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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 
(RM č. 15) 

 
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:14/15/1/01 - Schválení programu RM č. 14 
RM schvaluje návrh programu 15. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 14/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č. usnesení:14/15/2/01 - Úprava Zakladatelské listiny Kralupské sportovní podle nového občanského 
zákoníku 
RM bere na vědomí návrh úprav Zakladatelské listiny městské obchodní společnosti Kralupská sportovní s.r.o., 
č. usnesení:14/15/2/02 Výběr zhotovitele akce „Výměna výplní a rekonstrukce podlah ZŠ Generála 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Výměna výplní a rekonstrukce podlah ZŠ Generála Klapálka, Kralupy  
nad Vltavou“, společnost Redoby, s.r.o., Kotkova 493, 269 01 Rakovník, IČ: 29028892, za cenu 2.208.429,- Kč 
bez DPH a celkovou cenu 2.672.199,- Kč vč. DPH. 
č. usnesení:14/15/2/03 Výběr zhotovitele akce „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou“, společnost ABY Servis, s.r.o., 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,  IČ: 28984030, za cenu 1.549.044,- Kč bez DPH a celkovou cenu 
1.874.343,60 Kč vč. DPH. 
č. usnesení:14/15/2/04 - Vyhlášení dvou VŘ odboru ŽP na akce „Svoz separovaného odpadu ve městě 
Kralupy nad Vltavou“ a „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje vyhlášení otevřeného řízení na akci „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy  
nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje zveřejnění předběžného oznámení k akci „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy  
nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje vyhlášení otevřeného řízení na akci „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“.  
4. RM schvaluje zveřejnění předběžného oznámení k akci „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“. 
č. usnesení:14/15/2/05 Zrušení a opětovné vyhlášení VŘ „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - 
Kralupy nad Vltavou 
1. RM schvaluje zrušení výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „PŘEDMOSTÍ - 
TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“, na základě ustanovení § 84 odst. 1, písm. b) zákona  
č. 137/2006 Sb. – zadavatel vyloučil všechny dodavatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu překročení 
nejvyšší možné nabídkové ceny, jak bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci. 
2. RM schvaluje opětovné vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci k zjednodušenému 
podlimitnímu řízení na akci „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - 
Kralupy nad Vltavou“. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
č. usnesení:14/15/2/06 - Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu 
Městského bytového podniku a Městské policie Kralupy nad Vltavou“. 
1. RM schvaluje přijetí „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ k akci č. IS SFZP 13153333/115D222003640 
„Snížení energetické náročnosti objektu Městského bytového podniku a Městské policie Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Městského bytového podniku  
a Městské policie Kralupy nad Vltavou“. 
 
III. Ekonomický 
č. usnesení:14/15/3/01 - Rozpočtové opatření č. 17/2014 
RM schvaluje  
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
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1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 1.500,- Kč. Jedná se o finanční 
dar od Ing. Jiřího Lněníčka – Espresso Longberry, Kralupy nad Vltavou, který je určen pro uspořádání akce 
„Bezpečně s MP Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 5.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o  5.000,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 81.894,- Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO ZŠ a MŠ Třebízského, které byly zaslány na účet 
zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113, pol. 2229 o 81.894,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 81.894,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 77.987,67 Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO Dům dětí a mládeže, které byly zaslány na účet 
zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421, pol. 2229 o 77.987,67 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 77.987,67 Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 32.304,- Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO Městský bytový podnik, které byly zaslány na účet 
zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612, pol. 2229 o 32.304,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 32.304,- Kč. 
 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 46.370,- Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO Kulturní a společenské středisko, které byly zaslány 
na účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3392, pol. 2229 o 46.370,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 46.370,- Kč. 
 
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 162.349,70 Kč.  
Jedná se o peněžité dary na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory, které byly přijaty v roce 2013,  
ale nebyly vyčerpány, tudíž přechází do roku 2014.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 162.349,70 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 162.349,70 Kč. 
 
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. 
Jedná se o peněžitý dar od paní Míkové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 
 
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 4.200,- Kč.  
Jedná se o finanční prostředky, které byly získány za startovné v rámci střelecké soutěže „O pohár 
starosty města Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 4.200,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 4.200,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 113.829,42 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace  
investic z § 2219 pol. 6121 org. 389 (Přechod pro chodce v ul. Gen. Klapálka) na § 2219 pol.  
6121 org. 348 (Chodník v lokalitě U Křížku, Kralupy nad Vltavou). V rozpočtu byla schválena  
nižší částka než je schválená SoD se zhotovitelem zakázky.    
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 77.620,- 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. 430 (Podzemní kontejnery). Jedná se o provizi spol. GRV Engineering, 
s.r.o., za schválenou žádost o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní kontejnery“. 
 
3. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - převodu finančních prostředků v 
celkové výši 30.000,- Kč z  kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (Rezerva města  
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na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 331 (Místní  
komunikace – lokalita Lobeček) na povinnou publicitu projektu (3 pamětní destičky). 
č. usnesení:14/15/3/02 Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2015 
RM schvaluje závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2015 dle příloh 1-4. 
č. usnesení:14/15/3/03 - Návrh na přijetí opatření k hospodárnosti nakládání s majetkem města  
RM schvaluje předložený  návrh majetku k vyřazení uvedeného v příl.č. 1 
RM schvaluje předložený  návrh majetku k dalšímu použití k případnému odprodeji uvedeného v příl.č. 2 
RM schvaluje předložený návrh majetku k bezúplatnému převodu uvedeného v příl.č. 3 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č. usnesení:14/15/4/01 - Doplnění akustické studie – Sportovní hřiště Mikovice 
1. RM schvaluje vyhotovení doplnění akustické studie pro akci: Veřejné sportovní hřiště Mikovice, dle cenové 
nabídky firmy: Atelier DEK, DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, cena (včetně DPH):  
7 260,- Kč. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 5 par. 6171 pol. 6121 (PD celkem) na kap. 5 par. 3412 pol. 6121 
org. 382 (PD veřejné hřiště Mikovice) 
č. usnesení:14/15/4/02 - Přehledová zpráva o průběhu a zadávání zakázek 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání zakázek na stavební 
práce v rozsahu od výše 100 000 Kč bez DPH do 1 000 000 Kč bez DPH.  
č. usnesení:14/15/4/03 – Sanace zdiva – Smetanova 211 – výběr zhotovitele – 
STAŽENO 
č. usnesení:14/15/4/04 - Oprava střešního pláště – ZŠ Třebízského (ranní družina a byt školníka) 
RM schvaluje provedení kompletní opravy střešního pláště ZŠ Třebízského (přístavba ranní družiny a bytu 
školníka) firmou Ladislav Nápravník, Nábřeží 187, Velvary, za celkovou cenu 121 400 Kč  
vč. DPH. Finanční náklady budou pokryty z rozpočtu odboru RIaSM (úspora na položce Opravy v ZŠ V. Havla 
– oprava podlahy v tělocvičně). 
č. usnesení:14/15/4/05 - Dodatek č. 1 (Modernizace MK v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček) 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00042/2013 na akci: „Modernizace místních 
komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“ (ulice Třída legií, Revoluční a I. Olbrachta) s firmou 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 Smíchov, PSČ: 150 00 z důvodů: 
1.) změna ceny:  
méně práce ve výši 270.976,19 Kč bez DPH (327.881,18 Kč vč DPH) 
 
změnový list č. 1:           230.820,22 Kč bez DPH 
                         DPH 21%            48.472,24 Kč 
                         Cena celkem     279.292,46 Kč vč DPH  
 
změnový list č. 2:             40.155,97 Kč bez DPH 
                          DPH 21%             8.432,75 Kč 
                          Cena celkem       48.588,72 Kč vč DPH 
2.) změna sídla:  
Město Kralupy nad Vltavou   
se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou 
Palackého náměstí čp. 1 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01 
č. usnesení:14/15/4/06 - Dodatek č. 2 (Modernizace MK v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček) - 
chodníky 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00042/2013 na akci: „Modernizace místních 
komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“ (ulice Třída legií, Revoluční a I. Olbrachta) s firmou 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 Smíchov, PSČ: 150 00 na ponížení celkové ceny díla ve výši 
1.506,91 Kč bez DPH (celková cena 1.823,35 Kč vč DPH). 
č. usnesení:14/15/4/07 - Rekonstrukce kuchyně v MŠ gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ požadavek 
na vícepráce 
RM schvaluje provedení dílčích víceprací v celkové výši 32 413,07 Kč vč. DPH, dle předloženého změnového 
listu v rámci akce „Rekonstrukce kuchyně v MŠ gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou " firmou: ORSmix 
s.r.o., Šluknovská 315/14, Praha 9. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen dodatek SOD. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
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č. usnesení:14/15/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy a Lobeč – VKM a.s. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav vodovodního řadu na pozemcích pp.382/6 a pp. 542 v k. ú. Lobeč a pp.760/1 v k. ú. Kralupy n/Vlt., 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Vodáren Kladno-Mělník, a.s. se sídlem  
U Vodojemu 3085, Kladno, IČ:46356991, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč Kč za prvních 10bm délky 
trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení vodovodního řadu do pozemku vedeného jako ostatní plocha, 
komunikace a 3.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 150,-Kč za další bm trasy uložení vodovodního řadu  
do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
č. usnesení:14/15/5/02 - Změna termínu hostování cirkusu 
RM bere na vědomí změnu termínu pronájmu pozemku pp.36/1 v k. ú.Lobeč od 16. 6. 2014 do 22. 6. 2014  
za účelem hostování cirkusu CARINI.  
č. usnesení:14/15/5/03 - Schválení navýšení nájmu pro Policii ČR v objektu Veltechny  
RM schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č.152/08/700/SM, jehož předmětem je navýšení nájmu 
během následujících čtyř let (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018) o provedené stavební úpravy v budově čp. 593 
v Lutovítově ulici v Kralupech nad Vltavou ve výši 268 767,07 Kč včetně DPH. 
č. usnesení:14/15/5/04 - Žádost o výpůjčku části pozemku pp. 108/1 v k. ú. Kralupy nad Vlt. 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku pp.108/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
za účelem zřízení bezbariérového přístupu k domu čp. 1059. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách  
a webových stránkách města. 
č. usnesení:14/15/5/05 - Bytové záležitosti: 
1. L. F.–žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt paní L. F. ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 6. 
do 31. 8. 2014 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení dluhu. 
 
VI. odbor SVŠK 
č. usnesení:14/15/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Pavla Ondrejku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Pavel 
Ondrejka uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Tetovací šou s hudební produkcí“ 
Uvedená akce se bude konat dne 12. 7. 2014 od 10:00 hod. do 13. 7. 2014 do 01:00 hod. 
Místo konání je v hospodě u Krkavce v Kralupech nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Pavel Ondrejka. 
č. usnesení:14/15/6/02 - Žádost o dodatečné přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ 28. října 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 
dodatečně přijetí finančního sponzorského daru v celkové výši 10.000,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od firmy HECKL, s. r. o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou. 
Finanční částka ve výši 5.000,-Kč je určena na dovybavení hřiště při ZŠ 28. října (stojan na kola pro děti). 
Částka ve výši 5.000,- Kč bude použita na nákup vybavení pro žáky první třídy ZŠ 28. října.  
č. usnesení:14/15/6/03 - Žádost ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou o souhlas se zapojením  
do projektu ICT Kouč a uzavření smlouvy o partnerství 
1. RM schvaluje zapojení Základní školy Kralupy nad Vltavou, Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková 
organizace do projektu ICT Kouč. 
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní škola Kralupy  
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace a společností www.scio.cz, s. r. o., 
IČ: 27156125 v případě schválení žádosti o projekt ICT Kouč a s přijetím dotace v případě schválení žádosti  
o projekt ICT Kouč. 
č. usnesení:14/15/6/04 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro paní R. K. na byt v Domě s pečovatelskou službou, na dobu 
určitou 3 měsíce od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014.  
č. usnesení:14/15/6/05 - Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu určitou  
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č. usnesení:14/15/7/01 - Podklad pro zpracování projektové dokumentace náměstí J.Seiferta 
1. RM schvaluje upravený návrh projektu náměstí J.Seiferta, který bude sloužit jako podklad pro zpracování 
konečné projektové dokumentace. 
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2. RM schvaluje zařazení vodního prvku do projektu, který bude omezen pouze na pítka s možností 
osvěžujícího individuálního zkrápění pro děti a umístěn k navrhovanému dětskému hřišti.  
3. RM ukládá odboru ŽP, aby po konzultaci s odborem RIaSM předal projektantovi konkrétní složení prvků  
na dětském hřišti. 
č. usnesení:14/15/7/02 - Smlouva se společností Koutecký, s. r. o  
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Koutecký s. r. o. o sběru a převzetí nepotřebného textilu  
od občanů města Kralupy nad Vltavou.  
č. usnesení:14/15/7/03 - Příprava výběrového řízení na údržbu zeleně 
RM schvaluje aktualizované pasporty zeleně a aktualizované výkazy výměr, které budou podkladem  
pro výběrové řízení na údržbu zeleně na období od roku 2015. 
RM schvaluje zajistit dodavatele služby formou výběrového řízení „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ 
na období 2015 – 2017. 
Lokality: Lobeček, Kralupy n. Vlt., přírodní lokality, záhony, květinové mísy + zeleň ZŠ a MŠ. 
RM schvaluje zajistit služby „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ na období 2015 – 2017 prostřednictvím 
TS a nevypisovat výběrové řízení. 
Lokality: zeleň podél komunikací, Zeměchy. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č. usnesení:14/15/8/01 - Příspěvek z fondu starosty a místostarosty 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč hudební skupině Bratrstvo Luny, zastoupené 
Jindřichem Kohmem, na vydání CD kapely z fondu starosty města.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu: 5.000,- Kč z § 6112, pol. 5339, org. 0011 na § 6112, pol. 5493, org. 0011 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč FK Čechie z fondu místostarosty města,  
za účelem koupě vodního čerpadla.  
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení Voda Jelenice, z fondu 
místostarosty města, na akci Slavnosti vody. 
č. usnesení:14/15/8/02 - Přijetí nepeněžitého daru 
RM schvaluje přijetí nepeněžitého daru, a to dřevěné infotabule v hodnotě 9.560,- Kč od Dobrovolného svazku 
obcí Údolí Vltavy.  
č. usnesení:14/15/8/03 - Příspěvek z fondu starosty a místostarostů 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů z fondu 
starosty města.  
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů z fondu 
místostarosty města Libora Lesáka.  
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů z fondu 
místostarosty města Ing. Marka Czechmanna.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu: 
1.000,- Kč z § 6112, pol. 5164, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011 
1.000,- Kč z § 6112, pol. 5212, org. 0012 na § 6112, pol. 5222, org. 0012 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č. usnesení:14/15/9/01 - Informace o výsledku výběrového řízení na akci:„Oprava části sekundárních 
rozvodů u VS 20 – druhá část“- MěBP 
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení.  
Realizaci akce „Oprava části sekundárních rozvodů u VS 20 – druhá část“ provede fa. IN BAU Kolín s.r.o.  
za cenu 1,207.580,-Kč včetně DPH. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č. usnesení:14/15/10/1 – Novela „Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města“ 
RM schvaluje novelu „Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města,“ spočívající v doplnění článku VI. 
o nový odstavec 6), s účinností od 18. 6. 2014, ve znění:  
„Pokud osoba, které byl přidělen byt do nájmu, do 30 dnů od příslušné výzvy MěBP nedodá požadované 
podklady pro vyhotovení nájemní smlouvy, nepodepíše nájemní smlouvu nebo nepřevezme byt, má se za to,  
že o byt pozbyla zájem a byt bude přidělen jinému zájemci.“   
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č. usnesení:14/15/11/1 – Zápisy komisí: Grant MŠMT – KČT 
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RM schvaluje finanční příspěvek pro KČT ve výši 45.000,-Kč v rámci spoluúčasti města při schválení 
podaných grantů u MŠMT Program V. Podpora sportu v oblasti sportu pro všechny. 
 

Investor název akce  kde podán 
Celkem 
výše grantu žádáno o  

schvál. 
grant návrh 

KČT Kralupy 
Turistické závod – 
outdoor running MŠMT  159.000 90.000  45.000 45.000 

 
Příspěvky budou vyplaceny z kap 2. § 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením 
č. usnesení:14/15/11/2 - Zápisy komisí 
RM bere na vědomí: Zápis z Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 4. 6. 2014 
 
XII. Informace na vědomí  
č. usnesení:14/15/12/1 –  
RM bere na vědomí: přehledovou zprávu TSM za 05/2014 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schůze Rady města byla ukončena dne 17. 6. 2014 v 15. 30 hod. Další schůze rady proběhne 1. 7. 2014 od 13:00 
hod. v malé zasedací místnosti MěÚ. Zápis byl vyhotoven 19. 6. 2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis 
usnesení z 15. schůze Rady města Kralup nad Vltavou, konané dne 17. 6. 2014. 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 


