
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. dubna 2015 
(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 
Bod programu: Schválení programu RM č. 10 
 
usnesení č.: 15/10/1/01 
RM schvaluje návrh programu 10. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 9 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Jmenování člena likvidační komise 
 
usnesení č.: 15/10/2/01 
1. RM odvolává členku likvidační komise Alenu Poláčkovou, z důvodu ukončení pracovního poměru. 
 
2. RM jmenuje členem likvidační komise určené k rozhodování o likvidaci majetku ve vlastnictví 
města Lenku Turečkovou. 

 
Bod programu: Demontáž nepotřebných kovových prvků tvořících vybavení a zařízení objektu čp. 
710 v Husově ulici 
 
usnesení č.: 15/10/2/02 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 018/15/MU, mezi městem a p. Miroslavem 
Sitařem, o rozšíření prací - o demontáž nepotřebných kovových prvků (bez nároku na odměnu               
a úhradu nákladů), tvořících vybavení a zařízení objektu čp. 710, v Husově ulici. 

Bod programu: Služební cesta do Komárna a do Mokrosuk - organizační opatření 
 
usnesení č.: 15/10/2/03 
RM pověřuje člena zastupitelstva města p. Jana Špačka řízením služebního vozidla města, na služební 
cestě do Komárna, v období od 30. - do 3. 5. 2015 a Mokrosuk od 21. 4. do 22. 4. 2015. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 3. 2015 
 
usnesení č.: 15/10/3/01 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání            
v celkové výši 9.440.636,50 Kč  

 
Bod programu: Stav a způsob vymáhání pohledávek za komunální odpad 
 
usnesení č.: 15/10/3/02 
RM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za komunální odpad. 
 



RM ukládá ekonomickému odboru zpracovat návrh pobídky k uhrazení poplatku za komunální 
odpad a to tak, že pokud nedoplatek za komunální odpad bude dlužníkem uhrazen do 31. 12. 2015, 
nebude se poplatek navyšovat o vzniklé náklady spojené s exekučním vymáháním města, tj. ve výši 
500 Kč.  

 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 10/2015 
 
usnesení č.: 15/10/3/03 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000 Kč. Jedná se       
o peněžitý dar od paní Pekařové 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. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 173.030 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic         
z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 3639 pol. 6121 org. 437 (rekonstrukce 
Palackého čp. 6). Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace. 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic  
z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 440 (ZŠ V. Havla –  
rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení). Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové  
dokumentace. 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor,                 
§ 6171 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5168 
(zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi). Jedná se               
o posílení položky, z které bude hrazena faktura za nastavení modulu evidence majetku města. 
 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 53.600 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic na administraci 
dotací na jednotlivé akce dle tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 
Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
G. Klapálka 

5       3412      6121        452 13.400,- 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
Dr. E. Beneše, objekt Dr. E. Beneše 

5       3412      6121        453      13.400,- 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
Dr. E. Beneše, obj. Nábřeží J. Holuba 

5       3412      6121        454     13.400,- 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
Dr. E. Beneše, objekt U Jeslí 

5       3412      6121        455 13.400,- 

celkem  53.600,- 
 
5. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové 
výši 123.420 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 2212 pol. 6121 org. 391 (Rekonstrukce 
komunikace Lutovítova, Kralupy nad Vltavou) na § 2219 pol. 6121 org. 439 (Parkovací stání v ulici 
Dobrovského, Kralupy nad Vltavou). 
 
 
 



 
Bod programu: Návrh na pokračování smluvní spolupráce ve věci zprostředkování, správě pojištění 
a poradenské činnosti s pojišťovacím makléřem Renomia a.s. 
 
usnesení č.: 15/10/3/04 
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti,“ mezi 
městem a pojišťovacím makléřem spol. Renomia a.s. 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Začlenění osob dlouhodobě nezaměstnaných u vybraných veřejných zakázek města 
 
usnesení č.: 15/10/4/01 
1. RM schvaluje návrh na začlenění zvláštních podmínek do zadávací dokumentace a do smlouvy dle 
§ 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o podmínku zapojení 10 % 
z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, 
pocházejících z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob. 
 
2. RM schvaluje předložený postup v rámci VŘ. 
 
3. RM doporučuje součinnost s poskytovateli terénních sociálních služeb. 

 
Bod programu: Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou – 
předložení dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
usnesení č.: 15/10/4/02 
ODLOŽENO 
 
RM ukládá odboru RIaSM znovu projednat možnost realizace akce bez překopů. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru, Kralupy         
nad Vltavou.“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/03 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou – schválení 
záměru a PD 
 
usnesení č.: 15/10/4/04 
1. RM schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ od projekční kanceláře PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 
Praha 8 - Kobylisy.  
 
2. RM schvaluje alternativu č. 2 - Město vysoutěží rekonstrukci elektrorozvodů v pavilonech U8 a U10            
a ve spojovací chodbě. S vybraným zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo na všechny části          
a tyto budou realizovány kompletně v roce 2015. O uvolnění zbývajících finančních prostředků 
(přesná částka vzejde z výběrového řízení) požádá odbor RIaSM zastupitelstvo města. 
 
 
 
 



 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou.“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/05 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na stavební práce v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje znění Zadávací dokumentace. 

 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ         
V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ firmy. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 
 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníci v pořadí. 

 
Bod programu: Demolice obj. Hotel Praha, Kralupy nad Vltavou – předložení dokumentace 
bouracích prací 
 
usnesení č.: 15/10/4/06 
1. RM schvaluje předloženou dokumentaci bouracích prací na akci: „Demolice Hotelu Praha, Kralupy 
nad Vltavou“, vypracovanou Janem Cichrou, V Zátiší 1022, Kralupy nad Vltavou.  
 
2. ODLOŽENO 
 
RM ukládá komisi výstavby a pro centrum města zpracovat časový harmonogram rekonstrukce 
náměstí a předložit radě návrh termínu na demolici hotelu.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Demolice objektu Hotel Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad 
Vltavou.“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/07 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou – předložení dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) 
 
usnesení č.: 15/10/4/08 
1. RM schvaluje předloženou DPS na akci: „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“, vypracovanou         
ing. Jindřichem Matějkou, Lutovítova 816, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou.“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/09 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Vytápění ZŠ          
28. října, Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ na akci „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“. 

 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy                  
nad Vltavou“, firmy. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 



 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VŘ „Objízdná komunikace s panelovou vozovkou –                         
ul. Hostivítova“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/10 
RM schvaluje dodavatelem akce „Objízdná komunikace s panelovou vozovkou – ul. Hostivítova“ 
společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851,           
za cenu 1.496.710,47 Kč bez DPH resp. celkovou cenu 1.811.019,67 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VŘ „Rekonstrukce víceúčelového sport. hřiště V luhu, Kralupy       
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/11 
RM schvaluje dodavatelem akce „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště V Luhu, Kralupy 
nad Vltavou“ společnost J. I. H. – sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10,                
IČ: 24289779, za cenu 779.396,40 Kč bez DPH resp. celkovou cenu 943.069,70 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o výjimku „Oprava sociálního zařízení v objektu SDH Minice, Kralupy            
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/12 
1. RM schvaluje výjimku z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „Oprava soc. zařízení v objektu SDH Minice, Kralupy                      
nad Vltavou“společnost Tomáš Cinádr, Štefánikova 651, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68577575,          
za cenu 471.240,38 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o vyhlášení zadání PD „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/13 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/10/4/14 
RM schvaluje výjimku vstup do komunikace a chodníku v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou – 
Lobeček z důvodu rekonstrukce NN - 0,4kV. Podmínkou je zajištění realizace vstupu do chodníku       
od firmy STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, která drží na chodníku záruku 
do roku 2019 a splnění požadavků správce místních komunikací.  

 
Bod programu: Studie dopravní obslužnosti – Chodník v ul. Na Velvarské silnici 
 
usnesení č.: 15/10/4/15 
STAŽENO 
 
 
 



 
Bod programu: Cyklostezka Kralupy - Zeměchy - úsek č. II: lokalita Na Cikánce - směr Zeměchy 
 
usnesení č.: 15/10/4/16 
1. RM schvaluje opravu místní komunikace v lokalitě Na Cikánce, dle projektové dokumentace, 
vypracované panem Ing. Aloisem Paličkou z roku 2009. 
 
2. RM schvaluje opravu stávající trasy stezky v úseku od lokality Na Cikánce po hřbitov v Zeměchách. 
Postup řešení opravy povrchu stávající stezky: 
- stržením stávajícího terénu o cca 10cm 
- srovnáním terénu a návozem stěrku o tloušťce 15 cm 
- povrchová úprava bude z asfaltové drti 
 
3. RM schvaluje vypracování projektové dokumentace v části od hřbitova po ulici 9. května                    
v katastrálním území Zeměchy. 

 
Bod programu: PD – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/10/4/17 
RM schvaluje navýšení celkové ceny o částku 14. 520 Kč vč DPH za zpracování PD pro provedení 
stavby – „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ s termínem odevzdání 
do 30. 4. 2015 od Ing. Jindřicha Matějky, Lutovítova 816, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  
S Ing. Jindřichem Matějkou bude podepsán dodatek č. 1. ke SoD č. RISML/00019/2015. 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou  
 
usnesení č.: 15/10/4/18 
1. RM schvaluje vícepráce ve variantě č. II na zpevnění nestabilního podloží v komunikaci na akci: 
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ za částku 103.468 Kč       
vč DPH. Schválené vícepráce budou řešeny dodatkem č. 2. 
 
2. RM schvaluje opravenou částku za skutečné provedení prodloužení kanalizace v ulici Za Humny, 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, která činí 65.496 Kč vč DPH. Schválené vícepráce budou řešeny 
v dodatku č. 2. 
 
3. RM schvaluje vícepráce ve výši 726,45 Kč vč DPH na doplnění štěrkové plochy a kabeláže VO 
v koncové části ulice Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou. Schválené vícepráce budou řešeny 
dodatkem č. 2. 

 
Bod programu: „Elektrifikace pohonu zvonu kaple v Lobečku, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/19 
RM bere na vědomí informaci o možnostech elektrického připojení zvoničky Lobeček.  
 
RM schvaluje dodavatele elektrického pohonu zvoničky v Lobečku společnost Zvonotec, Sokolovská 
600/24, 735 06 Karviná-Nové Město, za částku max. 53.240 Kč včetně 21 % DPH. 

 
Bod programu: PD „Oprava sociálního zázemí v KaSS, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/4/20 
1. RM schvaluje předložený návrh PD pro provádění stavby vč. rozpočtu na akci: „Oprava sociálního 
zázemí v KaSS, Kralupy nad Vltavou“.  



 
2. RM ukládá příspěvkové organizaci KaSS vypsat výběrové řízení na realizaci: „Oprava sociálního 
zázemí v KaSS, Kralupy nad Vltavou“ ve spolupráci s odborem RIaSM. 
 
3. RM schvaluje financování této akce z investičního fondu KaSS, Kralupy nad Vltavou.  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení kulturní akce  
 
usnesení č.: 15/10/5/01 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání kulturní akce pořádané panem 
Josefem Prokopem a panem Petrem Okleštěkem ve dnech 14. 8. 2015 v době od 15.00 hodin             
do 15. 8. 2014 do 2.00 hodin a za poplatek ve výši 2.000 Kč za den 14. 8. 2015 

 
Bod programu: Výpůjčka části pozemku p. č. 565/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/10/5/02 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 565/1 v k. ú. Mikovice u Kralup       
nad Vltavou v rozsahu cca 30 m2 manželům Halvovým za účelem vybudování parkovacího stání          
na vlastní náklady s tím, že vypůjčitelé budou udržovat stávající zeleň ve svahu na vlastní náklady,       
po dobu trvalého bydliště vypůjčitelů Na Velvarské silnici čp. 3.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Kralupy n/Vlt. a Lobeč 
– RWE GasNet, s.r.o. 
 
usnesení č.: 15/10/5/03 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav plynárenského zařízení do pozemků města parc. č. 382/2, parc. č. 382/3, parc.             
č. 382/6 a parc. č. 542 v k. ú. Lobeč a parc. č. 108/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klišská 940, Ústí 
nad Labem, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 300 Kč za každý 
další m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000 Kč           
za prvních 10 m délky trasy a 150 Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Dohoda o narovnání - Ing. Dubský 
 
usnesení č.: 15/10/5/04 
RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání č. 59/15/700/RIaSM s Ing. Karlem Dubským, Hostivítova 
336, Kralupy nad Vltavou ve znění uvedeném v příloze. 

 
Bod programu: Dodatek k nájemní smlouvě č. 567/07/700/SM 
 
usnesení č.: 15/10/5/05 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě č. 567/07/700/SM (53N07/10), uzavřené       
se Státním pozemkovým úřadem ČR, kterým se od 1. 10. 2014 zvyšuje roční nájemné na 1.670 Kč. 
Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.  
 
 
 
 



 
Bod programu: Žádost o prominutí nájmu (NS č.43/04/700/SM) 
 
usnesení č.: 15/10/5/06 
RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc květen 2015 ve výši 10 117 Kč, paní Hong Dao Dinh Thi, 
bytem Chelčického 557, Kralupy nad Vltavou, nájemní smlouva č. 43/04/700/SM. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/10/5/07 
1. H. Č. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2. J. F. – žádost o přechod nájmu 
3. J. L. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
4. K. K. – žádost o povolení splátek na zaplacení jistiny  
5. M. S. – odstoupení od nabídky náhradního bytu 
6. Hlášení volného bytu, Husova 495 
 
H. Č. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, paní H. Č. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 1. 5. do 31. 7. 2015 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před 
podpisem smlouvy. 
 
J. F. 
RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu, Dr. E. Beneše, na paní J. F. 
 
J. L. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše, paní J. L. ze sociálních důvodů        
na dobu 3 měsíce od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  
 
M. S. 
RM bere na vědomí uvolnění bytu, Havlíčkova. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova, s paní V. K. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku. 
 
K. K. 
RM schvaluje paní K. K. úhradu peněžité jistoty ve výši Kč, požadované v souvislosti s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova, ve dvou měsíčních splátkách. 
 
Městský bytový podnik předložil hlášení volného bytu, o velikosti 3+1, Husova, plocha bytu 88,17m2. 
RM na svém jednání dne 17. 3. 2015 schválila přijetí žádosti o pronájem bytu ze sociálních důvodů 
paní R. D., která požádala radu města o udělení výjimky a přijetí žádosti o byt, i když v minulosti již 
měla uzavřenou nájemní smlouvu na byt v majetku města. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Husova, s paní R. D. ze sociálních důvodů na dobu       
1 roku. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem 
smlouvy. 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 15/10/6/01  
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou U Cukrovaru, panu P. D., na dobu 
určitou 1 roku. 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014  
Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2014  
 
usnesení č.: 15/10/6/02  
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014                            
u příspěvkových organizací města: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 
Kulturní a společenské středisko v  Kralupech nad Vltavou. 
 
1. RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a jejich rozdělení             
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 v celkové výši 167.909,54 Kč převést do rezervního 
fondu.  

 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. Ed. Beneše: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 v celkové výši 194.012,95 Kč převést do rezervního 
fondu.  

 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       547.949,47 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   328.470 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DHIM     35.835 Kč 
Fond odměn        59.739,50 Kč 
Fond rezervní        123.904,97 Kč 

 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, 
příspěvková organizace:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       393.590,36 Kč 



Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   157.649 Kč 
Fond odměn        85.941,36 Kč 
Fond rezervní        150.000 Kč 

 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       270.796,79 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   50.237 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DHIM     16.710 Kč 
Fond odměn        70.000 Kč 
Fond rezervní        133.849,79 Kč 

 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       201.399,05 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   111.321 Kč 
Fond odměn        30.000 Kč 
Fond rezervní        60.078,05 Kč 

 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       89.742,25 Kč 
Fond odměn        53.411 Kč 
Fond rezervní        36.331,25 Kč 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       167.475,58 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   110.560 Kč 
Fond odměn        5.000 Kč 
Fond rezervní        51.915,58 Kč 

 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       483.875,33 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   89.508 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DHIM     77.380 Kč 
Fond odměn        95.000 Kč 
Fond rezervní        221.987,33 Kč 

 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       326.270,73 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   105.000 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DHIM     79.335 Kč 
Fond odměn        90.000 Kč 
Fond rezervní        51.935,73 Kč 

 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       336.701,87 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   24.984 Kč 
Fond odměn          0 Kč 
Fond rezervní        311.717,87 Kč 

 
Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014       279.581,70 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie ve výši odvod  zřizovateli   279.581,70 Kč 
 



 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Josef Prokop 
 
usnesení č.: 15/10/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Josefa Prokopa z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce pan Josef Prokop uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Hudební festival“ 
Uvedená akce se bude konat dne 14. 8. 2015 od 15:00 hod. do 15. 8. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je louka za letním koupalištěm v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 300 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan Josef Prokop. 

 
Bod programu: Individuální finanční dotace pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kralupy 
nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/10/6/04 
STAŽENO 

 
Bod programu: Žádost ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o souhlas k přijetí peněžitého 
účelového daru 
 
usnesení č.: 15/10/6/05 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou podle        
§ 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, přijetí peněžitého účelového daru ve výši 8.350 Kč od „Zákonných zástupců žáků 5. A a 5. B 
třídy“, zastoupených Mgr. Lenkou Michálkovou, U Cukrovaru 1063, Kralupy nad Vltavou,                       
a to na výjezd žáků 5. A a 5. B na školu v přírodě ve dnech 2. 6. 2015 – 9. 6.2 015 - viz důvodová 
zpráva. 

 
Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – uzavření plaveckého bazénu 
 
usnesení č.: 15/10/6/06 
RM bere na vědomí informaci spol. Kralupská sportovní s r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou           
o uzavření plaveckého bazénu ke dni 22. 4. 2015 ve 21:00 hodin. 

 
Bod programu: Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
 
usnesení č.: 15/10/6/07 
1. RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2. převodem finančních prostředků týkající            
se grantového schématu. 
 
Z: 
kap. 2,§ 3429 pol. 5493, org. 5666                                                                      - 75.000 Kč 
Na: 
kap. 2,§ 3429, pol. 5212, org. 5666                                                                     + 75.000 Kč 
 
Z: 
kap. 2,§ 3429, pol. 5222, org. 5666                                                                      - 30.000 Kč 
Na: 
kap. 2,§ 3429 pol. 5493, org. 5666                                                                       + 30.000 Kč 
 
 



 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Školy 
v přírodě Mokrosuky“ 
 
usnesení č.: 15/10/8/01 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 14208993 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy               
nad Vltavou, na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Školy v přírodě Mokrosuky“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 14208993 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budova Úřadu práce 
v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/8/02 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 14206523 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy               
nad Vltavou, na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Úřadu práce v Kralupech nad Vltavou“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 14206523 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budova RC kabin 
v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/10/8/03 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 14208683 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy              
nad Vltavou, na akci „Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC v Kralupech nad Vltavou“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 14208683 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty 
 
usnesení č.: 15/10/8/04 
RM schvaluje příspěvek z fondu starosty společnosti HigBic, s.r.o., zastoupené Josefem Zimovčákem,            
na financování sportovní cyklotour na pomoc onkologicky nemocným dětem – Na kole dětem – 5.000 
Kč. 
 
RM schvaluje příspěvek z fondu starosty společnosti klubu FC Barceroma – 3.000 Kč. 

 
Bod programu: Hřiště Zázvorkovi 
 
usnesení č.: 15/10/8/05 
1. RM schvaluje podání žádosti města na Stavební úřad ve Slaném o ukončení správního řízení            
o odstranění předmětné stavby (původně bylo cílem ze strany města dosáhnout  legalizace stavby, 
prostřednictvím přeměny tohoto řízení na řízení o vydání dodatečného stavebního povolení), 
vedeném pod spis. zn.: 10207/2014/SÚ/Ku. 
 
2. RM ukládá RIaSM odstranění zpevněného povrchu předmětného hřiště. 



 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za kalendářní období 03/2015 
 
usnesení č.: 15/10/9/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 03/2015. 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vlt. - rok 2014  
Návrh na schválení rozdělení HV TSM Kralupy nad Vlt. – rok 2014 
 
usnesení č.: 15/10/9/02 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace města: Technické služby města za účetní 
období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.  
 
2. RM schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace: Technické služby města za rok 2014 
ve výši: kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2014 je celkem 2.422,52tis Kč.  
V hlavní činnosti je v částce 2.040,32tis.Kč. V doplňkové činnosti 382,20tis Kč.  
Žádáme o převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 2 224,83 tis. Kč do rezervního fondu. 
(Nevyčerpané finanční prostředky za energie ve výši 197.693,00 Kč převedeme zpět na účet 
zřizovatele.) 
 
3. RM schvaluje odvod finančních prostředků ve výši 197,69 tis. Kč za nevyčerpané energie na účet 
zřizovatele.  

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis z Komise sociální a zdravotní  
 
usnesení č.: 15/10/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 8. 4. 2015 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 4. 3. 2015 

 
Bod programu: Zápis z Komise školské a prevence kriminality ze dne 13. 4. 2015 
 
usnesení č.: 15/10/11/02 
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 13. 4. 2015 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise ekologické  
 
usnesení č.: 15/10/11/03 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise ekologické ze dne 7. 4. 2015 

 
Bod programu: Rozdělení příspěvků na činnost pro sportovní oddíly v Kralupech nad Vlt. 
 
usnesení č.: 15/10/11/04 
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 ke schválení finančních příspěvky nad 50.000 Kč pro sportovní mládežnické 
oddíly v Kralupech nad Vltavou dle návrhu sportovní komise viz. tabulka v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Rozdělení sportovních příspěvků na akce pro veřejnost 
 
usnesení č.: 15/10/11/05 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na akce pro veřejnost pro mládežnické oddíly 
v Kralupech nad Vltavou viz. tabulka v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Rozdělení příspěvků na akce regionální a celorepublikové na území Kralup            
nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/10/11/06 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na akce regionální a celorepublikové pro 
mládežnické oddíly v Kralupech nad Vltavou viz. tabulka v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Rozdělení příspěvků na akce konané v zahraničí pro sportovní oddíly 
 
usnesení č.: 15/10/11/07 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na akce konané v zahraničí pro mládežnické oddíly 
v Kralupech nad Vlt. viz tabulka v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Rozdělení příspěvků na energie pro mládežnické sportovní oddíly v Kralupech       
nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/10/11/08 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na energie pro mládežnické sportovní oddíly 
v Kralupech nad Vltavou. viz. tabulka v důvodové zprávě. 
 
2. RM doporučuje ZM ke schválení finanční příspěvky nad 50.000 Kč pro sportovní mládežnické 
oddíly v Kralupech nad Vltavou dle návrhu sportovní komise viz. tabulka v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Rozdělení finančních příspěvků týkající se grantové podpory, nadstavbové části - D 
 
usnesení č.: 15/10/11/09 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na akce týkající se grantové podpory a nadstavbové 
části pro mládežnické oddíly v Kralupech nad Vlt. viz. tabulky v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Rozdělení finančních příspěvků týkající se grantové podpory, nadstavbové části - G 
 
usnesení č.: 15/10/11/10 
1. RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000 Kč na akce týkající se grantové podpory a nadstavbové 
části pro mládežnické oddíly v Kralupech nad Vlt. viz. tabulky v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Minimální preventivní program základních škol pro rok 2015 
 
usnesení č.: 15/10/11/10 
RM schvaluje finanční prostředky na minimální preventivní program základních škol pro rok 2015 
takto: 
 
 



 
Základní škola Částka v Kč  
ZŠ Václava Havla  37.845,- 
ZŠ Gen. Klapálka   59.766,- 
ZŠ Komenského nám.   42.760,- 
ZŠ Třebízského   22.903,- 
ZŠ 28. října   9.436,- 
ZŠ praktická   17.274,- 
Celkem  189.984,- 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na bezpečností akci MěP 
 
usnesení č.: 15/10/11/11 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Zápis z  Kulturní komise  
 
usnesení č.: 15/10/11/12 
RM bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise ze dne 13. 4. 2015 

 
Bod programu: Zápis z jednání Sportovní komise  
 
usnesení č.: 15/10/11/13 
RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise ze dne 23. 3. 2015 a 31. 3. 2015 

 
Bod programu: Rozdělení finančních příspěvků – požadavky z grantových schémat 
 
usnesení č.: 15/10/11/14 
RM schvaluje dle návrhu SK rozdělení finančních příspěvků mezi žadatele městského grantu týkající           
se sportovních akcí, kteří byli vyjmutí z grantového schématu. A to následovně: 
Lukáš Kolc                 Ledové koryto                       15.000 Kč 
Silový Trojboj           Strongman                             36.000 Kč ( Dny Kralup) 
KČT                            Hostibejcké schody              10.000 Kč ( Dny Kralup) 
Seberevolta             Cvičení venku                          5.000 Kč 
T.Strunecký              4.turnaje hokeje                    49.888 Kč 

 
Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady  
 
usnesení č.: 15/10/11/15 
RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 13. 4. 2015. 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bez písemných podkladů 
 



Ing. Listík se dotázal na důvod, pro který nemohou být zveřejňovány ve zpravodaji gratulace 
seniorům. K tomuto tématu proběhla diskuze. Tématem se zabývalo Ministerstvo vnitra.                     
Po prověření aktuálních možností budou radní informovaní na dalším jednání rady.  
Mgr. Luksík podal dotaz týkající se zpravodaje a možnosti podávání článků za politické strany.  
Starosta informoval, že je možné příspěvky do zpravodaje za politickou stranu zveřejňovat formou 
placené reklamy. 
 
Pan Pekárek se dotázal na dopravní řešení kolem podzemních kontejnerů.  
Odpověděl Ing. Czechmann, který vysvětlil dopravní řešení investiční akce. 
 
Pan Pekárek předal podnět dopravní komisi, a to na křižovatce na Hůrce – ulice Gen. Klapálka a ulice 
Poděbradova – navrhuje označit vozovku pruhem a trojúhelníkem. Dalším podnětem byla oprava 
chodníku V ulici Makarenkova, Kyjevská – zde se nachází nový povrch, dřív přechod pro chodce – 
bude obnoven? Místostarosta pan Lesák odpověděl, že přechod nesplňuje normu a musel by tam být 
ostrůvek. Dále pan Pekárek navrhl opravu části chodníku v ulici Makarenkova. Místostarosta Lesák 
potvrdil, že předmětný chodník bude zahrnut do investičních akcí města.  
 
Místostarosta Libor Lesák informoval o aktuálním stavu plnění rozpočtu – příjmová část. Dále 
informoval o podnětu zastupitelky MUDr. Homolové, která vznesla požadavek na intenzivní řešení 
záměru společnosti Tamero Invest. Místostarosta připravuje na pracovní zasedání zastupitelstva 
projednání záměru s investorem a současně s nezávislým odborníkem.  
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 5. 5. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 23. 4. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 10. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 21. 4. 2015. 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
V Kralupech nad Vltavou dne 23. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 


