
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 
(RM č. 25) 

 
 
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 
Bod programu: Schválení programu RM č. 25 
 
usnesení č.: 14/25/1/01 
RM schvaluje návrh programu 25. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 24 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Výběr zhotovitele administrace VŘ k akci „Modernizace městského bazénu Kralupy 
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/25/2/01 
1. RM schvaluje zhotovitelem administrace výběrového řízení společnost EPP, s.r.o. k akci 
„Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou,“ za cenu 54.450,- Kč vč. DPH. 
 
2. 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. 
 
3. RM schvaluje proplacení administrace výběrového řízení z „Rozpočtové rezervy města - spoluúčast  
k dotacím“. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/25/2/02 
RM schvaluje zhotovitelem akce „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“ 
společnost Building - LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice, za cenu 9.921.837,25 Kč 
bez DPH a celkovou cenu 12.005.423,07 Kč vč. DPH 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 31/2014 
 
usnesení č.: 14/25/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí 
MPSV ČR v celkové výši 234.000,- Kč, účelově určené na podporu poskytování sociálních 
služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 234.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 234.000,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od paní Jirouškové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 



Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 300.000,- Kč. Jedná  
se o navýšení položky pokuty za překročení rychlosti na základě měření rychlosti v Podhořanech. 
Z tohoto důvodu je navýšena i položka pronájem zařízení na měření rychlosti.  
V rozpočtu na rok 2014 nebylo s tímto měřičem počítáno. 
Navýšení příjmů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2299 o 300.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223 o 300.000,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000,- Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, z § 6409 pol. 5901 (rezerva města) na § 6320 pol. 5163 (pojistné). Jedná se o sjednané 
úrazové pojištění na základě smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.000,- Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku 
a § 3412 (sportovní zařízení v majetku obce), z pol. 5171 (opravy a udržování) na pol. 6121 
(budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na zhotovení dopadové plochy pro  
venkovní posilovnu na sídlišti Cukrovar. 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 123.420,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace 
investic z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 439 
(budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na parkovací stání v ulici 
Dobrovského, Kralupy nad Vltavou. 
 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 79.860,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic § 5512 
pol. 6121 org. 425 (budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na zateplení 
hasičské zbrojnice Minice – výkon TDI a koordinátora BOZP. 
 
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor  
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic 
§ 3412 pol. 6121 org. 414 (budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na akci:  
„Rekonstrukce malého bazénu – WELLNESS“.  
 
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor  
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic  
§ 3639 pol. 6121 org. 394 (budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na destičku 
k povinné publicitě projektu: „Rekonstrukce autobusových zastávek“.  
 
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 490.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace  
investic z § 3113 pol. 6121 org. 392 (rekonstrukce kanalizace v ZŠ Gen. Klapálka) na § 3631  
pol. 6121 org. 361 (veřejné osvětlení Růžové údolí).  
 
8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace  
investic z § 2321 pol. 5171 (nerealizované opravy dešťové kanalizace hrazeno z povodní) na § 3631  
pol. 6121 org. 361 (veřejné osvětlení Růžové údolí).  
 
9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic 
z § 2321 pol. 5169 (nerealizované kamerové průzkumy – hrazeno z povodní) na § 3631 pol. 6121 org. 
361 (veřejné osvětlení Růžové údolí).  
 



10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 170.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic  
z § 2333 pol. 5171 (oprava vodních toků) na § 3631 pol. 6121 org. 361 (veřejné osvětlení  
Růžové údolí).  
 
11. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000,- Kč na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) z kap. č. 5 – realizace investic § 3117 pol. 
6121org. 378 (zateplení ZŠ 28. října). Finanční prostředky budou vráceny zpět do rezervy města  
na spoluúčast k dotacím.  
 
12. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000,- Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický  
odbor z § 6171 pol. 5424 (náhrada v době nemoci) na § 6171 pol. 5021 (ostatní osobní výdaje).  
Jedná se o navýšení z důvodu vyplacení odměn JSDH Kralupy nad Vltavou za rok 2013 až v roce 2014  
a změny poskytovatele zajištění požární ochrany.  
 
13. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové 
výši 141.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 3114 pol. 5171 (oprava sociálního zařízení ZŠ 
Praktická) na § 3631 pol. 6121 org. 361 (veřejné osvětlení Růžové údolí).  
 
14. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.500,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic § 5512 pol. 6121 
org. 425 (budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na zateplení hasičské zbrojnice 
Minice – statické posouzení. 
 
15. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic § 3613 pol. 6121 
org. 380 (budovy, haly, stavby). Finanční prostředky budou použity na zateplení MěBP a MěP  
Minice – administrace žádosti o dotaci a doplacení fakturace společnosti Guttenberg. 

 
Bod programu: Návrh na přijetí opatření k hospodárnosti nakládání s majetkem města 
 
usnesení č.: 14/25/3/02 
RM schvaluje předložený  návrh vyřazení majetku z účetní evidence města, dle přílohy  

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD „Parkovací stání v ul. Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/25/4/01 
1. RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10  
na zpracování PD „Parkovací stání v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou částku 
123.420,- Kč vč. DPH. 
 
2. RM ukládá odboru RIaSM po vypracování projektové dokumentace tuto předložit před podpisem 
smlouvy RM. 

 
Bod programu: Nové VO v Růžovém údolí, Kralupy nad Vltavou – výběr zhotovitele 
 
usnesení č.: 14/25/4/02 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Nové veřejné osvětlení v Růžovém údolí, Kralupy nad Vltavou“ 
firmu Fiber Tech s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice 530 02 za celkovou cenu 2.030.583,- Kč  
vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2014. 

 



Bod programu: Informace Protipovodňová ochrana města Kralupy nad Vltavou. 
 

usnesení č.: 14/25/4/03 
1. RM bere na vědomí - vyhotovení objednávky na doplnění dokumentace protipovodňové ochrany 
města Kralupy nad Vltavou, firmou SWECO Hydroprojekt a.s. ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 
Praha 4, za cenu 30 709,80,- Kč. 

 
Bod programu: Stavební úpravy – změna užívání administrativního objektu Palackého 6, 
Kralupech nad Vltavou - vypracování projektu pro realizaci stavby 
 
usnesení č.: 14/25/4/04 
1. RM schvaluje provedení projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy – změna užívání 
administrativního objektu Palackého 6, Kralupy nad Vltavou“, zhotovitelem: ARCHCIH Jan Cichra, 
Vrchlického 526, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 166.980,- Kč vč. DPH. V případě 
schválení bude se zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo. 
 
2. RM ukládá odboru RIaSM po vypracování projektové dokumentace tuto předložit před podpisem 
smlouvy RM. 

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Havlíčkova 900, Kralupy nad Vltavou – osazení bytových 
elektroměrů 
 
usnesení č.: 14/25/4/05 
RM schvaluje osazení třífázových elektroměrů do bytů na akci: Rekonstrukce BD Havlíčkova 900, 
Kralupy nad Vltavou. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 14/25/5/01 
1. Mgr. P. S. – žádost o prodloužení NS 
2. J. L. – žádost o prodloužení NS  
3. R. R. – žádost o souhlas s podnájmem 
4. Návrh na uzavření NS na služební byty pro lektory anglického jazyka 
 
1. Mgr. P. S. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Komenského, paní Mgr. P. S., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015. 
 
2. J. L. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt. Dr. E. Beneše paní J. L. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  
 
3. R. R. 
RM schvaluje  podnájem bytu Purkyňovo náměstí. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemci, 
manželi J. a R. R. a podnájemcem, panem L. P. na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015. 
 
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Komenského nám., se slečnou I. L., jako na byt 
služební, po dobu výkonu práce pro příspěvkovou organizaci ZŠ Gen. Klapálka. 

 



Bod programu: Nabídka na koupi budovy čp. 112, ul. S. K. Neumanna 
 
usnesení č.: 14/25/5/02 
RM bere na vědomí nabídku na koupi budovy čp. 112, ul. S. K. Neumanna a doporučuje ji předložit 
k projednání Zastupitelstvu města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – O2 
 
usnesení č.: 14/25/5/03 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích pp.108/35, 
pp.573/1, pp.571/4, pp.566/11, pp.85/5, pp.88/17, pp.63/1, pp. 736, pp. 62/20 a pp.88/1 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti O2 
Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, 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 za prvních 10bm délky trasy a 150,-
Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele posilovacích prvků venkovní posilovny na sídlišti Cukrovar 
 
usnesení č.: 14/25/5/04 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výrobu, montáž, instalaci a dopravu posilovací venkovní 
sestavy na sídlišti Cukrovar s firmou COLMEX s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224, Praha 3. 
Cena ve výši 175.000,00 Kč vč. DPH bude hrazena z  poskytnutého finančního daru od České 
rafinérské. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Oprava administrativní chyby - Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou  
o přijetí finančního sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/25/6/01 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou přijetí finančního sponzorského daru v celkové 
výši 13.000,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
od paní Jany Seifertové – Plichtové, bytem U Ladronky 23, Praha 6 a jeho začlenění do rozpočtu 
Městského muzea na rok 2014. Prostředky budou využity na nákup exponátů a na pořízení doplňkové 
techniky (světla, pozadí) k digitalizaci sbírkových předmětů. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 – OSVŠK, v rozpočtu města na rok 
2014 
 
usnesení č.: 14/25/6/02  
RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků ve výši 60.500,00 Kč v rámci 
kapitoly č. 2: 
z  kap. 2 odbor SVŠK, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže, pol. 5171 - opravy a udržování 
(JUNÁK, Šafaříkova č.p. 358)       - 60.500,00 Kč 
na kap. 2 odbor SVŠK, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, pol. 6121 – budovy, haly a stavby  
+ 60.500,00 Kč. 
Finanční prostředky budou využity na rozšíření rozvodů ústředního topení do přístavby v objektu 
JUNÁK, Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou.  

 



Bod programu: Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o přijetí finančního sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/25/6/03 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace, přijetí finančního sponzorského daru ve výši 6.946,- Kč, dle § 39 b) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Finanční dar se týká příspěvků na 
školní obědy pro sociálně znevýhodněné žáky školy. Dar poskytne společnost WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s., Vojtěšská 1/245, Praha 1. 

 
Bod programu: Jmenování ředitele Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 
 
usnesení č.: 14/25/6/04 
RM jmenuje Mgr. Pavlu Kickovou ředitelkou příspěvkové organizace, zřizované Městem Kralupy  
nad Vltavou, Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, se sídlem: Dr. E. Beneše 694, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 75 002 761, v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě konkursu konaného dne 20. 10. 2014, s účinností od 1.prosince 
2014, na období 6 let, do 30. listopadu 2020. 
 
RM ukládá starostovi Města Kralupy nad Vltavou podepsat jmenování Mgr. Pavly Kickové, ředitelkou 
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu 
 

usnesení č.: 14/25/7/01 
RM schvaluje převedení částky 40.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 211„údržba zeleně 
v přírodních lokalitách“ na položku č. 9-3745-5169 org. 263 „ošetření topolů podél komunikací“  
 
RM schvaluje převedení částky 45.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 211„údržba zeleně 
v přírodních lokalitách“ na položku č. 9-3745-5169 org. 209 „kácení a výškové ošetření stromů“  

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty 
 
usnesení č.: 14/25/8/01 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.334,- Kč, a to z fondu starosty města 
Českému svazu chovatelů ZO. 
 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč, a to z fondu starosty města třídě 
ICHM4 SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, zastoupené Lucií Kořínkovou. 

 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty 
 
usnesení č.: 14/25/8/02 
RM schvaluje úhradu nákladů spojených s úpravou zdí podchodu pod tratí v lokalitě pod Hostibejkem 
ve výši 20.000,- Kč z fondu místostarosty. Úpravy se ujme Jan Šimáček 

 
 



IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o převod automobilu Škoda Fabia MEL 25-88 
 
usnesení č.: 14/25/9/01 
RM schvaluje převedení osobního automobilu Škoda Fabia SPZ MEL 25-88 do majetku Městského 
bytového podniku Kralupy nad Vltavou.  

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Soudní vymáhání pohledávky vůči dlužníku J. H. 
 
usnesení č.: 14/25/10/1 
RM schvaluje předat k soudnímu vymáhání pohledávku vůči dlužníku J. H. v návaznosti na neplnění 
podmínek dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři uzavřené dne 10. 7. 2014. 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 
 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 

 
 
Příští jednání Rady města proběhne 11. 11. 2014 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 30. 10. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 25. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 24. 10 2014. 
 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 30. 10. 2014 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 

 


