
 

VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. listopadu 2013 
(RM č. 27) 

 
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:13/27/1/01 - Schválení programu RM č. 27 
RM schvaluje návrh programu 27. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 26/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/27/2/01 - Složení komise pro výběrové řízení na akce „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ 28. října“, „Snížení energetické náročnosti objektu TSM“ a „Snížení energetické náročnosti 
objektu MěBP a MěP“ 
RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akce „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ 28. října“, „Snížení energetické náročnosti objektu TSM“ a „Snížení energetické 
náročnosti objektu MěBP a MěP 
č.usnesení:13/27/2/02 - 2 TDI a BOZP k akcím „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října“, 
„Snížení energetické náročnosti objektu TSM“ a „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP“ 
1) RM schvaluje pověření společnosti Evžen Geyer - Stavex, V Předpolí 26, 101 00 Praha 10 realizací TDI  
a BOZP k akci „Snížení energetické náročnosti objektu TSM“, za celkovou cenu 45.000,- Kč bez DPH. 
 
2) RM schvaluje pověření společnosti Evžen Geyer - Stavex, V Předpolí 26, 101 00 Praha 10 realizací TDI  
a BOZP k akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října“, za celkovou cenu 120.000,- Kč bez DPH. 
 
3) RM schvaluje pověření společnosti Evžen Geyer - Stavex, V Předpolí 26, 101 00 Praha 10 realizací TDI  
a BOZP k akci „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP“, za celkovou cenu 47.000,- 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:13/27/2/03 - Vyhlášení výběrového řízení „Úklid a drobná údržba nového MěÚ Kralupy nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje text zadávací dokumentace k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku  

ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Úklid a drobná údržba nového MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
 
2.  RM schvaluje obeslat uchazeče a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových stránkách 

města a certifikovaném profilu zadavatele 
 

3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek na akci „Úklid a drobná údržba nového MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“. 

 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/27/3/01 - Rozpočtové opatření č. 28/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 31.978,- Kč.  

Jedná se o dar z veřejné sbírky „Povodeň 2013 – Kralupy nad Vltavou“, který byl dle darovací smlouvy 
určen na obnovu města. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci centra města, zkvalitnění vzhledu 
města - úprava ploch před novým městským úřadem a kostelem.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, pol. 4132 o 31.978,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 5 – Realizace investic, § 6171 o 31.978,- Kč 

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 20.000,- Kč. Jedná se o dar  

z r. 2010 od MUDr. Herbera a PhDr. Svačinové, který byl účelově určen na rozvoj města. Finanční 
prostředky budou použity na rekonstrukci centra města, zkvalitnění vzhledu města - úprava ploch před 
novým městským úřadem a kostelem.   
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Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 20.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 5 – Realizace investic, § 6171 o 20.000,- Kč. 

 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 300.000,- Kč.  

Jedná se o dar z r. 2012 od spol. Anglický Resort, s. r. o., který byl účelově určen k zajištění kulturních 
potřeb města. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci centra města, zkvalitnění vzhledu města – 
úprava ploch před novým městským úřadem a kostelem.   
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 300.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 5 – Realizace investic, § 6171 o 300.000,- Kč. 

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

č. 7 – Správa majetku, § 3639 pol. 5171(opravy a udržování) ve výši 45.000,- Kč.  
Jedná se o spolufinancování na opravě opěrné zdi na hranici pozemků st. 44 a 352/1 v k. ú. Mikovice, které 
bylo schváleno RM dne 16. 4. 2013, č. usnesení 13/08/4/07. 

 
2. Převedení finančních prostředků na projektovou dokumentaci a další výdaje spojené s realizací projektu  

„Krajinářské úpravy STRACHOV“ v celkové výši 500.000,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města 
na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 § 3745 pol. 5169 org. 262 (Krajinářské úpravy Strachov). 

 
3. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 470.652,- Kč. 

Finanční prostředky budou převedeny ve výši 200.000,- Kč na pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, které jsou 
vyšší z důvodu vyplacení odměn hasičům po povodni a zbytek ve výši 270.652,- Kč bude převeden  
do rezervy města.  

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/27/4/01 - Změna užívání části objektu Palackého nám. čp. 6, demolice části objektu 
Palackého nám. čp. 6, Kralupy nad Vltavou – zpracovatel projektové dokumentace 
1. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování 
projektové dokumentace na akci „Změna užívání části objektu Palackého nám. čp. 6, demolice části objektu 
Palackého nám. čp. 6, Kralupy nad Vltavou“. Zpracování předmětné dokumentace bude zadáno přímo. 
Zhotovitelem bude Jan Cichra, Vrchlického 526, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 39.500 Kč vč. DPH. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 39.500 Kč z kap. 5 6171 6121 (projektové dokumentace – 
celkem) na kap. 5 6171 5169. Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci na akci „Změna 
užívání části objektu Palackého nám. čp. 6, demolice části objektu Palackého nám. čp. 6, Kralupy nad Vltavou“.  
č.usnesení:13/27/4/02 - Vyjádření k novostavbě RD na pozemku p. č. 234/18 v k. ú. Lobeč 
1) RM neschvaluje zapsání do vyjádření bod „Před kolaudací rodinného domu bude v dané lokalitě nová 
příjezdová cesta zkolaudována nebo alespoň uvedena do předčasného užívání“ pro RD na poz. č. 234/18 v k. ú. 
Lobeč. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/27/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – vodovodní přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky  
na pozemku pp. 167/1 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Milana 
Vaňka, Kralupy nad Vltavou, J. Palacha čp. 565, 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. 
č.usnesení:13/27/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav přípojky podzemního 
kabelového vedení na pozemku pp. 529/6 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 3.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení vedení  
do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
č.usnesení:13/27/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – vodovodní přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní 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 Ing. Petra Dolejše, Praha, Stradonická 1707/8, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
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č.usnesení:13/27/5/04 - Nabídka na využití předkupního práva koupě domu čp. 37, ul. V Rokli 
RM doporučuje předložit ZM uvedenou nabídku předkupního práva k domu čp. 37, ul. V Rokli s pozemkem  
st. 48/3 o výměře 701 m2 v k. ú. Mikovice. 
č.usnesení:13/27/5/05 - Zrušení usnesení RM 
RM schvaluje zrušení usnesení RM ze dne 6. 10. 1999, č. usnesení 99/21/2/08 s tím, že poplatek za veřejné 
prostranství za umístění reklamního zařízení, umístěného u hlavního vchodu do areálu nemocnice, bude 
společnost OUTDOOR AKZENT, s. r. o., od 1. 1. 2014 hradit, dle „Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 3/2010 o místních poplatcích“, městu. 
č.usnesení:13/27/5/06 – Bytové záležitosti: 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy M** H** na byt č. *, ul. J. Palacha čp. 738 ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. 
 
RM bere na vědomí žádost P** H** o přidělení bezbariérového bytu. 
1) RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 4, Na Hrádku čp. 101 s P** H** ze 

zdravotních a sociálních důvodů. 
2) RM neschvaluje obsazení bezbariérových bytů č. 4 a č. 1 v čp. 101, Na Hrádku  novými nájemníky do doby 

vyjádření MMR ČR k žádosti města o zrušení „20leté vázací lhůty“ v souvislosti v souvislosti s nař. vlády č. 
209/2013 Sb. 

 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/27/6/01 - Uzavření knihovny v prosinci 2013 
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro veřejnost v pondělí 23. 12., v pátek 27. 12. a v sobotu  
28. 12. 2013. 
č.usnesení:13/27/6/02 - Žádost ZŠ Václava Havla  Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 48.000,- Kč Základní škole Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou z důvodu nárůstu spotřeby energie v důsledku stavebních úprav.  
č.usnesení:13/27/6/03 - Žádost KaSS Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 131.000,- Kč pro Kulturní a společenské středisko 
v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:13/27/6/04 - Přidělení bytu do DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. * v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro M** P**, na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/27/7/01 - Založení okrasných záhonů mezi ulicemi Nerudova x Heningsdorfská 
1. RM schvaluje firmu Jan Matlášek dodavatelem služby založení okrasných záhonů mezi ulicemi Nerudova  
x Heningsdorfská včetně dvouleté následné péče za cenu 94.378,44 Kč včetně DPH. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/27/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání rozpočtové komise dne 29. 10. 2013, redakční rady KZ dne 21. 10, 2013  
a kulturní+školské dne 21. 10. 2013, sportovní komise dne 30. 10. 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/27/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM schvaluje objednání medailí „Povodně 2013“ pro vyznamenání členů hasičských sborů a policejních 
jednotek, kteří se aktivně podíleli na likvidaci povodňových škod v Kralupech nad Vltavou v roce 2013. 
Úhrada bude provedena z kap. 10, § 3399, pol. 5194 –věcné dary ve výši 5.000 Kč 
    § 3399, pol. 5194, org. 0012 ve výši max. 5.000 Kč 
 
2. RM ukládá odboru MaRM zorganizování ankety obyvatel Lobečku – lokality okolí ul. Revoluční ke kácení 
nebo zachování stromů podél komunikace, v důsledku rekonstrukce vozovky a vybudování parkovacích míst.  
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


