
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2015 
(RM č. 5) 

 
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. 5 
 
usnesení č.: 15/5/1/01 
RM schvaluje návrh programu 5. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 4 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh pravidel pro jednání komisí zřízených RM pro období 2014 – 2018 
 
usnesení č.: 15/5/2/01  
1. RM ukládá předsedům komisí předložit starostovi města program jednání komise na 1. pololetí 
roku 2015 do 13. 3. 2015. 
 
2. RM ukládá předsedům komisí předložit starostovi města program jednání komise na 1. pololetí ke 
každému následnému roku nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku a na 2. pololetí vždy 
nejpozději do konce července daného kalendářního roku.  
 
3. RM ukládá předsedovi komise povinnost, informovat o čase jednání komise, v dostatečném 
časovém předstihu garanta komise a vedení města, tzn. starostu, místostarosty, ostatní členy rady     
a tajemnici MěÚ tak, aby se v případě zájmu mohli jednání zúčastnit.  
 
4. RM ukládá předsedovi komise vždy vyhotovit z jednání zápis a zaslat ho elektronicky do 7 dnů     
po jednání na e-mailovou adresu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz, která zápis z jednání komise 
následně předloží RM na vědomí. 
 
5. RM ukládá předsedovi komise, aby plnění zadaných úkolů od RM předkládal formou materiálu    
do RM, a případně tak i své náměty předkládal přímo na jednání RM, prostřednictvím standardního 
materiálu, který vyhotoví zapisovatel v součinnosti s předsedou komise.  
 
6. RM ukládá předsedovi komise předložit ke konci každého pololetí návrhy na výplatu odměn pro 
členy komise a jejich zapisovatele s přehledem o účasti na jednání, a to na základě výzvy od paní 
Terezy Pulcové.  
 

7. RM ukládá předsedovi komise informovat RM o neomluvené násobné neúčasti člena na jednáních 
komise. RM následně může rozhodnout o odvolání člena z komise.  
 
8. RM ukládá předsedovi komise informovat se před každým jednáním komise na obsah přidělených 
desek v podatelně MěÚ, do kterých jsou jednotlivým komisím vkládány případné materiály a podněty 
k projednání od vedení města, pracovníků MěÚ a občanů města.  

 
 
 



Bod programu: Návrh platového výměru ředitelky příspěvkové organizace „Mateřská škola Kralupy 
nad Vltavou, Dr. E. Beneše.“ 
 
usnesení č.: 15/5/2/02 
RM schvaluje nový platový výměr Mgr. P. K. – ředitelky příspěvkové organizace města „Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou,“ dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 1. 3. 2015.  

 
Bod programu: Vypořádání závazků ze smlouvy o poskytnutí příspěvku, uzavřené mezi městem                    
a občanským sdružením Asociace hudebních redaktorů, o. s. 
 
usnesení č.: 15/5/2/03 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku, uzavřené mezi 
městem a občanský sdružením Asociace hudebních redaktorů, o. s., ve věci vzájemného vypořádání 
závazků. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2015 
 
usnesení č.: 15/5/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 8.200,- Kč. Jednáse      
o slevu (Cashback) na zakoupené zboží A4 barevné multifunkční zařízení, která byla zaslána na účet 
města. Navýšení příjmů kap. č. 11 – odbor OKTAJ, § 6171 o 8.200,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – 
odbor OKTAJ, § 6171 o 8.200,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 50.000,- Kč. Jedná se    
o finanční příspěvek od Pravoslavné církevní obce v Kralupech nad Vltavou. Příspěvek je určen na 
obnovu objektu hřbitoví kaple v Kralupech nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – odbor realizace 
investic, § 3326 o 50.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – odbor realizace investic, § 3326 o 50.000,- 
Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 15.670,- Kč. Jedná se o výplatu 
pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. za poničené vstupní dveře v budově MěÚ Kralupy nad 
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 15.670,- Kč a navýšení výdajů kap.   
č. 7 – správa majetku, § 6171 o 15.670,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 163.713,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic     
z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 450. Finanční 
prostředky budou použity na projekt na akci: „Studie dopravní obslužnosti – chodník v ulici               
Na Velvarské silnici“.  
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.253,- 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). Finanční prostředky budou použity na úhradu 
projektové dokumentace – statické řešení. 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 54.450,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic       
z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 5212 pol. 6121 org. 363 (Protipovodňová 
ochrana města Kralupy nad Vltavou).  



 
Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2014 
 
usnesení č.: 15/5/3/02 
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy           
nad Vltavou za rok 2014. 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu na akci „Výměna pojistné hydroizolační difuzní folie, 
DDM Kralupy nad Vltavou “ 
 
usnesení č.: 15/5/4/01 
1. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 5/2015 - rozpočtovou změnu na akci „Výměna 
pojistné hydroizolační difuzní folie, DDM Kralupy nad Vltavou“ na částku 41.697,50 Kč s DPH. 
Rozpočtová změna bude přeúčtována z kapitoly č. 5 3113 5171 (ZŠ Třebízského – oprava oplocení) na 
kapitolu č. 5 3421 5171 (DDM – oprava střešního pláště). 

 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „Výměna pojistné hydroizolační difuzní folie, DDM Kralupy        
nad Vltavou“ společnost ALPMONT, Josef Bartoš, Čechova 942/16, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 
66397481, za cenu 241.697,50 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o změnu předmětu VŘ „Oprava dvorního vstupu a chodníku MŠ J. Holuba“ 
 
usnesení č.: 15/5/4/02 
RM schvaluje změnu předmětu výběrového řízení plánovaného na rok 2015 v rámci kapitoly              
č. 5 3113 5171 z původní akce „Oprava rozvodů nízkého napětí ve sborovně v MŠ J. Holuba“ na akci: 
„Oprava dvorního vstupu a chodníku MŠ J. Holuba“.  

Bod programu: Cenová nabídka na zpracování geofyzikálního průzkumu na levém břehu Vltavy 
 
usnesení č.: 15/5/4/03 
1. RM schvaluje zhotovitelem geofyzikálního průzkumu firmu NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 
Kladno, za celkovou cenu: 54 450,-Kč vč. DPH 

 
Bod programu: Rekonstrukce zpevněných ploch v centru města – upravená cenová nabídka na 
zpracování PD 
 
usnesení č.: 15/5/4/04 
1. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o existenci 
minimálně 3 nabídek ve věci zpracování projektové dokumentace na řešení zpevněných ploch 
v centru města Kralupy nad Vltavou. Zpracování předmětné dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení doplněné o položkový rozpočet bude zadáno přímo zhotoviteli Ateliér DUK s.r.o., Kováků 2, 
Praha 5, za celkovou cenu 363.000,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Schodiště u kostela sv. Jakuba Většího v Minicích – žádost o příspěvek 
 
usnesení č.: 15/5/4/05  
STAŽENO 

 
 
 



Bod programu: Zřízení nových vývěsních tabulí a úprava terénu v okolí KASS v Kralupech                 
nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/5/4/06  
RM ukládá TSM Kralupy nad Vltavou, provést do 31. 3. 2015 likvidaci stávajících vývěsních tabulí, 
instalaci nových vývěsních tabulí a úpravy terénu před budovou KASS v Kralupech nad Vltavou,          
na náklady TSM Kralupy nad Vltavou, v rámci údržby města. 

 
Bod programu: Dodatečná informace č. 1 k VŘ „Rekonstrukce komunikace v ul. Lutovítova“ 
 
usnesení č.: 15/5/4/07 
RM bere na vědomí Dodatečnou informaci č. 1 k výběrovému řízení „Rekonstrukce komunikace                 
v ul. Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“.  
Termín zahájení prací se posouvá na datum: 1. 8. 2015  
Dokončení stavby se posouvá na datum: 30. 9. 2015. 

 
Bod programu: PD pro stavební povolení: „Parkovací stání v ul. Třída Legií, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/5/4/08 
RM schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Parkovací stání v ulici Třída 
Legií, Kralupy nad Vltavou - Lobeček od projektanta Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, 101 00 
Praha 10.  

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí pozemku k umístění stavebního materiálu 
 
usnesení č.: 15/5/4/09 
RM schvaluje firmě Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice bezplatné poskytnutí 
pozemku parc. č. 81/164 v k. ú. Lobeček (pro stavbu tří stanovišť: nám. J. Seifertovo, ul. Štefánikova   
a nám. Mládežníků) a pozemku parc. č. 56/29 V k. ú. Lobeč (pro stavbu čtyř stanovišť: Dvořákovo 
nám., Purkyňovo nám., ul. Nádražní, Palackého nám.) k umístění stavebního materiálu během 
realizace stavby: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad, Kralupy nad Vltavou“ v termínu          
od 30. 3. – 31. 5. 2015. 

 
Bod programu: Změna PD „Podchod pod komunikací II/101“ 
 
usnesení č.: 15/5/4/10 
RM schvaluje změnový list č. 2 ke stavbě „II/101 Kralupy nad Vltavou – průtah“ ke stavebnímu 
objektu 202 (Podchod pod komunikací II/101) s podmínkou, že změna nebude mít vliv na termín 
dokončení stavby. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 15/5/5/01 
1. Z. K. – žádost o prodloužení NS  
2. H. T. – žádost o prodloužení NS 
3. D. K. – žádost o prodloužení NS 
4. D. F. – žádost o prodloužení NS 
5. Mgr. M. P. – žádost o prodloužení NS 
6. M. S. – žádost o prodloužení NS 
7. J. Z. – žádost o prodloužení NS 



8. Návrh majetkoprávní a bytové komise na uzavření NS na byt , Smetanova 
9. L. F. – žádost o prodloužení NS na byt 
 
 
1. Z. K. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, paní Z. K. na dobu 3 měsíce     
od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015. 
 
2. T. H. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Libušina, paní H. T. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016. 
 
3. D. K. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Smetanova s panem D. K., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016. 
 
4. D. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Libušina, panu D. F. ze sociálních důvodů na dobu 
3 měsíce od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
5. Mgr. M. P. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Komenského s Mgr. M. P., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016.  
 
6. M. S. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Chelčického, s M. S., jako na byt služební na dobu 
1 roku od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016. 
 
7. J. Z. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše, paní J. Z. ze sociálních důvodů       
na dobu 1 roku od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016.  
 
8. Městský bytový podnik předložil hlášení volného bytu, vel.3+1, Smetanova. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Smetanova, s panem K. B. ze sociálních důvodů        
na dobu 1 roku.  
 
9. L. F.  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní L. F. ze sociálních důvodů na dobu 
3 měsíce od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení dluhu. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – SDH Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/5/6/01 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro SDH Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy     
nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
SDH Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Hasičský ples“ 
Uvedená akce se bude konat dne 7. 3. 2015 od 20: 00 hod. do 8. 3. 2015 do 02: 00 hod. 
Místem konání je hotel Sport v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 200 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan Milan Krejza. 



 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemní smlouvy 
 
usnesení č.: 15/5/6/02  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, v Domě s pečovatelskou službou U Cukrovaru 
nájemci V. H. na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016. 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 15/5/6/03 
RM schvaluje přidělení bytu, v Domě s pečovatelskou službou U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou pro 
manžele M. S a E. S. na dobu určitou 1 roku.  

 
Bod programu: Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše o souhlas k přijetí věcného 
sponzorského daru 
 
usnesení č.: 15/5/6/04 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše podle § 39b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí věcného sponzorského daru v hodnotě 300,- Kč, a to rychlovarnou konvici Professor CZ 108    
od firmy STAFA security service, s.r.o., nám. J. Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené 
Bc. Františkem Staňkem. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Modernizace plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/5/8/01 
ODLOŽENO 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Výměna bytu v DPS  
 
usnesení č.: 15/5/9/01 
RM schvaluje výměnu bytu č. za byt č. v ulici V Luhu v Kralupech nad Vltavou paní A. M. za podmínky 
vrácení bytu č. v ulici V Luhu, do 30 dnů od vydání usnesení RM. Po té bude se jmenovanou uzavřena 
nová nájemní smlouva na byt č. v ulici V Luhu, se všemi náležitostmi dle platného OZ. 

 
Bod programu: Žádost o přechod nájmu v bytě č. a č. v domě č. p., ul. 9. května, Kralupy n. Vlt. - 
Zeměchy 
 
usnesení č.: 15/5/9/02 
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. a č. v 2 n. p. domu č. p. v ulici 9. května v Kralupech nad Vltavou 
na paní L. V. S paní L. V. bude uzavřena nájemní smlouva od 01. 03. 2015 na dobu určitou do 30. 06. 
2025.  

 
 



Bod programu: Nákup kontejneru pro odtah vozidel s hydraulickým nakládacím jeřábem 
 
usnesení č.: 15/5/9/03 
RM schvaluje TSM nákup kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem. 
RM schvaluje financování kontejneru pro odtah vozidel s hydraulickým nakládacím jeřábem 
z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 

 
Bod programu: Nákup vozidla s kontejnerovou nástavbou a 5 ks kontejnerů 
usnesení č.: 15/5/9/04 
1. RM schvaluje TSM nákup vozidla s kontejnerovou nástavbou. 
2. RM schvaluje odprodej nebo likvidaci starého vozidla Tatra T 815. 
3. RM schvaluje financování nového vozidla z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 

 
Bod programu: Nákup vozidla do 3 500kg 
 
usnesení č.: 15/5/9/05 
1. RM schvaluje TSM nákup vozidla s celkovou hmotností do 3 500kg. 
2. RM schvaluje odprodej nebo likvidaci starého vozidla Felicia. 
3. RM schvaluje financování nového vozidla z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Odstranění vývěsek na území města 
 
usnesení č.: 15/5/10/1 
RM ukládá TSM do 31. 3. odstranění vývěsek v lokalitě Podháj, Na Krétě a Lidové nám. 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání majetkoprávní a bytové komise 
 
usnesení č.: 15/5/11/1 
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání majetkoprávní a bytové komise, která se konala dne 10. 2. 
2015. 

 
Bod programu: Zápis č. 1 z jednání komise pro centrum města  

usnesení č.: 15/5/11/2 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro centrum města, které proběhlo dne 17. 2. 2015. 

 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Úpravy parku v Lobečku – nám. J. Seiferta 
 
usnesení č.: 15/5/12/1 
RM bere na vědomí informaci, týkající se úpravy parku v Lobečku, nám. J. Seiferta.  
RM pověřuje místostarostu Libora Lesáka zpracováním stanoviska a vyrozumění předsedy sdružení 
vlastníků bytových jednotek. 

 
 
 
 



 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bez písemných podkladů 
 
usnesení č.: 15/5/13/1 
RM jmenuje pana Stanislava Hejduka do Rozpočtové komise. 

 
 

XIV. DISKUSE 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radu o možnostech využití dotací ze SFŽP na dětská hřiště 
v areálech mateřských škol. Místostarosta projedná dané možnosti s ředitelkami mateřských škol       
a podá zprávu o výsledku jednání a příprav. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radu o plánované návštěvě poslance p. Bendla, která                  
se uskuteční v pondělí 2. 3. ve 12:30 hod. Vyzval členy rady, aby vznesli návrhy na projednání 
významných témat města. 
 
Ing. Petr Listík inicioval diskuzi k jednání ohledně realizace cyklostezky.  
 
Ing. Petr Listík informoval radní o jednání se zhotovitelem akce snížení energetické náročnosti - 
Hasičárna Minice. Jednání se týkalo sporných víceprací. Sporné záležitosti u investiční akce byly 
vyjasněny. Z tohoto důvodu bude do další rady připraveno zrušení usnesení rady č.: 15/3/4/02.  
 
Pan Špaček informoval radní o žádosti pana Miky za FK Kralupy 1901 o finanční výpomoc při úhradě 
exekuce, která vznikla z důvodu neuhrazení pojistného z roku 2001. Žádost bude zařazena                  
do programu rady prostřednictvím odboru SVŠK.  
 
Pan starosta informoval radní o konání pietní akce – připomínka náletu na Kralupy nad Vltavou. 
Pietní akce se uskuteční dne 21. 3. 2015.  
 
Pan starosta informoval radní o výsledku jednání, které se konalo ve věci technického stavu hotelu 
Adriana. Z jednání byl pořízen zápis, se kterým se radní mohou blíže seznámit. 
 
Pan starosta informoval radní o návštěvě hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery, 
který přijel předat ceny studentům Dvořákova gymnázia za vytvoření virtuální naučné stezky. 
 
Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval radu o vyřízení stížnosti pana Bohumila Klokočníka                  
na nájemníky v bytovém domě Vrchlického 504.  
 
V úterý dne 3. 3. 2015 se uskuteční jednání dopravní komise. 
 
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 17. 3. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 2. 3. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 5. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 24. 2. 2015. 
 



 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 2. 3. 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


