
VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. října 2013 
(RM č. 24) 

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:13/24/1/01 - Schválení programu RM č. 24 
RM schvaluje návrh programu 24. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 23/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
xxx 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/24/3/01 - Rozpočtové opatření č.  25/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 37.700,- Kč účelově určené 
pro ZUŠ, Riegrova 181, Kralupy nad Vltavou na soutěže a přehlídky financované z MŠMT. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 37.700,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3231 o 37.700,- Kč. 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 14.800,- Kč účelově určené 
pro DDM, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou na soutěže a přehlídky financované z MŠMT. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 14.800,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421 o 14.800,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 36.000,- Kč. Jedná se o peněžité 
dary od pí J.** ve výši 18.000,- Kč a pí Č.** ve výši 18.000,- Kč na podporu aktivit města v oblasti péče o 
seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 36.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 36.000,- Kč 
 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR 
v celkové výši 237.600,- Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování 
sociálních služeb. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 237.600,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 237.600,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 Rezerva města na kap. č. 10 § 5212 pol. 6122  
na zakoupení nové kompletní sirény ve výši 241.431,30 Kč. 
 
2. Převedení finančních prostředků v rámci kap. č. 1 z § 6409 pol. 5901 Rezerva města na § 6320 pol. 5163  
na havarijní pojištění pro Tatru 815 ve výši 94.500,- Kč. 
 
3. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 z § 6409 pol. 5901 Rezerva města na kap. č. 7 § 3412 pol. 6121 
org. 382 ve výši 10.890,- Kč na vypracování studie: „Omezení hluku na Veřejném hřišti v Mikovicích“. 
č.usnesení:13/24/3/02 - Poskytnutí příspěvku DSO 
RM schvaluje poskytnutí členského příspěvku na rok 2013 Dobrovolnému svazku obcí Údolí Vltavy ve výši 
170.830,- Kč.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/24/4/01 - Projektová dokumentace „Rekonstrukce komunikace v ulici I. Olbrachta 
v Kralupech nad Vltavou – 2. část“ 
1. RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, Praha 10 na zpracování PD 
stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici I. Olbrachta, Kralupy nad Vltavou – 2. část“ za celkovou částku 
116.160,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 116.160,- Kč z kapitoly 5, § 2212, pol. 6121, org. 101 
(Rekonstrukce komunikace v ulici Na Rybníkách, Zeměchy u Kralup nad Vltavou) na kapitolu 5, § 2212, pol. 
6121, org. 404 (Rekonstrukce komunikace v ulici I. Olbrachta, Kralupy nad Vltavou – 2. část).  
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č.usnesení:13/24/4/02 - Mostky v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o stavu mostů a lávek v Kralupech nad Vltavou. Prohlídku 
včetně předávacích protokolů provedla firma PONTEX , s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha – Braník.   
RM ukládá TSM předložit do příští RM zprávu o provedených opravách a opatřeních na kontrolovaných 
lávkách a mostcích v Kralupech nad Vltavou v období 2012 – 2013. 
č.usnesení:13/24/4/03 - Hřiště Mikovice – studie omezení hluku 
RM schvaluje, vypracování studie: „Omezení hluku na Veřejném hřišti v Mikovicích, firmou Atelier DEK, 
DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, za cenu 10.890,- Kč včetně DPH. 
č.usnesení:13/24/4/04 – „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – aktualizace změnových listů 
1. RM revokuje část 2 usnesení č. 13/23/4/01, ze dne 24. 9. 2013, ve znění: 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. 
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 1,216.912,95 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek 
SOD č. 5. 
č.usnesení:13/24/4/05 – Demolice zadního traktu objektu čp. 6 Palackého nám. – zadání projektové 
dokumentace 
1. RM bere na vědomí návrh odboru RIaSM na provedení demolice zadního traktu objektu čp. 6, Palackého 
náměstí (viz přiložený zákres do katastrální mapy).  
 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit v letošním roce projektovou dokumentaci na provedení demolice zadního 
traktu objektu čp. 6, Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou podle upraveného návrhu. Projektová 
dokumentace bude hrazena z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/24/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – kanalizační přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kanalizační přípojky  
na pozemcích pp. 133/41 a pp. 146/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch Petra Kochmana, Tomkova 682, Kralupy Vltavou, za jednorázovou úhradu  
ve výši 4.000,- Kč. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/24/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 81/190 v k. ú. Lobeček, 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:13/24/5/03 - Návrh na prominutí nájemného za užívání bytu č. *, Havlíčkova čp. 900 
RM schvaluje prominutí plateb nájemného a záloh na služby R** H** za užívání bytu č. *, Havlíčkova čp. 900 
od 1. 10. 2013 do doby ukončení rekonstrukce bytového domu Havlíčkova čp. 900. 
č.usnesení:13/24/5/04 - Výpověď Smlouvy o výpůjčce – Sdružení zdravotních zařízení 
1. RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu DPS V Luhu čp. 1171,  
č. 514/00/719/SM, uzavřené se Sdružením zdravotnických zařízení, Laurinova 333, Mladá Boleslav. Výpůjčka 
bude ukončena ke dni 31. 12. 2013. 
2. RM schvaluje využití nebytových prostor v přízemí objektu DPS V Luhu čp. 1171 o celkové ploše 42,26 m2 

pro potřeby Sociálních služeb města. 
č.usnesení:13/24/5/05 - Schválení nového nájemce bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 378 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Lidové náměstí čp. 378 s J** T*, za podmínky 
rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku  
od uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého 
nájemného za první měsíc ve výši 72.560,00 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 
107/2006 Sb., po dobu oprav jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené 
kvality. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Lidové náměstí čp. 378 M** A** 
s nabídkou nájmu za 1. měsíc ve výši 31.777,00 Kč.  
č.usnesení:13/24/5/06 – Schválení nového nájemce bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Lidové náměstí čp. 379 s A** H**, za podmínky 
rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku  
od uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého 
nájemného za první měsíc ve výši 72.777,00 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 
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107/2006 Sb., po dobu oprav jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené 
kvality. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Lidové náměstí čp. 379 B** D** 
s nabídkou nájmu za 1. měsíc ve výši 20.100,00 Kč 
č.usnesení:13/24/5/07 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Libušina čp. 48, J** S** ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 L** V** ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Lidové náměstí čp. 379 N** F** ze sociálních důvodů  
na dobu 5 let od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2018. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Havlíčkova čp. 900 J** F**ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 J** M** ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Havlíčkova čp. 900 S** J** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského čp. 198 V** K** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * o vel. 1+1, Komenského čp. 198 S** H** z veřejného 
zájmu na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 R** T** ze sociálních 
důvodů na 3měsíce od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 I** K** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. *, Vrchlického čp. 703 s J + V F** za zachování podmínek 
stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. *, Žižkova čp. 80. 
č.usnesení:13/24/5/08 - Rozdělení stávajícího nábytku po stěhování MěÚ 
a) RM schvaluje odboru RIaSM rozdělení a darování stávajícího nábytku MěÚ v rámci stěhování na základě 
předložených žádostí od příspěvkových organizací a organizačních složek města (uvedených v důvodové 
zprávě). 
b) RM souhlasí s rozdělováním a  rozdáváním stávajícího nábytku MěÚ budovy v zadním traktu Palackého 
nám. z důvodu stěhování MěÚ organizačním složkám a příspěvkovým organizacím Města. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/24/6/01 - Žádost o změnu účelu grantu – MO ČRS Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje změnu účelu přiděleného grantu. Český rybářský svaz získal grant ve výši 40.000,- Kč  
na činnost mládeže v roce 2013. Z důvodu povodní v červnu 2013 by MO ČRS Kralupy nad Vltavou použilo 
přidělený grant na opravy výcvikového střediska mládeže Střelnice. Důvodem je skutečnost, že v důsledku 
povodní v červnu letošního roku došlo k zatopení a rozsáhlým škodám na objektu, kde mělo proběhnout 
soustředění dětského rybářského kroužku „Okoun“, přičemž značná část nákladů na tuto akci měla být hrazena 
právě z přiděleného grantu. 
č.usnesení:13/24/6/02 - Vrácení peněz z grantu 2013 
RM schvaluje vrácení peněz z grantu 2013. Paní Gabriela Junášková získala grant na pořádání projektu Majáles 
2013 ve výši 50.000,- Kč. Z důvodu povodní v červnu 2013 se Majáles nemohl uskutečnit. Paní Gabriela 
Junášková tímto žádá, aby peníze které nevyužila, mohla vrátit zpět na účet města. 
č.usnesení:13/24/6/03 - Schválení smluv o bezúplatném převodu movitého majetku pro příspěvkové 
organizace města 
RM doporučuje ZM schválit smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Kralupy nad 
Vltavou a příspěvkovými organizacemi města: 
 Mateřská škola, Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše - herní prvky na školní zahrady budov MŠ U Jeslí 

a J. Holuba, v účetní hodnotě 221.797,- Kč. 
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 Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace - dvoumístná 
houpačka HH001- akát, v účetní hodnotě 21.000,- Kč. 

 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace – měřáky 
a čidla včetně montáže na on-line monitoring energií, v účetní hodnotě 54.140,- Kč. 

č.usnesení:13/24/6/04 - Příkaz RM k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizací 
zřizovaných městem a organizačních složek města 
RM schvaluje „Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem 
Kralupy nad Vltavou a organizačních složek města Kralupy nad Vltavou za období od 1. 1. 2013  
do 31. 12. 2013,“ v předložené podobě, viz příloha důvodové zprávy.  
č.usnesení:13/24/6/05 - Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o přijetí finančního sponzorského 
daru 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou přijetí finančního sponzorského daru v celkové výši 
10.000,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
od paní Jany Seifertové – Plichtové, a jeho začlenění do rozpočtu muzea na rok 2013. Prostředky budou využity 
na pořízení nové projekční techniky do Pamětní síně Jaroslava Seiferta a na nákup exponátů. 
č.usnesení:13/24/6/06 - Finanční příspěvek 
RM schvaluje finanční příspěvek pro nezletilou B** D** ve výši Kč 17.000,-. 
č.usnesení:13/24/6/07 - č.usnesení:13/24/6/07 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u nájemců bytů v DPS (viz důvodová zpráva) na dobu určitou  
od 01.11.2013 do 31.10.2014. 
č.usnesení:13/24/6/08 - Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování pro město Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobě primární prevence rizikového chování 
pro město Kralupy nad Vltavou za školní rok 2012/2013. 
č.usnesení:13/24/6/09 - Informace a žádost veřejného opatrovníka 
RM bere na vědomí informace o V** S**.  
RM schvaluje odpuštění úroků z prodlení hrazení dluhu vůči městu Kralupy nad Vltavou. 
RM doporučuje přidělení bytu na adrese Libušina čp. 48, jakmile zde bude volný byt. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/24/7/01 - Založení okrasných záhonů mezi ulicemi Nerudova x Heningsdorfská 
RM schvaluje variantu č. 1 projektové dokumentace výsadeb na okrasných záhonech na sídlišti Hůrka  
na křižovatce ulic Nerudova x Heningsdorfská. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/24/8/01 - Příspěvek z fondu starosty 
RM schvaluje proplacení příspěvku ve výši 2.471,- Kč z fondu starosty města Českému svazu chovatelů, 
základní organizace. 
RM schvaluje proplacení příspěvku ve výši 5.000,- Kč z fondu starosty města Sboru dobrovolných hasičů 
Minice. 
RM schvaluje rozpočtové změny: 
z kap. 10, § 6112, pol. 5223, org. 0011 na kap. 10, § 6112, pol. 5229, org. 0011 – 5.000,- Kč 
z kap. 10, § 6112, pol. 5493, org. 0011 na kap. 10, § 6112, pol. 5222, org. 0011 – 2.500,- Kč  
č.usnesení:13/24/8/02 - Žádost užití znaku města 
RM bere na vědomí užití znaku města za účelem ocenění dobrovolných hasičů SDH Kralupy nad Vltavou  
za pomoc na povodních 2013.  
č.usnesení:13/24/8/03 - Příspěvek na akci „Kotva na fest“ 
RM schvaluje finanční příspěvek Klubu vodních sportů Kralupy na pořádání akce „Kotva na fest“.   
RM schvaluje uvolnění částky 35.000 Kč z kapitoly č. 2, § 3429, pol. 5222. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/24/9/01 - Přidělení bytů v čp. 687 v Chelčického ulici nájemníkům z čp. 900 v Havlíčkově 
ulici 
RM souhlasí s přidělením bytů v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech n. Vlt. nájemníkům z čp. 900 
v Havlíčkově ulici s podmínkou vrácení bytů v čp. 900 v Havlíčkově ulici.   
č.usnesení:13/24/9/02 - 1. Nařízení města č. 3/2013 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území  
                                           města Kralup nad Vltavou v zimním období 2013-2014 

2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy n. V. 
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1. RM schvaluje Nařízení č. 3 /2013 města Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2013-2014. 
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2013-2014. 
č.usnesení:13/24/9/03 - Žádost o změnu výměry sklepa ve Vrchlického čp. 703 
RM souhlasí s provedením změny plochy sklepa ve výpočtovém listu nájemného B** F** z původní plochy 
4,19 m2  na plochu 3 m2.   
RM souhlasí s vrácením rozdílu v nájemném za období od června 2013 do provedení změny ve výpočtovém 
listu nájemného B** F**. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/24/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové + majetkoprávní komise dne 10. 9. 2013 a zápis kulturní + školské 
komise dne 30. 9. 2013.  
 
XII. Informace na vědomí  
XXX 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/24/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM schvaluje dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 04-13-27 ze dne 4. 3. 2013 s firmou ENERGY BENEFIT 
CENTRE, a. s., na změnu bodu č. 2 – změna ceny za zařízení záležitostí, ve kterém se  částka 80.000 Kč bez 
DPH snižuje na 75.000 Kč bez DPH.  
 
2. RM schvaluje souhlasné prohlášení pro společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s., jímž se potvrzuje,  
že došlo k postoupení veškerých práv a povinností, vyplývajících pro město Kralupy nad Vltavou, v souvislosti 
s realizací stavby „ Zeměchy – PSOV a výtlak kanalizace“ tak, že novým subjektem je namísto města Kralupy 
nad Vltavou akciová společnost Vodárny Kladno – Mělník. 
 
3. RM bere na vědomí informaci M. Blažkové o jednání na finančním výboru ohledně provedených investic 
(vodovodní přípojka) v areálu ŠvP Mokrosuky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 
 


