
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. Listopadu 2014 
(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 
Bod programu: Schválení programu RM č. 27 
 
usnesení č.: 14/27/1/01 
RM schvaluje návrh programu 27. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 26 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 19 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
 
usnesení č.: 14/27/2/01  
RM schvaluje podnájem bytu č. Na Hrádku, na základě žádosti Ing. J. S. - nájemníka předmětného 
bytu, pro podnájemníka Mgr. R. K., na dobu určitou od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015.  

 
Bod programu: Žádost o rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 
2014 
 
usnesení č.: 14/27/2/02 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:  
z kap. 11 paragraf 6171 položka 6125   - 40 000,- Kč 
na kap. 11 paragraf 6171 položka 5137   + 40 000,- Kč 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:  
z kap. 11 paragraf 6171 položka 6125   - 23.000,- Kč 
na kap. 11 paragraf 6171 položka 5139   + 23.000,- Kč 
 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:  
z kap. 11 paragraf 6171 položka 6125   - 50.000,- Kč 
na kap. 11 paragraf 6171 položka 5139   + 50.000,- Kč 

 
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 
 
usnesení č.: 14/27/2/03 
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené 
podobě, (viz. přílohy důvodové zprávy), s účinností od 1. 11. 2014, z důvodu legislativní změny.  

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské 
školy v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/27/2/04 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 14206513 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy  
nad Vltavou, na akci „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech  
nad Vltavou“. 
 



2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 14206513 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 
 

Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice 
v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/27/2/05 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 14209683 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy  
nad Vltavou, na akci „Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 14209683 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/27/2/06 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku v otevřeném řízení k akci „Modernizace 
městského bazénu Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Modernizace městského bazénu 
Kralupy nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 

Náhradníky v pořadí. 
 

Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy sauny u zimního 
stadionu v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/27/2/07 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Snížení energetické náročnosti budovy sauny u zimního stadionu  
v Kralupech nad Vltavou“ společnost Stavební firma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 
Mělník, IČ: 28177851, za cenu 1.445.868,00 Kč včetně DPH. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 33/2014 
 
usnesení č.: 14/27/3/01 
RM ruší usnesení č. 14/17/2/06 bod B. 8., ze dne 22. 7. 2014 
 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny – zapojení finančních prostředků 
do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 41.949,- Kč. Jedná se o výplatu pojistného plnění 
od spol. Generali Pojišťovna a.s. na náklady za opravu havarovaného služebního vozidla Škoda 
Octavia. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 41.949,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 41.949,- Kč. 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 3.900,- Kč,  
účelově určené na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících 
dřevin podle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 3.900,- Kč. 
a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 3.900,- Kč. 



B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí z § 2333 
pol. 5169 org. 100100 (úprava drobných vodních toků) na § 3727 pol. 5194 org. 100100 (nákup 
separačních tašek). 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 22.385,- 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 (zateplení hasičské zbrojnice Minice – statické posouzení). 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000,- Kč v rámci  kap. č. 8 – infocentrum  
z § 6171 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na § 2143 pol. 5139 (nákup materiálu j. n.). Finanční 
prostředky budou použity na nákup propagačních materiálů. 
 
4. Převedení finančních prostředků v rámci  kap. č. 10 – kancelář starosty  
z § 6223 pol. 5139 na § 6171 pol. 5175 - 2.020,- Kč  
z § 6223 pol. 5169 na § 6171 pol. 5175 - 2.750,- Kč 
z § 6223 pol. 5169 org. 2333 na § 3399 pol. 5175 – 1.570,- Kč 
z § 6223 pol. 5173 org. 2333 na § 6171 pol. 5175 – 2.145,- Kč 
z § 6223 pol. 5173 org. 2444 na § 6171 pol. 5175 – 1.946,- Kč 
z § 6223 pol. 5175 na § 6171 pol. 5175 – 48,- Kč 
z § 6171 pol. 5194 na § 6171 pol. 5175 – 896,- Kč 
z § 3399 pol. 5139 na § 3399 pol. 5041 – 715,- Kč 
z § 3399 pol. 5169 na § 3399 pol. 5041 – 7.211,- Kč 
z § 3399 pol. 5164 na § 6171 pol. 5137 – 5.000,- Kč 
z § 3399 pol. 5194 na § 6171 pol. 5137 – 9.550,- Kč 
z § 3399 pol. 5041 org. 2666 na § 3399 pol. 5041, org. 2777 – 35.000,- Kč 
z § 3399 pol. 5041 org. 2666 na § 3399 pol. 5041, org. 2888 – 10.000,- Kč 
z § 3399 pol. 5041 org. 2666 na § 6171 pol. 5139 – 60.069,- Kč 
z § 3399 pol. 5139 org. 2555 na § 6171 pol. 5137 – 82,- Kč 
z § 3399 pol. 5139 org. 2666 na § 6171 pol. 5137 – 559,- Kč 
z § 3399 pol. 5161 org. 2666 na § 6171 pol. 5137 – 77,- Kč 
z § 3399 pol. 5164 org. 2555 na § 6171 pol. 5137 – 30,- Kč 
z § 3399 pol. 5164 org. 2666 na § 6171 pol. 5137 – 82,- Kč 
z § 3399 pol. 5169 org. 2555 na § 6171 pol. 5137 – 45,- Kč 
z § 3399 pol. 5169 org. 2666 na § 6171 pol. 5137 – 10.561,- Kč 
z § 3399 pol. 5175 org. 2666 na § 6171 pol. 5137 – 2.267,- Kč 
z § 3399 pol. 5175 org. 2555 na § 6171 pol. 5139 – 114,- Kč  
z § 3399 pol. 5194 org. 2555 na § 6171 pol. 5139 – 99,- Kč 
z § 3399 pol. 5194 org. 2666 na § 6171 pol. 5139 – 232,- Kč  
Ušetřené finanční prostředky budou použity na další drobné akce a nákup vánoční dekorace před 
budovu radnice.  

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům TSM,MěBP 
 
usnesení č.: 14/27/4/01 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města)  
Ing. Petra Šáru za II. pololetí roku 2014 dle přílohy. 
 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik)  
Ing. Ladislava Berita za II. pololetí roku 2014 dle přílohy. 



 
Bod programu: Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídl. U Cukrovaru po povodni 2013“ – 
rozdílový rozpočet 
 
usnesení č.: 14/27/4/02 
RM schvaluje čerpání rozpočtové rezervy ze Smlouvy o dílo č. SMSML/00008/2014 v celkové výši 
56.357,- Kč vč. DPH, dle předloženého rozdílového rozpočtu v rámci akce „Sanace propadů 
multifunkčního hřiště na sídl. U Cukrovaru po povodni 2013" firmou: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN 
s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník. 

 
Bod programu: Objekt SDH Minice, Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce EZS ( elektronický 
zabezpečovací systém 
 
usnesení č.: 14/27/4/03 
RM doporučuje ZM zařadit provedení elektronického zabezpečovacího systému dle předložené 
cenové nabídky na akci: „Objekt SDH Minice, Kralupy nad Vltavou – elektronický zabezpečovací 
systém“. 

 
Bod programu: Přeložka vedení Telefonica O2 – Demolice objektu č. p. 65, Trojanova ulice 
 
usnesení č.: 14/27/4/04 
RM schvaluje  přeložku vedení ve správě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. z důvodu 
demolice objektu čp. 65 v Trojanově ulici. Maximální realizační náklady přeložky budou činit 34.044,6 
Kč vč. DPH. Město Kralupy nad Vltavou uzavře se  společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 
„Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“. Náklady budou začleněny do návrhu 
rozpočtu odboru RIaSM na rok 2015. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Výpůjčka pozemků v k. ú. Lobeč pro provizorní komunikaci 
 
usnesení č.: 14/27/5/01 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi výpůjčiteli Janem Frischem, Jindřiškou Frischovou, 
Irenou Haincovou a Jaroslavem Podrabským a půjčitelem Městem Kralupy nad Vltavou na část 
pozemků pp. 11/1, pp.11/2, pp.199/29, pp.199/30 a pp.260/16 v k. ú. Lobeč o celkové výměře cca 
1200 m2 za účelem umístění provizorní objízdné komunikace, na dobu určitou do 31. 12. 2016. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku hřbitovní kaple 
 
usnesení č.: 14/27/5/02 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce hřbitovní kaple v Kralupech nad Vltavou na pozemku parc. 
č. st. 583 k. ú. Kralupy nad Vltavou, s pravoslavnou církevní obci v Kralupech nad Vltavou, 
zastoupenou Mgr. Marinem Benešem, na dobu 15 let za podmínek darování 50.000,-Kč na obnovu 
interiéru hřbitovní kaple. 

 
Bod programu: Žaloba o zaplacení dlužného nájemného a vyúčtování za plnění spojená s užíváním 
nebytových prostor v OD Máj  
 
usnesení č.: 14/27/5/03 
RM schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného včetně příslušenství, tj. smluvní pokuta 
ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den a faktur v celkové výši 126.008,75 Kč, za nebytové 



prostory a vyúčtování za plnění spojená s užíváním nebytových prostor v bývalých prostorách OD Máj 
proti společnosti The Piano Man, s.r.o., Oldřicha Nového 836, Velké Přílepy, IČO:25687948. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 14/27/5/04 
1. K. Z. – žádost o prodloužení NS 
2. K. J. – žádost o prodloužení NS 
3. J. M. – žádost o prodloužení NS 
4. F. L. – žádost o prodloužení NS 
 
1. K. Z. – žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, paní Z. K. na dobu 3 měsíce  
od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015. 
 
2. K. J. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Smetanova, s panem J. K., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
3. J. M. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Smetanova, s paní J. M., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
4. F. L. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní L. F. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 14/27/6/01 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru, Kralupy  
nad Vltavou pro p. I. P., na dobu určitou 1 roku. 
 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru, Kralupy  
nad Vltavou pro p. J. B., na dobu určitou 1 roku. 

 
Bod programu: Předložení Výročních zpráv základních škol zřizovateli 
 
usnesení č.: 14/27/6/02  
RM bere na vědomí Výroční zprávy základních škol a DDM:  
- Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  
- Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  
- Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 
- Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  
- Základní škola praktická, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace,  
- Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  
- Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  
- Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 



dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů - viz přílohy důvodové zprávy.  

 
Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2015 
 
usnesení č.: 14/27/6/03 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:  
- Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  
- Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,  
- Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  
- Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  
- Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  
- Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,  
- Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  
- Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 
- Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou a  
- Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou,  
na rok 2015 dle příloh. 

 
Bod programu: Oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních prázdnin 
 
usnesení č.: 14/27/6/04 
RM doporučuje ředitelce MŠ Gen. Klapálka a ředitelce MŠ a ZŠ Třebízského otevření jedné třídy 
v době od 22. 12. do 23. 12. 2014. 

 
Bod programu: Dodatek č. 3 k „Dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“  
s obcí Postřižín 
 
usnesení č.: 14/27/6/05 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 3 k „Dohodě o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy“, uzavřené s obcí Postřižín, podle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2015. 

 
Bod programu: Uvolnění finančních prostředků z fondu odměn MěM Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/27/6/06 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou čerpání finanční částky ve výši 27.000,- Kč 
z fondu odměn organizace na mimořádné odměny pracovníků a jejich převedení do finančních 
prostředků určených na mzdy. 

 
Bod programu: Uzavření knihovny v prosinci 2014 
 
usnesení č.: 14/27/6/07 
RM schvaluje uzavření knihovny pro veřejnost v sobotu dne 27. 12. 2014. 
RM schvaluje omezený provoz knihovny ve středu 31. 12. 2014 od 8. 00 h do 11.30 h. 

 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek pro Farní charitu Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/27/6/08 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Farní charitu Kralupy nad Vltavou ve výši 5.000,- Kč. 



 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek pro Domov pod lípou, Čachovice 
 
usnesení č.: 14/27/6/09 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Domov pod lípou Čachovice ve výši 5.000,- Kč  

 
Bod programu: Prevence kriminality a protidrogová prevence 
 
usnesení č.: 14/27/6/10 
RM schvaluje manažerem prevence kriminality paní Janu Tučkovou – zaměstnance odboru sociálních 
věcí, školství a kultury. 

 
Bod programu: Žádost o uvolnění finančních prostředků z fondu odměn ZŠ a MŠ Kralupy  
nad Vltavou, Třebízského 
 
usnesení č.: 14/27/6/11 
RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského čerpání finanční částky ve výši 100.000,- Kč 
z fondu odměn organizace na mimořádné odměny pracovníků. 

 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2014 
 
usnesení č.: 14/27/6/12 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2014. Odměny 
budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Pravidla pro vydávání Kralupského Zpravodaje, Statut RR 
 
usnesení č.: 14/27/8/01 
RM schvaluje Pravidla pro vydávání Kralupského Zpravodaje v předloženém znění. 
RM schvaluje Statut Redakční rady Kralupského Zpravodaje v předloženém znění. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
 
 

 
X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 
 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 



XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 
 
Bod programu: Výroční zpráva Kralupské sportovní a.s. 
 
usnesení č.: 14/27/13/01 
RM ukládá řediteli akciové společnosti Kralupská sportovní a.s. předkládat RM výroční zprávu vždy  
do 30. 4. následujícího roku. 

 
Bod programu: Prodloužení doby užívání prodejního stánku CAFEX 
 
usnesení č.: 14/27/13/02 
RM bere na vědomí žádost paní Věnceslavy Melkové o prodloužení doby užívání prodejního stánku 
CAFEX na pozemku p. č. 29/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou na rok 2015. 
RM nemění svoje usnesení č. 13/31/5/03 ze dne17. 12. 2013 týkající se konečného termínu. 

 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 9. 12. 2014 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 26. 11. 2014. 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 27. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne25. 11. 2014. 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 26. 11. 2014 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 

 
 
 
 
 


