 
 



č.usnesení:13/22/5/07 - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 173/1, k. ú. Mikovice  
o ploše 300 m2 (Hruškovna) 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 300 m2 s V** D** za účelem zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Výše nájmu je 5,00 Kč/m2/rok, tj. 1.500,00 Kč/rok. Nájemné bude hrazeno od 1.1.2014. 
č.usnesení:13/22/5/08 - Schválení nového nájemce bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 378 
RM schvaluje opětovné zveřejnění záměru o nájmu bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 378 obálkovou metodou  
za podmínky rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce. 
č.usnesení:13/22/5/09 - Návrhy na schválení záměru o nájmu bytů obálkovou metodou 
1. RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379 obálkovou metodou. 
2. RM neschvaluje záměr o pronájmu bytu č. 3, Vrchlického čp. 703 obálkovou metodou. 
3. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, 

Vrchlického čp. 703 s některým ze žadatelů o byt ze sociálních důvodů. 
č.usnesení:13/22/5/10 - Žádost o prodloužení termínu výměny oken – CREDUM spol. s r. o. 
RM schvaluje prodloužení termínu na dokončení výměny oken a dveří na budově čp. 706, Seifertovo náměstí 
(restaurace Vltava), společnosti Credum, s. r. o., do 30. 6. 2014. 
č.usnesení:13/22/5/11- Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Libušina čp. ** V** L** ze sociálních důvodů na dobu 
3 měsíce od 1. 10. 2013 do 31.12.2013 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před podpisem smlouvy. 
Dluh musí být uhrazen v plné výši do 31.12.2013. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. J. Palacha čp. ** L** F** ze sociálních důvodů na 
dobu 3 měsíce od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2013 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení dluhu. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského nám. čp. ** M. P. z veřejného zájmu na 
dobu 1 roku od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 
 
RM schvaluje přijetí žádosti M** S** o byt z veřejného zájmu. 
č.usnesení:13/22/5/12 - Žádost o povolení závodů v coursingu 
1. RM schvaluje využití louky ( poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Mistrovství ČR v coursingu 
(terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 28. 9. –29. 9. 2013 za poplatek  
ve výši 2.000 Kč/den. 
2. RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Memoriál Karla Grünwalda 
v coursingu, které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 26. 10. – 28. 10. 2013 za poplatek ve výši 
2.000 Kč/den. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/22/6/01 - Návrh na prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na adrese DPS U Cukrovaru čp. 1171 a V Luhu čp. 1181 V. H., 
V. T., H. J., I. H., A. M., O. Š., manželům Č. a B., od 01.10.2013 do 30.09.2014.  
 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, pro manžele F. + M. L., na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:13/22/6/02 - Žádost o přijetí věcného sponzorského daru pro ZŠ praktická Kralupy nad 
Vltavou 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, přijetí 
věcného sponzorského daru v celkové výši 6.000,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů od firmy PLYNTOP, sídlem Přemyslova 383, Kralupy nad Vltavou, zastoupené 
majitelem firmy panem Jaromírem Baštou. Dar bude využíván ve vyučování pracovní výchovy (nářadí do dílny).   
č.usnesení:13/22/6/03 - Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o uvolnění finančních prostředků 
z rezervního fondu na opravu střechy 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - uvolnění finančních prostředků ve výši 4.680,- Kč z rezervního fondu 
Městského muzea Kralupy nad Vltavou na opravu střechy a jejich převedení do rozpočtu muzea roku 2013  
na kapitolu 511 – opravy a údržba.  
č.usnesení:13/22/6/04 – Žádost o přijetí věcného sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy 
nad Vltavou 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace, přijetí věcného sponzorského daru v celkové výši 15.950,- Kč, dle § 39 b) zákona 
 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od firmy KnVnet services, s. r. o., sídlem: 



Sídliště Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o dataprojektor Acer P1303PW DLP Projektor EMEA, 
který bude využíván pro potřeby školy.   
č.usnesení:13/22/6/05 – Žádost o změnu cíle použití finančního daru ze společnosti Česká rafinérská, a. s. 
RM schvaluje pro Farní Charitu Kralupy změnu využití poskytnutého daru ve výši 10.000,- Kč z České 
rafinérské, a. s., na podporu letního tábora 2013, který se z důvodu povodní v červnu 2013 nekonal. Farní 
Charita by přidělené peníze použila na aktivity s dětmi pořádané v rámci nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež REP SUN. 
RM ukládá ved. odboru SVŠK projednat s ředitelkou FCH, aby si změnu použití finančního daru projednala 
přímo s poskytovatelem finančního daru tj. Českou rafinérskou, a. s. 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/22/8/01 - Příspěvek na výrobu odrazové rampy 
RM schvaluje příspěvek z kapitoly č. 10 panu Davidu Malíkovi ve výši 10.580,- Kč na výrobu odrazové rampy.  
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města: z § 3399,  
pol. 5169, org. 2666 na § 3399, pol. 5493, org. 2666. 
č.usnesení:13/22/8/02 - Pověření Marie Blažkové oddáváním 
RM pověřuje – nepověřuje členku ZM Marii Blažkovou oddáváním, a to na volební období 2010 – 2014.  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:13/22/10/1 – Další využití zbývajících prostředků získaných v rámci povodní 2013 (humanitární 
pomoc) 
1. RM schvaluje, aby zbylé materiály z humanitární pomoci po povodních, které mají omezenou trvanlivost 

(balená pitná voda, konzervy, čistící a dezinfekční prostředky) byly vydávány do spotřeby MěÚ  
a organizacím, zřizovaných městem. Materiál bude vydáván dle jejich požadavků až do vyčerpání zásob.  

 
2. RM schvaluje, aby zbylý materiál z humanitární pomoci po povodních charakteru nářadí a pracovních 

pomůcek (kýble, košťata, lopaty, hadry apod.) byl ponechán ve skladu v Růžovém údolí jako „nouzový 
sklad“ k rychlé pomoci pří další případné mimořádné události.  

 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/22/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí přehledové zprávy DDM za červenec 2013, TSM za srpen 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:13/22/13/1 - Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí dopis Ing. Vojena Očenáška, předsedy petičního výboru obyvatel ulic Vrchlického,  
J. Palacha, Chelčického a nám. A. Dvořáka k problematice přestavby RD Vrchlického čp. 600. 
Odpověď na petici připraví Ing. Czechmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, místostarosta     Jan Špaček, člen RM a ZM 


