
VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. listopadu. 2013 
(RM č. 29) 

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:13/29/1/01 - Schválení programu RM č. 29 
RM schvaluje návrh programu 29. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 27 a 28/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/29/2/01 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v  rozpočtu města  
za rok 2013 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
z kap.   11, § 6171, položka 6125  -  124.000,- Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 6111  + 124.000,- Kč 
č.usnesení:13/29/2/02 - Pořízení rozšíření funkcionality interaktivní úřední desky pro nový MěÚ 
RM schvaluje cenovou nabídku od společnosti BSS Praha, s. r. o., na rozšíření funkcionality interaktivní úřední 
desky MěÚ a její pořízení. 
č.usnesení:13/29/2/03 – Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Obnova obecního 
a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“. 
č.usnesení:13/29/2/04 – Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského 
kraje“ na projekt „Sportovec Kralup“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje“ na projekt 
„Dny Kralup 2014 s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje“  
na projekt „Mobiliář pro Strachov“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Humanitárního fondu Středočeského kraje“ na „Bezbariérové 
úpravy a vybavení střediska osobní hygieny“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 
5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského 
kraje“ na projekt „Nákup terénního automobilu pro JPO 3 Kralupy nad Vltavou“, s finanční spoluúčastí města 
v předepsané výši. 
6. RM bere na vědomí žádosti o dotaci ZUŠ, KaSS, Městského muzea, Technických služeb města, Domu dětí a 
mládeže, ZŠ Komenského, ZŠ Generála Klapálka, MŠ Generála Klapálka, MŠ Dr. E. Beneše, v případě úspěchu 
jejich žádostí o dotaci se zavazuje k poskytnutí finanční spoluúčasti ve výši 5% z celkových nákladů na projekt. 
č.usnesení:13/29/2/05 – Výběr zhotovitele akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora TSM Kralupy nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje zhotovitelem akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora TSM Kralupy nad Vltavou - část A“ 
společnost Brasco Agroservis, spol. s. r. o., 751 05 Kokory 14, IČ: 73154854, za cenu 283.350,- Kč bez DPH. 
2. RM schvaluje zhotovitelem akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora TSM Kralupy nad Vltavou - část B“ 
společnost TAMTRON, s. r. o., Zelený pruh 95/97, 140 000 Praha 4, IČ: 25073443, za cenu 394.000,- Kč bez 
DPH. 
č.usnesení:13/29/2/06 – staženo před jednáním 
 
č.usnesení:13/29/2/07 – Dodatek č. 1 ke smlouvě „Nákup vybavení pro nový Městský úřad Kralupy nad 
Vltavou“  
RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. 370/2013/ OKTAJ s firmou L. A. Bernkop 1883, a. s., Lidická 717/75, 
Brno na akci „Nákup vybavení pro nový Městský úřad Kralupy nad Vltavou“,  s následujícím obsahem: 
a) konečná cena 8,415.184 Kč vč. DPH 
b) termín dodání 23. 11. 2013 – 23. 12. 2013 
c) upřesnění počtu kusu nábytku 
č.usnesení:13/29/2/08 – Darovací smlouva na poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s povodněmi 
pro město Kralupy n.V. od města Olomouc 
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy za účelem poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s povodněmi 
v roce 2013 s městem Olomouc v předloženém znění. 
 
 



č.usnesení:13/29/2/09 – Smlouva na nákup energii pro město a PO 
RM schvaluje uzavření smluv na nákup energii a plynu na roky 2014 a 2015 pro město a PO se společností 
Bohemia energy, a. s. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/29/3/01 - Rozpočtové opatření č. 29/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 8.000,- Kč, účelově určené 

na provozní výdaje spojené se zabezpečením oblastního kola soutěže „Středočeská in-line brusle 2013“  
pro organizátora ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vlt. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 8.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 8.000,- Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra 

– generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v celkové výši 165.500,- Kč, účelově určené  
na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených 
v průběhu povodně v červnu 2013.  
JSDH Kralupy nad Vltavou  99.500,- Kč 
JSDH Minice   66.000,- Kč  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 165.500,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 5272 o 165.500,- Kč. 

 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 4.000,- Kč, účelově určené 

na soutěže a přehlídky financované z MŠMT pro organizátora DDM, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 4.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421 o 4.000,- Kč. 

 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 77.000,- Kč. 

Jedná se o příjmy z pokut za měsíc říjen 2013 za nedodržení rychlosti v Přemyslově ulici. Na základě 
smlouvy o pronájmu úsekového měřiče rychlosti s dokumentačním zařízením město platí nájemné za užívání 
zařízení ve výši 30 % z uhrazených částek tj. 27.951,- Kč. Zbývající část ve výši 49.049,- Kč bude převedena 
do rezervy města.  
Navýšení příjmů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2299, pol. 2212 o 77.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223, pol. 5164 o 27.951,- Kč 

      kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 o 49.049,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které v roce 2013 nebudou již čerpány do rezervy města.  

Jedná se o převody z těchto kapitol: 
z kap. č. 9 - Životní prostředí 
§ 3639, pol. 5169 – likvidace odpadu z čištění města 80.000,- Kč 
§ 3725, pol. 5169 – separovaný sběr + bioodpady 300.000,- Kč 
§ 3727, pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,- Kč 
§ 3727, pol. 5169 – mobilní svozy 20.000,- Kč 
§ 2322, pol. 5169 – rozbory vody a potoků 8.808,- Kč 
§ 3749, pol. 5139 – nákup a značení přírodních prvků 10.000,- Kč 
§ 3749, pol. 5166 – znalecké posudky 20.000,- Kč 
§ 3749, pol. 5169 – likvidace zdivočelých včelstev 15.453,- Kč 
§ 3745, pol. 5169, org. 254 – Hostibejk, revitalizace zeleně 50.000,- Kč 

 
z kap. č. 11 – OKTAJ 
§ 6171, pol. 5162 – služby telekomunikací 150.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5166 – konzult., porad. a právní služby 200.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5167 – služby školení 20.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5173 – cestovné 50.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5176 – účastnické poplatky na konference 3.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5361 – nákup kolků 2.000,- Kč 

    
na kap. č. 1 - ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města   949.261,- Kč 



 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 139.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901-Rezerva města  
na kap. č. 11, § 6171, pol. 6125 na pořízení rozšíření funkcionality interaktivní úřední desky MěÚ. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/29/4/01 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku parc. č. st. 29/4 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
1. RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku CAFEX na pozemku 29/4 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou (roh ulice Žižkova a Husova) do 31. 12. 2014. Po tomto termínu nebude již lhůta 
prodlužována. 
č.usnesení:13/29/4/02 - Vstup do chodníku v ulici Bořivojova, Kralupy 
RM schvaluje vstup do chodníku v ulici Bořivojova čp. 192, Kralupy nad Vltavou z důvodu napojení 
kanalizační přípojky na stávající vysazenou odbočku z kanalizace. Podmínkou je splnění požadavků správce 
místních komunikací.  
č.usnesení:13/29/4/03 - Lávka pro pěší přes Vltavu v Kralupech nad Vltavou – mimořádná prohlídka 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o stavu lávky pro pěší přes Vltavu v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM ukládá odboru RIaSM provést opravu lávky pro pěší přes Vltavu v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:13/29/4/04 - Projektová dokumentace „Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje podepsání SoD s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno PSČ 272 01 na zpracování PD  
a související inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou za 
celkovou částku 108.918,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 40.179,- Kč z kapitoly 5, § 6171, pol. 6121 (projektová 
dokumentace celkem) na kapitolu 5, § 2212, pol. 6121, org. 408 (Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, 
Kralupy nad Vltavou).  
č.usnesení:13/29/4/05 - Projektová dokumentace „Rekonstrukce komunikací – Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje podepsání SoD s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno PSČ 272 01, na zpracování PD  
a související inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce komunikací – Zeměchy u Kralup nad Vltavou“  
(ul. Za Humny), za celkovou částku 181.339,50 Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje podepsání SoD s firmou INPAR, s. r. o., Huťská 229, Kladno PSČ 272 01, na zpracování PD  
a související inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce komunikací – Zeměchy u Kralup nad Vltavou“  
(ul. Josefa Janury), za celkovou částku 181.339,50 Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 49.417,50 Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 407 (Rekonstrukce komunikací – Zeměchy u Kralup 
nad Vltavou“, ul. Za Humny).  
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 49.417,50 Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektová 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 409 (Rekonstrukce komunikací – Zeměchy u Kralup 
nad Vltavou“, ul. Josefa Janury).  
č.usnesení:13/29/4/06 – Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu KaSS v Kralupech nad 
Vltavou“ – uplatnění smluvní pokuty – revokace usnesení  
1. RM ruší bod 3. písm. a) usnesení RM č. 13/28/4/02, ze dne 13. 11. 2013, obsahující: RM schvaluje vyčíslení 
smluvní pokuty ve výši 216.758,54 Kč za nedodržení termínu dokončení stavby, vůči zhotoviteli MANE 
STAVEBNÍ, s. r. o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice v rámci akce „Snížení energetické náročnosti 
objektu kulturního domu KaSS v Kralupech nad Vltavou“ 
 
2. RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli MANE STAVEBNÍ, s. r. o., Okružní 2615, 370 01 
České Budějovice v rámci akce „Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu KaSS v Kralupech nad 
Vltavou“ v celkové výši 203.847,54 Kč. Důvodem je nedokončení stavby ve smluvním termínu. 
č.usnesení:13/29/4/07 – „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ V. Havla v Kralupech nad 
Vltavou“ – uplatnění smluvní pokuty – revokace usnesení  
1. RM ruší bod 2) usnesení RM č. 13/28/4/03, ze dne 13. 11. 2013, ve znění: RM schvaluje uplatnění smluvní 
pokuty v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ V. Havla v Kralupech nad 
Vltavou“ v celkové výši 295.099,40 Kč. Důvodem je nedokončení stavby ve smluvním termínu. 
 
2. RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli STAVRON, s. r. o., Praha 2 v rámci akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou“ v celkové výši 235.498,02 Kč. 
Důvodem je nedokončení stavby ve smluvním termínu. 
 
 



V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/29/5/01 - Odstranění závad po revizi elektrického zařízení objekt Aero-lékaři 
1. RM ukládá odboru RIaSM odstranění závad ze zprávy o periodické revizi elektrického zařízení č. 97/04/13-H 
v objektu areál AERO – lékaři, Trojanova 65, Kralupy nad Vltavou, předběžná cena odstranění závad činí cca 
12.100,- Kč včetně DPH: 
Stomatologie:  

- Částečné osvětlení ordinace připojeno z jiného okruhu (cizí napětí) 
- Zás. 220V/16A v laboratoři připojena z jiného okruhu (cizí napětí – nelze vypnout), připojeno na jističe 

– přízemí kotelna MUDr. Homolová 
- V laboratoři umístěny zás. 230V/16A v mycím pásmu 
- Provést popis vývodů u deskové rozvodnice 
- Zás. 230V/16A (laboratoř) není připojen ochranný kolík  

Půda:  Svítidlo bez ochranného krytu 
- Osvětlení kotelny je připojeno přes pohyblivý přívod (provést pevnou el. instalaci) 
- V prostoru čerpadel chybí osvětlení (nebezpečí úrazu) 
- Plastová rozvodnice (kotelna – MUDr. Homolová) chybí popis 

 
2. RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Trojanova čp. 65 výpovědí s MUDr. Drdkem 
(smlouva č.364/08/700/SM) a s paní Drdkovou (smlouva č.363/08/700/SM) k 30. 11. 2013 s 6 měsíční 
výpovědní dobou. 
č.usnesení:13/29/5/02 - Návrhy na úpravu nájemného za užívání pozemků k zahrádkaření 
RM schvaluje zvýšení nájemného za užívání pozemků v majetku města Kralupy nad Vltavou, určených 
k zahrádkaření od 1. 1. 2014 takto: 
1) u pozemků s přístupem k vodě a odběru elektřiny v jednotné výši 10,00 Kč/m2/rok 
2) u pozemků bez přístupu k vodě a odběru elektřiny v jednotné výši 5,00 Kč/m2/rok 
č.usnesení:13/29/5/03 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Vrchlického čp. 703 N**K**ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 D**F** ze sociálních důvodů na dobu 
3 měsíce od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského nám. čp. 198 R** K** z veřejného zájmu 
na dobu 1 roku od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. 
 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. * Smetanova 211 s D** K** z veřejného zájmu na 
dobu od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014 za podmínky splacení dluhu do 31. 12. 2013. 
 

1) RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 1, Komenského čp. 131 
2) RM ukládá MěBP provést opravy bytu č. 1, Komenského čp. 131 tak, aby mohl být obsazen některým  

ze žadatelů o byt ze sociálních důvodů nebo z veřejného zájmu. 
č.usnesení:13/29/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy ve prospěch města 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
č. 442/11/700/RIaSM, uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou (jako oprávněným) a Středočeským krajem 
v zastoupení KSÚS, přísp. org. (jako povinným) na zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby  
a oprav výtlaku kanalizace v rámci akce„ ČS odpadních vod Zeměchy s likvidací na ČOV Kralupy nad Vltavou“ 
na pozemku pp. 403/6 v k. ú. Zeměchy. Jednorázová úhrada se tímto dodatkem navyšuje o částku 3.800,-Kč + 
DPH ve výši stanovené zákonem platné v den zdanitelného plnění. 
č.usnesení:13/29/5/05 - Změna usnesení RM ze dne 5. 11. 2013, č. usnesení 13/27/5/02 
RM mění usnesení RM č. 13/27/5/02 ze dne 5. 11. 2013 takto: 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav přípojky podzemního 
kabelového vedení na pozemcích pp. 529/6 a pp. 567/10 v k. ú. Mikovice, jejichž 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 10bm délky trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení 
vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
č.usnesení:13/29/5/06 – 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 pozemcích pp. 120/5, pp. 139/53, pp. 119/17, pp. 194/2, pp. 194/3, pp. 113/1, st. 589, st. 590, st. 591  
a st. 592 v k. ú. Lobeček, jejichž 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  



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 u délky trasy do 10 bm a 150,- Kč za každý další bm trasy uložení 
vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH. 
č.usnesení:13/29/5/07 - Záměr města - pronájem pozemků v k. ú. Zeměchy, Nový Dvůr 
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemky pp. 283/2 o výměře 9917 m2, pp. 283/11 o výměře 772 m2,  
pp. 283/12 o výměře 6129 m2, pp. 283/13 o výměře 279 m2, pp. 556 o výměře 169 m2 a st. 150 o výměře  
1381 m2 včetně stavby teletníku na tomto pozemku, vše v k. ú. Zeměchy obálkovou metodou za účelem využití  
pro zemědělskou výrobu. 
č.usnesení:13/29/5/08 - Pronájem budovy čp. 710 a pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
1. RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a Lucií Merhoutovou  
na budovu čp. 710 v Kralupech nad Vltavou, ul. Husova a podílu ½ celku k pozemkům st. 29/4 a st. 929/1 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou s převzetím závazků plynoucími z platných nájemních smluv k uvedeným nemovitostem. 
 
2. RM schvaluje záměr města prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s Quang Thanh Duong na pronájem 
budovy č.710 o výměře 220 m2, prostoru pro zásobování u zadní části budovy o výměře 66 m2 a terasy o výměře 
50 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem prodej smíšeného zboží 
 
3. RM schvaluje záměr města prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s Věnceslavou Melkovou na pronájem 
části pozemku st. 29/4 o výměře 25 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou pod prodejní buňkou za účelem prodeje 
textilních výrobků a doplňků. 
 
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a Antonínem Karbanem  
na nájem pozemku st. 929/1 o výměře 51 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou - podíl ½ celku, na dobu určitou  
do 31. 12. 2018 za nájemné ve výši 5.200,- Kč/rok. 
 
5.   RM ukládá odboru RIaSM připravit ukončení nájemních smluv k 31. 12. 2014 
č.usnesení:13/29/5/09 - Návrh na opětovné schválení záměru pronajmout nebytové prostory a pozemky 
v k. ú. Kralupy nad Vlt. 
RM schvaluje opětovné zveřejnění záměru města pronajmout provozní budovu bez čp. o výměře 110 m2  
na pozemku parc. č. 1057, levou polovinu skladovací haly o výměře 711 m2

 na pozemku p. č. 1058/1 a parc.  
č. 1058/2, pozemek parc. č. 520/1 o výměře 1404 m2, sociální zařízení přiléhající k administrativní budově  
čp. 144 na pozemku parc. č.164 o výměře 8 m2, pozemek parc. č. 569/1 o výměře 800 m2, vše v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, obálkovou metodou. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/29/6/01 - Oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních prázdnin 
RM bere na vědomí uzavření Mateřských škol v době vánočních prázdnin a to:  
MŠ Dr. E. Beneše od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 
MŠ Gen. Klapálka od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014  
MŠ Třebízského  od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 
č.usnesení:13/29/6/02 - Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2014 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací (Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou, 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, Základní škola  
a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám., Základní škola Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou a Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou) na rok 2014 dle příloh. 
č.usnesení:13/29/6/03 - Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou Třebízského o dodatečný souhlas s přijetím 
finančního sponzorského daru   
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace, přijetí dodatečného finančního sponzorského daru v hodnotě 10.000,- Kč, dle § 39 b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Od firmy ELE – Petr Burian, Králův 
Dvůr, Bohumila Hájka 67. Jedná se o úhradu nákladů na školu v přírodě v roce 2014 pro třídu 7.A v Hrachově.  
č.usnesení:13/29/6/04 - Informace o termínech zápisů dětí do kralupských mateřských škol 
RM bere na vědomí informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol: 
Základní škola a Mateřská škola Třebízského - 12. 3. a 13. 3. 2014 v čase od 11:00 hod.do17:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Třebízského. 
 
 



Mateřská škola Dr. E. Beneše - 12 3. a 13 3. 2014, v čase od 11:00 hod. do 17:00 hod.  
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše.  
 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 12. 3. a 13. 3. 2014 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka a Mikovická.  
č.usnesení:13/29/6/05 - Žádost o přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ Václava Havla v Kralupech 
nad Vltavou  
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, přijetí 
finančního sponzorského daru v celkové výši 5.000,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od firmy MONTAKO, s. r. o., Lobeček 732, Kralupy nad 
Vltavou, zastoupené Ing. Petrem Závodským, jednatelem společnosti, jako příspěvek ZŠ na podporu vzdělání  
a potřeb, viz příloha důvodové zprávy. 
č.usnesení:13/29/6/06 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro pana Františka Drbala, majitele restaurace Bella,  
z  Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí 
veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan František Drbal uplatnit na pravidelnou akci konanou vždy o víkendu 
„Music Club“ (při posezení v restauraci bude hrát hudba) 
Uvedená akce začne dne 22. 11. 2013 od 22:00 hod. do 23. 11. 2013 do 02:00 hod. - od 23. 11. 2013 od 22 hod. 
do 24. 11. 2013 do 02:00 hod. (pravidelně pátek a sobotu do konce ledna 2014). 
Místo konání je v restauraci Bella se sídlem S. K. Neumanna 112, Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 160 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan René Muška. 
č.usnesení:13/29/6/07 - Informace o spolupráci s Úřadem vlády ČR – odbor pro sociální začleňování 
(Agentura pro sociální začleňování) 
RM souhlasí se spoluprací města Kralupy nad Vltavou s odborem pro sociální začleňování  Úřadu vlády ČR 
(Agentura pro sociální začleňování). 
č.usnesení:13/29/6/08 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu určitou  
od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. 
č.usnesení:13/29/6/09 - Žádost o vrácení poměrné části sponzorského daru 
RM souhlasí s vrácením poměrné části daru ve výši 13.500,- Kč M** Š**. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/29/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje převedení částky 40.000,- Kč položky 9-3745-5169 org. 243„Stezka do Dolan – údržba zeleně“ 
na položku č. 9-3745-5169 org. 209 na „Kácení a výškové ošetření stromů“. 
 
RM schvaluje převedení částky 50.000,- Kč položky 9-3745-5169 org. 253 „údržba lesů v majetku města“  
na položku č. 9-3745-5169 org. 366 „údržba ploch nezařazených do pasportu zeleně. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/29/8/01 - Příspěvek z fondu místostarosty 
RM schvaluje příspěvek amatérskému bowlingovému klubu Kralupy nad Vltavou ve výši 4.900,- Kč. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 4.600,- Kč z § 6112, pol. 5223, org. 0012 na § 6112, pol. 5499,  
org. 0012. 
č.usnesení:13/29/8/02 - Povolení leteckého snímkování nad pozemky města Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje Zbyňku Krátkému, výrobci Kralupského televizního zpravodajství, letecké snímkování nad 
pozemky města Kralupy nad Vltavou.  
č.usnesení:13/29/8/03 - Žádost o poskytnutí provozní místnosti pro TV Kralupy 
RM bere na vědomí žádost Vladimíra Roubka o poskytnutí provozních místností pro TV Kralupy.  
č.usnesení:13/29/8/04 - Orientační systémy – informační tabule nové radnice, Výběr dodavatele 
RM schvaluje zhotovitelem/ dodavatelem Informačního systému do radnice společnost AK Signage, Odolena 
Voda, za cenu celkem max. 72.000 Kč bez DPH. Úhrada bude provedena z kap. 5 z prostředků určených na 
stavu nové radnice. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/29/9/01 - Nájemní smlouvy v čp. 687 v Chelčického ulici V Kralupech nad Vltavou 



1. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad Vltavou 
s M** R** od 1. 12. 2013 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * 
v Havlíčkově ulici čp. 900. Kauce za byt č. * v čp. 900 bude nájemci vrácena. 
 
2. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. * v čp. 900 s J** Z**, který bude  
od 1. 12. 2013 užívat náhradní byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech n. Vlt za zachování podmínek 
stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * v Havlíčkově ulici čp. 900 po dobu rekonstrukce.  
Po ukončení rekonstrukce domu čp. 900 v Havlíčkově ulici se pan Zavoral vrátí do bytu č. * v čp. 900. 
 
3. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad Vltavou 
s P** K** od 1. 12. 2013 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * 
v Havlíčkově ulici čp. 900. 
 
4. RM revokuje usnesení č. 13/12/5/10 ze dne 28. 5. 2013. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * (před rekonstrukcí byt označen jako č. *) v Chelčického 
ul. 687 v Kralupech nad Vltavou se Z** V** do 28. 2. 2014, s podmínkou zaplacení dluhu do 31. 12. 2013. 
 
5. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici 
v Kralupech nad Vltavou s L** H** od 1. 12. 2013 za podmínky předání bytu č. * v Havlíčkově ulici čp. 900. 
 
6. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 23 v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad 
Vltavou s Jaroslavou Kellerovou od 1. 12. 2013 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy  
a za podmínky předání bytu č. * v Havlíčkově ulici čp. 900. 
 
7. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad Vltavou 
s R** F** od 1. 12. 2013 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * 
v Havlíčkově ulici čp. 900. 
 
8. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad Vltavou 
se S** J** od 1. 12. 2013 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * 
v Havlíčkově ulici čp. 900. Kauce za byt č. * v čp. 900 bude nájemci vrácena. 
 
9. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad Vltavou 
s J** H** od 1. 12. 2013 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * 
v Havlíčkově ulici čp. 900. 
 
10. RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. * v čp. 687 v Chelčického ulici v Kralupech nad 
Vltavou se S** V**.  
 
11. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. * v čp. 900 s J** F**, který bude  
od 1. 12. 2013 užívat pokoj v ubytovně Plavecký bazén, čp. 1089 v ulici V Luhu v Kralupech nad Vltavou, za 
zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky předání bytu č. * v Havlíčkově ulici čp. 900 po 
dobu rekonstrukce. Po ukončení rekonstrukce domu čp. 900 v Havlíčkově ulici se J** F** vrátí do bytu č. * 
v čp. 900. Náklady spojené s náhradním ubytováním hradí město Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/29/9/02 - Žádost o vrácení části nájemného za byt č. * v čp. 198 v Kralupech nad Vltavou 
Komenského náměstí 
Staženo. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/29/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise: rozpočtové 11. 11. 2013, sociální+zdravotní a prevence kriminality 
dne 23. 10. 2013.  
 
č.usnesení:13/29/11/2 – Návrh na výplatu jednorázových odměn za II. pol. 2013 členům komisí zřízených 
radou města 
RM schvaluje návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn členům komisí zřízených radou města za 2. pol. 
2013 na základě návrhů předsedů komisí konzultované se starostou města. 
 
 



XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/29/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za říjen 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:13/29/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM schvaluje spol. GLOBAL, s. r. o., Kralupy nad Vltavou poskytnutí reklamy bezplatné inzerce po dobu  
6 měsíců v Kralupském Zpravodaji, na plakátovacích plochách, v kině a umístění banneru ze strany tržnice. 
 
2. RM bere na vědomí dopis Ing. Miloše Petery, náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy, 
který informuje RM o stavu připravovaného projektu opravy komunikace II/101 v Kralupech nad Vltavou – 
průtah. 
 
3. RM bere na vědomí dopis o nabídce navázání partnerských vztahů města Kingisepp v Leningradské oblasti 
Ruské Federace. 
 
4. RM žádá jednatele spol. Kralupská sportovní, s. r. o., Vladimíra Lánského o přítomnost na jednání RM  
dne 3. 12. 2013 od 13:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta     Libor Lesák, místostarosta 


