
VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. března 2014 
(RM č. 6) 

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:14/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 
RM schvaluje návrh programu 6. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 5/2014 (plnění usnesení).  
č.usnesení:14/06/1/02 - Schválení programu ZM 
RM schvaluje návrh programu 2. zasedání ZM, které se bude konat 19. 3. 2014. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:14/06/2/01 - Návrh na jmenování člena Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ 
RM jmenuje Ing. arch. Vlastu Poláčkovou členem „Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ.“ 
č.usnesení:14/06/2/02 - Vyhlášení výběrového řízení „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského“ 
1. RM schvaluje text „Výzvy“ k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského“. 
 
2. RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského  
a zveřejnit na certifikovaném profilu zadavatele. 
 
3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek.  
 
č.usnesení:14/06/2/03 – STAŽENO 
č.usnesení:14/06/2/04 - Výběr dodavatele služebních vozů 
RM schvaluje dodavatelem 3 služebních vozů, společnost Auto Kralupy, a. s., V Růžovém údolí 554,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26434989, za cenu 1,142.326,- Kč bez DPH a celková cena vč. DPH 
1,382.216,- Kč. 
č.usnesení:14/06/2/05 - Vyhodnocení grantů 2014 
1. RM schvaluje text „Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku“ a „Čestného prohlášení o publicitě“ 
v souvislosti s „Grantovým schématem pro rok 2014“. 
2. RM schvaluje jednotlivé příspěvky (které nepřesahují částku 50.000,-) od města Kralupy nad Vltavou ve výši 
schválené v tabulce Přílohy č. 1. 
3. RM schvaluje předložení návrhu ZM na schválení příspěvků od města u částek větších než 50.000,- Kč. 
4. RM schvaluje předložení návrhu ZM na schválení navýšení částky vyčleněné v rozpočtu na grantové schéma 
2014 o 700.000,- Kč, z přebytku z finančního vypořádání z roku 2013. 
5. RM schvaluje použití znaku města pro prezentaci spoluúčasti města na projektech žadatelů o grant. 
č.usnesení:14/06/2/06 – Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy n.Vlt“ 
1.RM schvaluje text „Výzvy“ k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy n.Vlt“. 
 
2.RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy 
n.Vlt a zveřejněnit na certifikovaném profilu zadavatele. 
 
3.RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek.  
č.usnesení:14/06/2/07 – Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Nelahozeves na rychlostní měření silničním 
radarem Městskou policií Kralupy nad Vltavou na území obce Nelahozeves 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a obcí Nelahozeves, k zajišťování výkonu činnosti 
podle zákona o obecní policii, v předloženém znění.  
 
III. Ekonomický 
XXX 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
XXX 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:14/06/5/01 - Žádost o povolení vjezdu na louku 
RM neschvaluje povolení vjezdu automobilům na louku (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) v době pouštění modelů 
letadel a vrtulníků leteckými modeláři, zastoupenými panem Ladislavem Vosáhlem.  
č.usnesení:14/06/5/02 - Žádost o pronájem nebytového prostoru – kotelny u čp. 738, J. Palacha 
RM neschvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor – objektu bývalé kotelny o ploše 70 m2 u bytového 
domu čp. 738, J. Palacha na stp. č. 424, k. ú. Lobeč za účelem využití garáže pro soukromé účely. 
č.usnesení:14/06/5/03 – Hlášení volných bytů 
A) byt č. 9, Vrchlického čp. 703 
1. RM ukládá MěBP provést opravu bytu č. 9, Vrchlického čp. 703 tak, aby byl připraven k uzavření nájemní 
smlouvy s novým nájemníkem. 
2. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 
Vrchlického čp. 703 se žadatelem o byt ze sociálních důvodů. 
3. RM ukládá MěBP předložit plán opravy bytu č. 9, Vrchlického 703 s cenovou kalkulací před zahájením 
opravy. 

 
B) byt č. 17, Dr. E. Beneše čp. 539 
1. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17,  
Dr. E. Beneše čp. 539 se žadatelem o byt ze sociálních důvodů. 
č.usnesení:14/06/5/04 – Bytové záležitosti 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha 738 L** F** ze sociálních důvodů na dobu  
3 měsíce od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014 za podmínky dodržování uzavření Dohody o splácení  
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:14/06/6/01 - Informace o uzavření Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka  
v ul. Gen. Klapálka dne 20. 3. 2014 
RM bere na vědomí uzavření Mateřské školy Gen. Klapálka v ul. Gen. Klapálka dne 20. 3. 2014 dle vyhlášky 
č. 14/2005, § 3 odst. 2, z důvodu technické příčiny - odstávka elektrické energie.   
č.usnesení:14/06/6/02 - Žádost o vyjádření podpory města na potřebu zachování diabetologické péče, 
MUDr. Romana Urbanová 
RM souhlasí s vyjádřením podpory města na potřebu profesního setrvání diabetologické péče MUDr. Romany 
Urbanové v našem regionu. 
č.usnesení:14/06/6/03 - Návrh na vrácení bytu v DPS 
RM schvaluje vrácení bytu č. 158 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181, který byl přidělen K** Š**. 
RM schvaluje vrácení bytu č. 261 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181, který byl přidělen J** M**. 
č.usnesení:14/06/6/04 - Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vlt. pro 
M** H** na dobu určitou 1. 
 
RM schvaluje přidělení bytu č. * v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vlt. pro 
L** B** na dobu určitou 1 roku . 
č.usnesení:14/06/6/05 - Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 těmto 
nájemcům uvedeným v důvodové zprávě: 
č.usnesení:14/06/6/06 - Informace o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu 2014 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2014: 
 
Mateřská škola Dr. E Beneše:  
Uzavření celé organizace od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014.  
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, podle předběžného nahlášení do 31. 5. 2014 zajišťuje  
MŠ Gen. Klapálka v budově v ul. Mikovická čp. 501, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného 
do 20. 6. 2014. Přihlášeným dětem se školné nevrací.  
 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014.  
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, podle předběžného nahlášení do 31. 5. 2014 zajišťuje  
MŠ Dr. E. Beneše, (budova bude upřesněna podle počtu přihlášených dětí) pouze do naplnění kapacity a předem 
uhrazeného školného do 30. 6. 2014. Přihlášeným dětem se školné nevrací.  
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ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014, 
Náhradní provoz od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014 pro děti pracujících rodičů, dle předběžného nahlášení  
do 31. 5. 2013 zajišťuje MŠ Gen. Klapálka v budově v ul. Mikovická čp. 501, pouze do naplnění kapacity  
a předem uhrazeného školného do 20. 6. 2014. Přihlášeným dětem se školné nevrací.  
Náhradní provoz od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014 pro děti pracujících rodičů, dle předběžného nahlášení  
do 31. 5. 2014 zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, (budova bude upřesněna podle počtu přihlášených dětí) pouze  
do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 30. 6. 2014. Přihlášeným dětem se školné nevrací.  
č.usnesení:14/06/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro paní Markétu Egelstonovou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
paní Markéta Egelstonová  uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Oslava narozenin“ 
Uvedená akce se bude konat dne 22. 3. 2014 od 19:00 hod. do 23. 3. 2014 do 02:00 hod. 
Místo konání je  Koktejl bar Kralupy nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 30 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá paní Markéta Egelstonová. 
č.usnesení:14/06/6/08 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS z důvodu dluhu na 3 měsíce 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro V** H** na 3 měsíce s podmínkou uzavření splátkového 
kalendáře.   
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:14/06/8/01 - Příspěvky z fondů 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč TJ Kralupy, oddílu krasobruslení, z fondu 
starosty města.  
 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.900,- Kč Amatérské bowlingové lize z fondu 
místostarosty města.  
 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč FK Čechie z fondu místostarosty města.  
č.usnesení:14/06/8/02 – Rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtové změny: 

3.000,- Kč z § 3399, pol. 5192, org. 2555 na § 3399, pol. 5041, org. 2555 
14.000,- Kč z § 3399, pol. 5192, org. 2666 na § 3399, pol. 5041, org. 2666 

5.000,- Kč z § 3399, pol. 5192, org. 2777 na § 3399, pol. 5041, org. 2777 
3.500,- Kč z § 3399, pol. 5192, org. 2888 na § 3399, pol. 5041, org. 2888 
2.500,- Kč z § 3399, pol. 5192                   na § 3399, pol. 5041 

160.000,- Kč z § 3399, pol. 5169, org. 2666 na § 3399, pol. 5041, org. 2666 
40.000,- Kč z § 3399, pol. 5169, org. 2777 na § 3399, pol. 5041, org. 2777 
30.000,- Kč z § 3399, pol. 5169, org. 2888 na § 3399, pol. 5041, org. 2888 

3.000,- Kč z § 3399, pol. 5169 na § 3399, pol. 5041 
č.usnesení:14/06/8/03 – Rozdělení veřejné sbírky „Povodně 2013“ 
RM doporučuje ZM schválit přidělení částky 80.057,- Kč z veřejné sbírky „Povodně 2013 – Kralupy nad 
Vltavou“: 
 V** Č** – 36.111,- Kč 
 TJ Kralupy, oddíl kanoistika, umělá slalomová dráha Veltrusy – 24.591,- Kč 
 RHG, spol. s r.o., Mostní 934 – 19.355,- Kč 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:14/06/9/01 - Žádost o souhlas vlastníka s podnájmem v domě čp. 1174, Purkyňovo náměstí, 
Kralupy n. Vlt. 
RM souhlasí s udělením souhlasu T** H** s podnájmem v bytě č. * v 4. n. p. domu čp. 1174 na Purkyňově 
náměstí v Kralupech nad Vltavou pro V**J** na dobu určitou jednoho roku od 01.03.2014.   
č.usnesení:14/06/9/02 - Harmonogram oprav komunikací a chodníků na rok 2014 
RM bere na vědomí předložený harmonogram a plán oprav komunikací a chodníků na rok 2014. 
č.usnesení:14/06/9/03 - 1. žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2013 
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RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2013 ve výši 3,792.484,69 Kč 
následovně: 
- částku 155.636 Kč (úspora na energiích) odvést zřizovateli  
- do rezervního fondu TSM částku 3,636.848,69 Kč, následně z fondu rezervního do fondu investičního 

3,636.848,69 Kč  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:14/06/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise kulturní a školské dne 24. 2. 2014. 
        komise výstavby dne 3. 3. 2014. 
č.usnesení:14/06/11/2 – Rozdělení příspěvků na činnost pro sportovní oddíly 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,-Kč na činnost sportovním mládežnickým oddílům dle návrhů 
sportovní komise, viz tabulka v důvodové zprávě 
2. RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků nad 50.000,- Kč sportovním mládežnickým oddílům dle 
návrhů sportovní komise, viz tabulka. 
 

Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419- ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením.  
č.usnesení:14/06/11/3 – Rozdělení sportovních příspěvků pro veřejnost 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na akce pro veřejnost dle návrhů sportovní komise, viz tabulka 
v důvodové zprávě 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením 
č.usnesení:14/06/11/4 – Příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n. V.  
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,-Kč na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech 
nad Vltavou dle návrhů sportovní komise, viz tabulka. 
 

Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením. 
č.usnesení:14/06/11/5 – Příspěvky týkající se grantové podpory, akce mimo území ČR, energií 
1) RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč se akcí mimo území ČR, příspěvků na energie dle návrhu 
SK, viz tabulka v důvodové zprávě. 
2) RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků nad 50.000,- Kč sportovním mládežnickým oddílům dle 
návrhů sportovní komise, viz tabulka.  
 

Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:14/06/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ a MŠ Třebízského ul. za únor 2014. 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za únor 2014. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:14/06/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí informace o stížnostech na provoz pošty v Kralupech nad Vltavou, problematiku projedná 
starosta s ředitelkou pošty. 
 
RM ukládá MěBP provést důkladné prošetření využívání bytu č. *, Cesta brigádníků 679 Z** K**,  
vč. večerních hodin 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 


