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VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8.dubna 2014 
(RM č. 10) 

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: 14/10/1/01 Schválení programu RM č. 10 
RM schvaluje návrh programu 10. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 8 a 9/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č. usnesení: 14/10/2/01  Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech a vyhlášení veřejné sbírky 
RM schvaluje realizaci záměru „Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech,“ na pozemcích města par.č. 573/3  
a 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vlt. (na travnatém pruhu na začátku pěší zóny v Husově ul., před podchodem  
z Palackého náměstí do Sokolské ul.). S tím, že u sochy bude formou textu na pamětní desce upozorněno  
na souvislost mezi světoznámým protiválečným literárním dílem „Dobrý voják Švejk za světové války“ 
a městem Kralupy nad Vltavou (prostřednictvím románové postavy kralupského drogisty Vaňka a několika 
zmínek o našem městě; román byl přeložen do desítek cizích jazyků, a tím bylo rozšířeno povědomí  
o našem městě po celém světě). 
RM schvaluje vyhlášení veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech“ podle zákona č. 117/2001 
Sb., za účelem získání finančních prostředků na realizaci akce „Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech.“ 
Získané finanční prostředky budou použity na zhotovení a umístění sochy Josefa Švejka 
v centru města Kralupy nad Vltavou, a na povrchovou úpravu pozemku v bezprostředním okolí sochy  
a na výrobu a umístění pamětní desky, která u sochy textově upozorní na souvislost mezi literárním dílem 
„Dobrý voják Švejk za světové války“ a městem Kralupy nad Vltavou.  
č. usnesení: 14/10/2/02 Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na akci „Pořízení kropícího 
vozu“. 
2. RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s.r.o., Verdunská 819/37, 160 00 Praha, přípravou žádosti 
o dotaci vč. studie proveditelnosti z Operačního programu životní prostředí na akci „Pořízení kropícího vozu“, 
za cenu 133.100,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s.r.o., Verdunská 819/37, 160 00 Praha, v případě obdržení 
dotace administrací žádosti vč. výběrového řízení na akci „Pořízení kropícího vozu“, za cenu 90.750,- Kč  
vč. 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 uvedenou akci, z důvodu časové tísně. 
5. RM schvaluje proplacení přípravy žádostí o dotaci z „Rozpočtové rezervy města spoluúčast k dotacím“. 
č. usnesení: 14/10/2/03 Výběr vítězného uchazeče VŘ „Pojištění majetku města“ 
Odloženo. 
č. usnesení: 14/10/2/04 Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu 
MŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje text „Výzvy“ k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ Generála Klapálka v Kralupech 
 nad Vltavou“. 

 
2.  RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu 

„C“ objektu MŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou.“ 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

3. RM schvaluje - komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
č. usnesení: 14/10/2/05 
Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech  
nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje text„Zadávací dokumentace“ k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku  

ve zjednodušeném podlimitním řízení rozsahu na akci „Snížení energetické náročnosti sportovní haly  
u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ 

2. RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
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3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
III. Ekonomický 
č. usnesení: 14/10/3/01 Rozpočtové opatření č. 9/2014 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 7.809,- Kč. 
Jedná se o vratku dotace od ZŠ a MŠ Třebízského, která byla zaslána na účet města na základě vyúčtování 
dotace „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vratka dotace byla 
zaslána na Krajský úřad Středočeského kraje.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor ,§ 6402 o 7.809 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 7.809 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 155.636,- Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO TSM, které byly zaslány na účet zřizovatele a budou 
použity na financování projektu zajištění dálkového monitoringu médií a energií v ZŠ Gen. Klapálka ve výši 
1.840,- Kč. Zbytek ve výši 153.796,- Kč bude převeden do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 155.636,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 2  – odbor SVŠK, § 3113 o 1.840,- Kč 
                            kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 153.796,- Kč  
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na PD – Rekonstrukce plaveckého bazénu – II. etapa, jak podklad k žádosti  
o dotaci v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. 
č. 5 § 3412 pol. 6121 org. 414 (Rekonstrukce plaveckého bazénu – II. etapa). 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 367.300 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (Projektová dokumentace celkem) na § 3412 pol. 6121 org. 414 (Rekonstrukce plaveckého bazénu  
II. etapa). Částka bude použita na objednání PD jako podklad k žádosti o dotaci.  
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.500 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace 
investic, z § 6171 pol. 6121 (Projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 418 
Sběrná (přístupová) komunikace pro 21 RD v Kralupech n./Vlt. – Lobči. 
č. usnesení: 14/10/3/02 - Inventarizační zpráva za rok 2013 
RM schvaluje „Závěrečnou zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou 
za rok 2013“ 
č. usnesení: 14/10/3/03 Poskytnutí příspěvku DSO 
RM schvaluje poskytnutí členského příspěvku na rok 2014 Dobrovolnému svazku obcí Údolí Vltavy 
ve výši 171.710,- Kč. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č. usnesení: 14/10/4/01 Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku parc. č. 492/11 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku CAFEX na pozemku 492/11 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou (stánek Gyros u bývalé KB) do 31. 12. 2014. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č. usnesení: 14/10/5/01 Žádost o zpřístupnění skladu 
RM schvaluje umožnění přístupu paní Janě Kosinové k pronajatému skladovacímu prostoru mimo pracovní 
dobu MěÚ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, tzn. 7 dní v týdnu po 24 hodin. 
č. usnesení: 14/10/5/02 Návrh na schválení nájemce části pozemku p.43/6, k. ú. Mikovice o ploše 600m2   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.43/6 v k .ú. Mikovice, obec Kralupy nad Vltavou, 
o ploše 600m2 s paní P. V. za účelem rekreace a zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
č. usnesení: 14/10/5/03 Bytové záležitosti 
1. Mgr.T. V. 
RM revokuje část usnesení č. 14/08/5/06, v bodě 2, ze dne 25. 3.2014. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Kralupy n. Vltavou, s Mgr. T. V., jako na byt služební, 
po dobu výkonu práce pro příspěvkovou organizaci DDM. 
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2. M. K. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Kralupy n. Vltavou, panu M. K. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 6.2014 do 31. 5. 2015. 
 
3. E. D. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Kralupy n. Vltavou, paní E. D. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. 
 
4. M. R. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Kralupy n. Vltavou, paní M. R. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 5.2014 do 30. 4. 2015. 
 
5. J. B. 
RM neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Kralupy n. Vltavou, s paní J. B. 
č  usnesení: 14/10/5/04 Závody SDH Kralupy n. Vlt. 
RM bere na vědomí pořádání závodů SDH Kralupy nad Vltavou dne 19. 4. 2014 od 7.00 hodin do 17.00 hodin 
na pravém břehu řeky Vltavy mezi Mostem TGM a LÁVKOU v Kralupech nad Vltavou.  
 
VI. odbor SVŠK 
č. usnesení: 14/10/6/01 Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. 114 v Domě s pečovatelskou službou na adrese, Kralupy nad Vltavou pro paní  
J. H., na dobu určitou 1 roku. 
č. usnesení: 14/10/6/02 Informace o získání dotace z MPSV 
RM bere na vědomí přidělení dotace z MPSV na sociální služby (pečovatelská služba terénní a odlehčovací 
služba) na rok 2014.  
 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č. usnesení: 14/10/8/01 Příspěvky z fondů  
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč SDH Dobroměřice, z fondu starosty města.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č. usnesení: 14/10/11/1 Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání  
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č. usnesení: 14/10/13/1 
1. RM ukládá odboru OKTAJ a RIaSM prověřit znění smlouvy na pronájem budovy s paní Klesovou 
 v ulici Třebízského 
2. RM ukládá odboru RIaSM do příští Rady města předložit informaci o trzích v Lobečku (finanční efekt, 
charakter trhu, účelnost). 
3. RM ukládá PO TSM předložit do příští Rady návrh na zřízení odtahové služby v Kralupech n. Vlt.  
(upřesní p. Lesák) 
 
 
 

 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


