
 

VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. 9. 2013 
(RM č. 23) 

 
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:13/23/1/01 - Schválení programu RM č. 23 
RM schvaluje návrh programu 23. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 22/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/23/2/01 - Pololetní odměna jednateli „Kralupské sportovní, spol. s r. o.,“ za I. pol. 2013 
RM schvaluje udělení pololetní odměny za I. pol. 2013 pro pana Vladimíra Lánského – jednatele „Kralupská 
sportovní, spol. s. r. o.,“ ve výši uvedené v důvodové zprávě.  
č.usnesení:13/23/2/02 - Výběr dohodce pro nákup energií pro město a PO na energetické burze 
RM schvaluje nákup energií na roky 2014, 2015 pro město a pro PO města prostřednictvím společností 
Bohemia Energy. 
č.usnesení:13/23/2/03 - Přejmenování Útvaru marketingu a rozvoje města a Samostatného oddělení 
informačních služeb veřejnosti 
RM schvaluje novelu Organizačního řádu města Kralupy nad Vltavou, spočívající v přejmenování „Útvaru 
marketingu a rozvoje města“ (UMRM) na „Kancelář starosty“ (KS) a „Samostatného oddělení informačních 
služeb veřejnosti“ (SAOISV) na „Oddělení infocentrum“ (INFO), s účinností k 1. 1. 2014. 
č.usnesení:13/23/2/04 - Oprava administrativní chyby v usnesení RM č. 13/22/2/04 
RM schvaluje za účelem odstranění administrativní chyby (popsané v důvodové zprávě) nový text usnesení RM 
č. 13/22/2/04, ve znění: 
1. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., autorským dozorem k akci 

„Snížení energetické náročnosti objektu TSM“, za celkovou cenu 28.500,- Kč bez DPH. 
2. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., autorským dozorem k akci 

„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října“, za celkovou cenu 50.000,- Kč bez DPH. 
3. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., autorským dozorem k akci 

„Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP“, za celkovou cenu 28.500,- Kč bez DPH. 
4. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, o. p. s., realizací výběrového řízení, 

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

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

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

7. 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:13/23/2/05 - Nová elektronická siréna pro centrum města – novou radnici 
RM po projednání předloženého materiálu: 
1. neschvaluje 
a) Zakoupení nových reproduktorů a stojanu sirény a provedení upgrade staré řídící jednotky. 
b) Uvolnění finanční částky ve výši 216.687,- Kč z rezervy města na nákup zařízení a provedení prací, podle 

přílohy č. 1  
 
2. schvaluje  
Zakoupení nové kompletní sirény a starou řídící jednotku ponechat na náhradní díly při případné opravě.  
 
3. schvaluje  
Dodavatele nové sirény podle přílohy č. 4 - firmu Ing. Šárovec, Leknínová 2274, Nymburk, za cenu  
241.431,30 Kč včetně DPH. 
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4. schvaluje  
Uvolnění finanční částky ve výši 241.431,30 Kč z rezervy města na nákup zařízení a provedení prací, podle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy.  
č.usnesení:13/23/2/06 - Výběr zhotovitele akce „Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou“ společnost  
L. A. Bernkop 1883, a. s., Lidická 717/75, 602 00 Brno, IČ: 26309165, za cenu 7,237.603,- Kč bez DPH. 
č.usnesení:13/23/2/07 - Podání žádostí o zkrácení tzv. vázací lhůty dle nařízení vlády ČR č. 209/2013 Sb. 
ohledně BD čp. 1174, 34, 100 a 101 
1. RM schvaluje podat žádosti o zkrácení tzv. „vázací lhůty“ ve smyslu nařízení vlády ČR č. 209/2013 Sb. 

na bytové domy čp. 1174, 34, 100 a 101. 
 
2. RM ukládá odboru OKTAJ zpracovat a zajistit podání příslušných žádostí na výše uvedené bytové domy. 
č.usnesení:13/23/2/08 - Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2013 
RM schvaluje nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2013  (kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška 
města Kralupy nad Vltavou č. 10/94 o úpravách výpočtu daně nemovitostí), s účinnosti k 1. 1. 2014 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/23/3/01 - Rozpočtové opatření č. 24/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 2.000,- Kč. 

Jedná se o peněžitý dar od společnosti Al-Namura, spol. s r. o., 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 2.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 2.000,- Kč. 
 

2. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 28.000,- 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 28.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4136 o 28.000,- Kč. 

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

Jedná se o peněžitý dar od pí Š** 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 

 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 

v rámci Tématického zadání Zkvalitnění životního prostředí. Jedná se o splátku ve výši 17.614,- Kč, účelově 
určenou na akci/projekt Odstranění černých skládek.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 17.614,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3729 o 17.614,- Kč. 

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na havárie) na kap. č. 4,  

§ 6114 (Volby do Parlamentu ČR) v celkové výši 37.000,- Kč.  
Jedná se o navýšení rozpočtu na volby do Parlamentu ČR, které se budou konat 25. a 26. října 2013.    

 
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 přípravu žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce 

autobusových zastávek ve městě Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 46.000,- Kč vč. DPH z kap. č. 1,  
§ 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. 5, § 3639, pol. 6121, org. 394 
(Rekonstrukce autobusových zastávek). 

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

T. G. Masaryka“ v celkové výši 60.500,- 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). 



str.3 

IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/23/4/01 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“ + změnové listy 
1. RM schvaluje změnu termínu dokončení stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 

 do 4. 11. 2013, a to včetně odpovídajícího posunutí souvisejících uzlových bodů. Se zhotovitelem bude  
o této změně uzavřen dodatek SOD č. 5, jehož nedílnou součást bude tvořit aktualizovaný harmonogram 
prací. 

 
2. RM schvaluje provedení víceprací, dle předložených změnových listů č. 23 – 28, 33 a dle předložených  

2 rozdílových rozpočtů v rámci akce „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou" firmou: Syner,  
s. r. o. Celkově bude cena díla navýšena o 1,242.421,12 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek 
SoD č. 5. 

č.usnesení:13/23/4/02 - Požadavky na opravy v objektu MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o nutných investičních akcích v objektu MŠ Gen. Klapálka 
v Kralupech nad Vltavou a o jejich zařazení do návrhu rozpočtu na rok 2014.  
 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit v letošním roce projektovou dokumentaci na opravu rozvodů vody  
a kuchyně v pavilonu „C“ MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou. Projektová dokumentace bude hrazena 
z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013. 
č.usnesení:13/23/4/03 - Dodávka a montáž koupelnových doplňků - MěÚ v Kralupech nad Vltavou – výběr 
zhotovitele 
RM schvaluje provedení akce „Dodávka a montáž koupelnových doplňků – MěÚ v Kralupech nad Vltavou“, 
zhotovitelem: LORIKA CZ, s. r. o., Wolkerova 18, 415 01 Teplice, za celkovou cenu 118.211,- Kč vč. DPH. 
Rozpočtové změny z kap. 1, § 6409, pol. 5901 (rezerva města) na kapitolu 7, § 6171, pol. 5137 (DHM). 
č.usnesení:13/23/4/04 - Výměna a repase vrat TSM Kralupy nad Vltavou – obj. garáží – výběr zhotovitele 
RM schvaluje provedení akce „Výměna a repase vrat TSM Kralupy nad Vltavou – obj. garáží“, zhotovitelem: 
Petr Němec, Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za cenu 690.800,- Kč bez DPH. 
Finanční prostředky budou hrazeny z pojistky města Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/23/4/05 - Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu „KaSS“ v Kralupech nad 
Vltavou – prodloužení termínu 
RM neschvaluje prodloužení termínu dokončení stavby „Snížení energetické náročnosti objektu kulturního 
domu KaSS v Kralupech nad Vltavou“ do 14. 10. 2013. 
č.usnesení:13/23/4/06 - Dodávka a montáž posuvné stěny - MěÚ v Kralupech nad Vltavou – výběr 
zhotovitele 
1. RM schvaluje provedení akce „Dodávka a montáž posuvné stěny – MěÚ v Kralupech nad Vltavou“, 

zhotovitelem: GENEVA CONSULTING, s. r. o., Randova 7, 150 00 Praha 5, za celkovou cenu 429.550,- Kč 
vč. DPH.  

2. RM schvaluje financování akce „Dodávka a montáž posuvné stěny – MěÚ v Kralupech nad Vltavou“ 
z finančních prostředků určených na stavbu: „ Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 

3. 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 uvedenou akci. 

č.usnesení:13/23/4/07 - Lávka V Olších – prodloužení termínu ukončení rekonstrukce 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. RISML/00035/2013, se stavební firmou STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN, s. r. o., se sídlem Jugoslávská 2090, Mělník 276 01, ze dne 15. 7. 2013, na prodloužení termínu 
ukončení rekonstrukce „Lávky V Olších“, do 30. 11. 2013. 
č.usnesení:13/23/4/08 - Psí útulek – žádost o pronájem 
RM neschvaluje paní Monice Kolkové podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 447-10-5/RIaSM o zajištění 
provozu útulku pro psy na dlouhodobý pronájem útulku včetně haly na 20 let. 
RM ukládá OKTAJ navrhnout dodatek smlouvy, ve které by bylo nájemci zajištěno, v případě vypovězení 
smlouvy, proplacení vložených investic. 
č.usnesení:13/23/4/09 - Semafor Přemyslova ulice 
1) RM schvaluje, na základě ustanovení §76 odst. (6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyloučení 
nabídky JTS CZ, s. r. o., Husova 1712, 250 01 Brandýs n. L., z účasti v zadávacím řízení z důvodu nedoložení 
čestného prohlášení dle § 53, odst. (1), písm. a), b), i), j), k) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
a nepodepsaného seznamu obdobných zakázek. 

2) RM schvaluje na základě ustanovení § 76 odst. (6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyloučení 
nabídky SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., Pod Višňovkou 1161/37, 140 00 Praha 4, z účasti v zadávacím řízení 
z důvodu chybějícího ocenění položek č. 24, č. 25, č. 84, č. 85 a č. 88. ve výkazu výměr. 
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3) RM schvaluje, zhotovitelem akce: „Umístění světelných signálů pro chodce v Přemyslově ulici“, firmu 
CROSS Zlín, a. s., Louky 397, 763 02 Zlín, za cenu 827.484,50 Kč včetně DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/23/5/01 - Pronájem nebytových prostor v objektu nového městského úřadu - schválení 
nájemce 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Kosinovou, bydlištěm Nová Ves 58, na pronájem 
nebytových prostor v budově nového MěÚ čp. 1091, budoucí čp. 1, o rozloze 41,36 m2 a terasy o rozloze 
120 m2, za účelem zřízení provozovny občerstvení, za nájemné 60.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 3 let. Veškeré úpravy a vybavení provozovny občerstvení provede nájemce na vlastní náklady 
tak, aby provoz byl zahájen v lednu 2014.  
č.usnesení:13/23/5/02 - Žádost o povolení vjezdu a parkování na pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček 
(Spolek leteckých modelářů) 
RM schvaluje povolení vjezdu osobních automobilů a jejich parkování na části pozemku pp. 81/162 v k. ú. 
Lobeček, pro členy Spolku leteckých modelářů Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/23/5/03 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 V** S** ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 I** K**ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Vrchlického čp. 703 S** S**ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. 
 
4. hlášení volného bytu č. 4 o vel. 3+1, Žižkova čp. 80  
RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 4, Žižkova ulice čp. 80 s tím, že na byt nebude uzavřena nová 
nájemní smlouva. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/23/6/01 - Finanční příspěvek pro Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ve výši Kč 5.000,-. 
č.usnesení:13/23/6/02 - Dodatek č. 2 k „Dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“  
s obcí Postřižín 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 k „Dohodě o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy“ podle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřené s obcí Postřižín 
v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2014. 
č.usnesení:13/23/6/03 - Žádost dodatečné přijetí finančních sponzorských darů pro ZŠ Komenského nám. 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace, přijetí finančních sponzorských darů v celkové výši 412.837,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednotlivé finanční dary jsou většinou účelově vázány  
na pořízení hraček, pomůcek, vybavení zaplavených prostor a obnovu školního hřiště. Dárci - viz příloha 
důvodové zprávy.  
č.usnesení:13/23/6/04 - Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou, dle přílohy důvodové zprávy. 
č.usnesení:13/23/6/05 - Den zdraví v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí změnu termínu Dne zdraví a to 22. 10. 2013. 
č.usnesení:13/23/6/06 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy a přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. * v domě s pečovatelskou službou na adrese  
U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, pro M** S**, na období od 01.10.2013 do 30.09.2014.  
 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro B** H**, na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
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č.usnesení:13/23/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro KVS Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
KVS Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Charitativní akce“  
Uvedená akce se bude konat dne:  18. 10. 2013 od 16:00 hod. do 23:00 hod. 
                                                         19. 10. 2013 od 10:00 hod. do 24:00 hod. 
Místo konání je  loděnice Kotva v Kralupech nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 3000 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Jiří Kramer. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/23/7/01 - Založení parku v Zeměchách u pomníku obětí nacismu 
1. RM schvaluje firmu Ing. Milan Janda dodavatelem služby založení parku u pomníku obětí nacismu 
v Zeměchách včetně roční následné péče za cenu 81.089,- Kč včetně DPH. 
č.usnesení:13/23/7/02 - Sběr bioodpadů přímo z domácností 
Starosta města souhlasí s udělením výjimky z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek a souhlasí s tím, aby 
OŽP vycházel při výběru dodavatele služby „Sběr bioodpadů přímo z domácností“ pouze z 2 prokazatelných 
nabídek 
 
RM souhlasí s výběrem společnosti Regios, a. s., jako dodavatelem služby „Sběr bioodpadů přímo  
z domácností“ na následující 2 roky 2014-2015 za nabídkovou cenu 920,- Kč bez DPH. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/23/8/01 - Výběr firmy na ohňostrojovou produkci 1. 1. 2014 
RM schvaluje společnost CZ team, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2014 za cenu 82.400 Kč bez DPH 
č.usnesení:13/23/8/02 - Propagační materiály 
RM schvaluje zveřejnění akcí konaných v Kralupech nad Vltavou v letáku společnosti Adjust Art - Adventní 
čas.  
RM schvaluje zveřejnění akcí konaných v Kralupech nad Vltavou v letáku společnosti Adjust Art - Průvodce 
Středočeským krajem. 
č.usnesení:13/23/8/03 - Příspěvek z fondu místostarosty 
RM schvaluje proplacení příspěvku ve výši 15.000,- Kč z fondu místostarosty města Ing. Czechmanna 
Dvořákovu gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické. 
RM schvaluje proplacení příspěvku ve výši 5.000,- Kč z fondu místostarosty města Ing. Czechmanna  
TJ Kralupy-oddílu tenisu. 
 
RM schvaluje rozpočtové změny: 
z kap. 10, § 6112, pol. 5223, org. 0013 na kap. 10, § 6112, pol. 5333, org. 0013 – 10.000,- Kč 
z kap. 10, § 6112, pol. 5493, org. 0013 na kap. 10, § 6112, pol. 5333, org. 0013 –   5.000,- Kč  
z kap. 10, § 6112, pol. 5175, org. 0013 na kap. 10, § 6112, pol. 5222, org. 0013 –   5.000,- Kč 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/23/9/01 – Žádosti o souhlas vlastníka s podnájmem v domě č. p. 1174, Purkyňovo náměstí  
a č. p. 34, ulice 9. května, Kralupy n. Vlt. 
RM souhlasí s podnájmem v souladu s § 719 OZ odst. 1. 
V č. p. 1174 na Purkyňově náměstí v Kralupech nad Vltavou žadatelům dle důvodové zprávy: 
V č.p. 34 v ulici 9. května v Kralupech nad Vltavou žadatelům dle důvodové zprávy: 
č.usnesení:13/23/9/02 – Výzva o zakázku - Dodávka vozidla s lisovací nástavbou pro sběr a odvoz 
komunálního odpadu z těžko dostupných míst a pro vývoz košů 
I. RM schvaluje nákup „Vozidla s lisovací nástavbou na sběr a odvoz komunálního odpadu z těžko dostupných 
míst a pro vyvážení košů“ 
 
II. RM schvaluje obeslat dodavatele a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových 
stánkách města 

 
III. RM schvaluje financování nového vozidla s lisovací nástavbou pro sběr a odvoz komunálního odpadu  
z těžko dostupných míst a pro vyvážení košů z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 
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X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:13/23/10/1 – Záměr certifikace informačního centra MěÚ Kralupy nad Vltavou a IC v projektu 
„Revitalizace předmostí T. G. Masaryka“ 
1. RM schvaluje podání žádosti o certifikaci na třídu C pro informační centrum MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
 
2. RM schvaluje podání žádosti certifikace pro informační centrum, které bude zřízeno v rámci projektu 

„Revitalizace předmostí mostu T. G. Masaryka“. Žádost o certifikaci by byla podána v případě kladného 
rozhodnutí o schválení dotace na předmětný projekt. 

 
3. RM schvaluje uhrazení ročního poplatku 2 x 3000,-- Kč za certifikaci z kapitoly odboru OKTAJ - § 6171 

pol. 5169 org. 516902. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/23/11/1 – Rozdělení daru od České rafinérské 
RM schvaluje schválení rozdělení daru od České rafinérské ve výši 100.000,- Kč následovně:  

 BK JUNIOR ženy  - 40.000,-Kč – celorepubliková soutěž 
 Anička Koblencová – Kanoistika - 20.000,-Kč -  účast na MS juniorů a dospělých  
 Lenka Zahradníková  - 20.000,-Kč – účast na akcích MS a ME 
 Martin Štěpán   - 20.000,- Kč – účast na akcích SP a EP       

Finanční příspěvky ve výši 100.000,- Kč budou hrazeny z kapitoly 2, § 3419, pol. 5222. 
č.usnesení:13/23/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 11. 9. 2013 a redakční rady KZ dne 18. 9. 2013. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/23/12/1 – Informace na vědomí 
1. Dopis obyvatel lokality ul. Větrná, K Nové silnici, Pod Macalákem, Na Žebrech  
RM ukládá vedoucímu odboru VY a DOP vyvolat schůzku s obyvateli ul. Větrná, K Nové silnici, Pod 
Macalákem, Na Žebrech a vysvětlit situaci se stavem komunikací v uvedené lokalitě. 
2. Dopis VŠCHT k projektu vědecko-technického parku 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na umístění „mlynářské šupny“ do rekonstruované budovy 
bývalého mlýna. 
RM schvaluje (po dobu přestavby bývalého mlýna) smlouvu o výpůjčce bytu č. 4 Žižkova čp. 80 pro potřeby 
VŠCHT Praha. Výpůjčitel bude hradit veškeré energie a služby. 
3. Dopis Ing. arch Skaličky k výběru zhotovitele PD revitalizace mostu TGM 
RM bere na vědomí dopis Ing. arch. Skaličky k výběru zhotovitele PD revitalizace předmostí mostu TGM  
a schvaluje zaslání vypracované odpovědi. 
4. Stížnost paní L** na rušení nočního klidu z herny Chelčického ul. 
RM bere na vědomí stížnost paní L** a ukládá MěP provádět četnější kontroly u herny v Chelčického ulici. 
5. Žádost MUDr. Pišvejce k součinnosti se zdravotní pojišťovnou MVČR 
RM podporuje záměr v rozšiřování poskytovaných služeb psychiatrické ambulance MUDr. Pišvejce 
v Kralupech nad Vltavou, pro co nejvíce občanů města, zejména nově pro klienty pojišťovny MVČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 


