
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. prosince 2014 
(RM č. 28) 

 
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. 28 
 
usnesení č.: 14/28/1/01 
RM schvaluje návrh programu 28. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 27 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Oprava administrativní chyby 
 
usnesení č.: 14/28/2/01 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 14/27/13/01 ze dne 25. 11. 2014, 
týkající se chybného označení společnosti Kralupská sportovní spol. s.r.o. 

 
Bod programu: Novela organizačního řádu města - přerozdělení dosavadních agend manažera 
rozvoje města 

usnesení č.: 14/28/2/02 
RM schvaluje novelu organizačního řádu města, s účinností od 15. 12. 2014, podle předloženého 
návrhu uvedeného v důvodové zprávě, v souvislosti s přerozdělením dosavadních agend manažera 
rozvoje města. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“ 
 
usnesení č.: 14/28/2/03 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“, společnost Raeder & 
Falge s.r.o Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 28714989, za cenu 5.560.817,81 Kč vč. DPH a celkovou 
cenu vč. DPH a 5% rezervy 5.801.641,69 Kč. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/28/2/04 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
kabin RC Kralupy nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy 
kabin RC Kralupy nad Vltavou.“ 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

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



Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce v Kralupech nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/28/2/05 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy úřadu práce v Kralupech nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
úřadu práce v Kralupech nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy 
úřadu práce v Kralupech nad Vltavou.“ 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 

 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 

Náhradníky v pořadí. 
 

Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti budovy školy v přírodě Mokrosuky“ 
 
usnesení č.: 14/28/2/06 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy školy v přírodě Mokrosuky“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
školy v přírodě Mokrosuky“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy 
školy v přírodě Mokrosuky.“ 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 

 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 

Náhradníky v pořadí. 
 

Bod programu: Výběr zhotovitele autorského dozoru úspěšných žádostí z OPŽP a ROP Střední 
Čechy 
 
usnesení č.: 14/28/2/07 
1. RM schvaluje společnost GRV Engineering s.r.o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem 
zhotovitelem autorského dozoru k akcím Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce  
v Kralupech nad Vltavou“, „Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad Vltavou“  
a „Snížení energetické náročnosti budovy sauny u zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“,  
za celkovou cenu 79.860,- Kč vč. DPH. 
 
2. RM schvaluje společnost CODE, s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice 530 02, zhotovitelem autorského 
dozoru k akci „Modernizace plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou“, za cenu 152.460,- Kč, vč. DPH. 
 
3. RM schvaluje společnost CODE, s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice 530 02, poskytovatelem 
poradenských služeb při výběrovém řízení k akci „Modernizace plaveckého bazénu Kralupy nad 
Vltavou“, za cenu 24. 200,- Kč, vč. DPH. 
 
4. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. 
Obecná ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají 



řízení podle části 3b) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené předmětné akce, z důvodu časové 
nouze. 

 
Bod programu: Petice - dopravní situace v Hybešově ulici 

usnesení č.: 14/28/2/08 
1. RM bere na vědomí petici občanů ve věci dopravní situace v Hybešově ulici, ze dne 2. 12. 2014. 
2. RM pověřuje místostarostu Libora Lesáka zahájením jednání s představiteli petičního výboru.  

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 34/2014 
 
usnesení č.: 14/28/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 33.244,- Kč,  
účelově určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona 
č. 289/1995 Sb. za III. čtvrtletí roku 2014.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.244,- Kč  
a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 33.244,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 10.800,- Kč. MěÚ  
Kralupy nad Vltavou vydal rozhodnutí o kácení dřevin, s omezujícími podmínkami, včetně 
náhradní výsadby. Dmitri a Natalia Rosior poskytli finanční dar na náhradní výsadbu, kterou  
provede Město, na základě uzavřené dohody. 
Navýšení příjmů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3745 o 10.800,- Kč  
a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3745 o 10.800,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od pana Balabána 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. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 9.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od paní Tůmové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 9.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 9.000,- Kč. 
 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od paní Boháčové 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. 
 
6. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši  
156.315,85 Kč na projekt: „Zateplení objektu TSM“. Finanční prostředky budou zapojeny do  
rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 156.315,85 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 156.315,85 Kč. 
 
7. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v celkové výši 9.195,- Kč na projekt: „Zateplení objektu TSM“. Finanční prostředky budou  



zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 9.195,- Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 9.195,- Kč. 
 
8. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši  
329.927,37 Kč na projekt: „Zateplení ZŠ 28. října“. Finanční prostředky budou zapojeny do  
rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 329.927,37 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 329.927,37 Kč. 
 
9. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v celkové výši 19.407,49 Kč  na projekt: „Zateplení ZŠ 28. října“. Finanční prostředky budou  
zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 19.407,49 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 19.407,49 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 26.028,- Kč v rámci  kap. č. 7 – správa majetku  
a § 3421 z pol. 6121 (budovy, haly a stavby) na pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý 
majetek). Finanční prostředky budou použity na nákup dvoumístné houpačky včetně košíku pro  
malé dítě na dětské hřiště v Zeměchách.  
 
2. Převedení finančních prostředků v rámci  kap. č. 10 – kancelář starosty  
z § 3399, pol. 5139, org. 2777 na § 6171, pol. 5137…….11.497,- Kč zbylé finanční prostředky  
na nákup párty stanů 
z § 3399, pol. 5139, org. 2888 na § 3399, pol. 5041, org. 2777……5.000,- Kč přesun z materiálu  
na poplatky OSA na městský ples 
z § 3399, pol. 5164, org. 2777 na § 3399, pol. 5169, org. 2888….. 15.000,- Kč přesun zbylých  
prostředků z nájemného na služby na adventy 
z § 3399, pol. 5169, org. 2777 na § 6171, pol. 5137…..20.000,- Kč přesun zbylých prostředků  
na nákup párty stanů 
z § 3399, pol. 5139, org. 2777 na § 6171, pol. 5139….. 4.963,- Kč přesun drobných zbylých  
prostředků na nákup drobného materiálu na doplnění vybavení kuchyní v budově MěÚ 
z § 3399, pol. 5175, org. 2777 na § 3399, pol. 5175….. 5.000,- Kč přesun zbylých prostředků 
z občerstvení na služby drobných akcí do konce roku 
z § 3399, pol. 5175, org. 2888 na § 3399, pol. 5175….. 5.000,- Kč přesun zbylých prostředků 
z občerstvení na služby drobných akcí do konce roku 
z § 3399, pol. 5194, org. 2777 na § 3399, pol. 5041, org. 2888….. 3.000,- Kč přesun zbylých 
prostředků z darů na poplatky OSA na adventy 
z § 3399, pol. 5194, org. 2777 na § 3399, pol. 5041, org. 2777….. 600,- Kč přesun zbylých 
prostředků z darů na poplatky OSA na městský ples 
z § 3399, pol. 5194, org. 2777 na § 6171, pol. 5167….. 4.300,- Kč přesun zbylých prostředků 
z darů na platbu monitoringu tisku. 

 
Bod programu: Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 
 
usnesení č.: 14/28/3/02 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou  
na rok 2015 ve výši 319.514,00 tis. Kč. (viz příloha) 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 



Bod programu: Žádost o finanční přípěvek na rekonstrukci plotu mezi parcelami č. 96/4 a 212/1 v k. 
ú. Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/28/4/01 
1. RM schvaluje finanční příspěvek na rekonstrukci plotu ve výši: .....,-Kč. Za předpokladu, že se plot 
nachází na pozemku Města Kralupy nad Vltavou - par. č. 96/4. Tento předpoklad bude prokázán 
vytyčením hranic pozemků na náklady pana Tichánka. 
 
2. RM schvaluje finanční příspěvek na rekonstrukci plotu ve výši: .....,Kč. 
 
3. RM ukládá odboru RIaSM podat oznámení o umístění černé stavby na odbor Výstavby a územního 
plánování. 

 
Bod programu: Záměr demolice hotelu Praha 
 
usnesení č.:14/28/4/02 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit projektovou dokumentaci vč. zajištění potřebné inženýrské činnosti 
(včetně případných přeložek kabelových vedení v cizí správě) a vyřízení odpovídajícího povolení  
na demolici hotelu Praha a části budov v areálu pivovaru. 

 
Bod programu: Stavební opravy části BD Smetanova 211,  Kralupy nad Vltavou“ – rozdílový 
rozpočet 
 
usnesení č.: 14/28/4/03 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SMSML/00010/2014 v celkové výši 1.831,-  
Kč vč. DPH, dle předloženého rozdílového rozpočtu v rámci akce „Stavební opravy části BD 
Smetanova 211,  Kralupy nad Vltavou" prováděnou firmou: Tomáš Cinádr, Štefánikova 651, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen dodatek SOD. 
 
2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SMSML/00010/2014 na prodloužení termínu 
dokončení stavby „Stavební opravy části BD Smetanova 211,  Kralupy nad Vltavou" prováděné 
firmou: Tomáš Cinádr, Štefánikova 651, 278 01 Kralupy nad Vltavou o 5 dní tj. do 20. 12. 2014 (pouze 
byt 3+1). V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen dodatek SOD. 

 
Bod programu: „Snížení energ. náročnosti budovy SDH Minice v  Kralupech nad Vltavou“ – vyvolané 
vícepráce 
 
usnesení č.: 14/28/4/04 
1. RM schvaluje upravit platební podmínky ve Smlouvě o dílo č. RISML/00063/2014 odst. V. bod. 2: 
Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále je „faktura“) bude vystaven maximálně 4x 
(čtyřikrát) – po ukončení I. Etapy, zálohová faktura k 27. 11. 2014, dofakturována částka dle SoD 
s připojeným soupisem provedených prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr 
oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele a poslední po 
dokončení stavby vyfakturováním částky v Dodatku č. 1. V případě schválení bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek SOD. 
 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování nového řešení podlahy v garážích objektu SDH 
Minice – tj. bez dalšího snižování podlahy garáží a včetně nutného statického zajištění stávajícího 
stavu. Návrh bude obsahovat technické řešení a cenovou kalkulaci. 

 
 
 



Bod programu: Vstup do chodníku v ulici S. K. Neumana, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/28/4/05  
RM schvaluje vstup do chodníku v ulici S. K. Neumana parc. č. 572/8 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
z důvodu uložení nové vodovodní a kanalizační přípojky pro čp. 112 (fotoateliér).  
Podmínkou je zajištění realizace vstupu do chodníku od firmy Miloslav Kalců, Hůrka 1054, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, která drží na chodníku záruku do roku 2019 a splnění požadavků správce 
místních komunikací.  

Bod programu: Chodník v katastrálním území Mikovice - Na Velvarské silnici. 
 
usnesení č.: 14/28/4/06  
1. RM bere na vědomí možnost převzetí částí pozemku p. č. 576 do vlastnictví města od pana 
Martina Dvořáka. 
 
2. RM pověřuje .ing. Czechmanna. k jednání o řešení získání části pozemku, parc. č. 133. 
 
3. RM pověřuje ing. Czechmanna k jednání s paní Věrou Ulmovou o možnosti odkupu části pozemku  
parc. č. 4/1. 
 
4. RM ukládá odboru RIaSM zadání studie proveditelnosti na vybudování chodníku v ulici  
Na Velvarské silnici. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – vodovodní a kanalizační přípojka 
 
usnesení č.: 14/28/5/01 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku pp.399/1 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, k pozemku pp.285/16 v k.ú. Lobeč, za jednorázovou úhradu ve výši 
4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Prodloužení doby nájmu pozemku st.929/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/28/5/02 
1. RM schvaluje prodloužení doby užívání budovy čp. 710, umístěné na pozemcích st. 929/1, st. 
929/2 a st. 929/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou do 31. 12. 2015. 
 
2. RM schvaluje změnu doby nájmu pozemku st. 929/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou dodatkem č. 1 k  nájemní smlouvě č. 380/13/700/RIaSM, uzavřené 
s Antonínem Karbanem. 

 
Bod programu: Prodloužení smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy - protipovodňová ochrana 
města 
 
usnesení č.: 14/28/5/03 
1. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 u Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy  
č. 446/11/700/RIaSM, kterým se mění článek IV. této smlouvy tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, 
se závazkem uzavřít kupní smlouvy do 31. 12. 2017.  
 



2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 u Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy  
č. 141/12/700/RIaSM, č. 142/12/700/RIaSM a č. 142/12/700/RIaSM, kterým se mění článek B. 2)  
a článek E. těchto smluv tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, se závazkem uzavřít kupní smlouvy 
do 31. 12. 2017.  

 
Bod programu: Pronájem části pozemku za účelem umístění reklamních laviček  
 
usnesení č.: 14/28/5/04 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 340/14/700/RIaSM s panem Pavlem Svítkem  
na pronájem části pozemku p. č. 108/24 k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem umístění 2 ks reklamních 
laviček. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku pro umístění „AlzaBoxu“ 
 
usnesení č.: 14/28/5/05 
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ALZA.cz a.s. na pronájem části pozemku p. č. 108/25 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou o rozměru cca 4 m2 za účelem umístění „AlzaBoxu“ u zdi pošty, za cenu 
6.000,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou. 
Schválení uzavření smlouvy bude vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení pronájmu budovy čp. 710 v k. ú. Kralupy n/Vlt. 
 
usnesení č.: 14/28/5/06 
RM schvaluje záměr města prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s Quang Thanh Duong  
na pronájem budovy č. 710 o výměře 220 m2, prostoru pro zásobování u zadní části budovy o výměře 
66 m2 a terasy o výměře 50 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem prodeje smíšeného zboží od 1. 1. 
2015 do 31. 3. 2015 za nájemné 15.000,-Kč za měsíc. 
Záměr města bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Návrh na schválení nájemce části pozemku p. č. 81/199, k. ú.Lobeček 
 
usnesení č.: 14/28/5/07 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy  
nad Vltavou, o ploše 420m2 s paní Danou Kejmarovou, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého 
rodinného domu čp. 757, ulice I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájmu ve výši 10.00 
Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 14/28/5/08 
J. J. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Smetanova, s paní J. J, ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016. 

 
Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou - občerstvení koupaliště 
 
usnesení č.: 14/28/5/09 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 196/10/700/RIaSM ze dne 28. 4. 2010 uzavřenou s Hanou 
Míčkovou na nájem nebytových prostor v budově městského koupaliště čp. 600 v Kralupech nad 
Vltavou dohodou ke dni 31. 12. 2014 za podmínky úhrady dluhu ve výši 45.508,00 Kč před podpisem 
Dohody o ukončení nájmu. Předmět nájmu je nájemce povinen vyklidit a předat pronajímateli 
do 31. 1. 2015.  



 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost MŠ Gen. Klapálka o přijetí věcných sponzorských darů 
 
usnesení č.: 14/28/6/01 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, přijetí věcného sponzorského 
daru, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, od firmy 
SHARPCRAFTERS s. r. o., Nám. 14. října 1307/2, Praha 5. Jedná se o doplňkové prvky stavebnice Lego 
v hodnotě 9.999,- Kč. 
 
2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka přijetí věcného sponzorského 
daru, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, od Klubu 
rodičů a přátel školy MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o hračky a učební pomůcky 
v hodnotě 35.000,- Kč. 

 
Bod programu: Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o souhlas k přijetí finančního sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/28/6/02  
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181 
podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, přijetí finančního sponzorského daru ve výši 7.200,- Kč od spolku Artuš,  
se sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 01564480. Finanční částka je určena  
na podporu výchovně vzdělávací činnosti školy, zejména na nákup pomůcek a drobného vybavení. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka zřizovateli 
 
usnesení č.: 14/28/6/03 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka 1029, 
okres Mělník, příspěvková organizace. 
RM schvaluje jeho likvidaci, dle § 27 odst. 6 zákona 250/200Sb., (zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů). 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou Třebízského zřizovateli 
 
usnesení č.: 14/28/6/04 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 
RM schvaluje jeho likvidaci, dle § 27 odst. 6 zákona 250/200Sb., (zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů). 

 
Bod programu: Dotace pro Městskou knihovnu Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/28/6/05 
RM doporučuje ZM dodatečně schválit podání žádosti a spoluúčast obce v rámci dotace pro 
Městskou knihovnu Kralupy nad Vltavou pro rok 2015. 

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
 
usnesení č.: 14/28/6/06 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu 
určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 



RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu 
určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016. 

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
 
usnesení č.: 14/28/6/07 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro paní V. H. na byt, v Domě s pečovatelskou službou,  
U Cukrovaru, na dobu určitou 3 měsíce od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015 za podmínky dodržování 
Dohody o splácení dluhu. 

 
Bod programu: Informace MěM o zkrácení návštěvní a provozní doby dne 31. 12. 2014 
 
usnesení č.: 14/28/6/08 
RM bere na vědomí zkrácení návštěvní a provozní doby Městského muzea Kralupy nad Vltavou dne 
31. 12. 2014 do 12.00 hodin. 

 
Bod programu: Jmenování členů školských rad za zřizovatele pro funkční období 2015 - 2017 
 
usnesení č.: 14/28/6/09 
RM jmenuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za členy školských rad, jako zástupce zřizovatele: 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029: 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198: 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182: 
ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111: 
 
Výsledky voleb do školských rad v základních školách zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou pro 

volební období 2015 – 2017 
 
Základní škola Zástupci z řad 

pedagogů 
Zástupci z řad 
zákonných zástupců  

Zástupci za zřizovatele 

ZŠ - Gen. Klapálka Mgr. Jitka 
Hinterholzingerová 

Ing. Jana Formánková 

Eva Kučerová 

Tereza Pulcová 

Petr Holeček 

 

ZŠ – Komenského nám. Mgr. Svetlana 
Košičárová 

Ing. Šárka Soukupová 

Radka Holeštová 

Ing. Olga Měkotová 

Jan Špaček 

Marie Blažková 

ZŠ Václava Havla Mgr. Olga Hanušová 
 
Mgr. Světlana Řádová 

Karolína Šmídová 

Veronika Zavoralová 

 

ZŠ a MŠ - Třebízského Mgr. Iveta Krejčiříková Bohumila Císařová Martin Luksík 



Mgr. Pavla Schmidtová Renata Komanová Petr Holeček 

ZŠ - 28. října Mgr. Julie Svobodová 

Mgr. Hana Černá 

Štěpánka Chlupsová 

Petr Michálek 

Ing. Marek Czechmann 

Petr Holeček 

ZŠ praktická Miroslava Rážová 

Markéta Tkadlecová 

Alena Berkyová 

Alena Zoreníková 

 

 
 

Bod programu: Žádost o schválení úpravy rozpočtu KaSS Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/28/6/10 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou úpravu rozpočtu na rok 
2014 následovně:  
z kapitoly 518 – Ostatní služby, na kapitolu 511 – Opravy a údržba, do výše prokazatelných nákladů. 
Z důvodů havárie - prosakování dešťové vody do zdiva prostor služebního bytu a prostor výtvarnice 
KaSS. 
 
RM ukládá řediteli PO KaSS předložit do příští RM přehled o provedených pracích. 

 
Bod programu: Konání koncertu v KD Vltava dne 19. 12. 2014 - využití zisku z koncertu 
 
usnesení č.: 14/28/6/11 
RM schvaluje konání koncertu 19. 12. 2014 v KD Vltava, jehož pořadatelem bude příspěvková 
organizace města KaSS Kralupy nad Vltavou s tím, že po uhrazení nákladů koncertu, bude následně 
zisk z pořádání koncertu příspěvkovou organizací zaslán formou příspěvku o max. výši 10.000,- Kč 
Spolku Laura, z.s., a příspěvek o max. výši 70.000,- Kč Spolku na pomoc pro Matěje, z.s. - jedná se  
o podporu handicapovaných dětí dětskou mozkovou obrnou.  
 
RM ukládá řediteli KaSS předložit vyúčtování této akce. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Pokácení 17 ks topolů podél komunikace 9. května v Zeměchách 
 
usnesení č.: 14/28/7/01 
RM bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy s OSVČ panem Petrem Šebestou o pokácení 17 ks 
topolů v ulici 9. května v Zeměchách. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty 
 
usnesení č.: 14/28/8/01 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Základní umělecké škole Kralupy  
nad Vltavou.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Kancelář starosty: 
z § 6112, pol. 5139 (drobný materiál), org. 0011 na § 6112, pol. 5331 (neinv. transfer PO zřízených 
městem), org. 0011. 



 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.493,- Kč na pořádání vánočního turnaje 
v tenise z fondu místostarosty Ing. Czechmanna. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10, z § 6112, pol. 5194, org. 0013 na § 6112, 
pol. 5222, org. 0013. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Odpis dluhů za nájemné z důvodu úmrtí a nedobytnosti pohledávek 
 
usnesení č.: 14/28/9/01 
RM schvaluje, aby MěBP provedl odpis nedobytných pohledávek ve výši 233.175,- Kč uvedených 
v příloze. 

 
Bod programu: Výše nájemného pro rok 2015 
 
usnesení č.: 14/28/9/02 
RM schvaluje ceny základního nájemného pro rok 2015 platnými od 01. 01. 2015 za pronájem bytu: 
bez snížené kvality                         – 68,41 Kč/ m2 
se níženou kvalitou                         – 61,57 Kč/ m2 
půdní vestavby                               – 39,56 Kč/ m2 
nákladové nájemné 23 bytů v 539 – 52,50 Kč/ m2 

 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za kalendářní období 11/2014 
 
usnesení č.: 14/28/9/03 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 11/2014. 

 
 

 
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 
 
usnesení č.: 14/28/13/1  
RM ukládá odboru RIaSM provést kontrolu bytu č. 2 v domě čp. 495 ul. Husova., prověřit údajnou 
vlhkost na stěnách. 

 
usnesení č.: 14/28/13/2  
 
RM schvaluje předsedy komisí RM: 
Komise kulturní – Tomáš Pekárek (ANO) 
Komise majetková a bytová- Mgr. Jiří Bozděch (STAN) 



Komise rozpočtová – Libor Lesák (ODS) 
Komise výstavby a dopravy – Ing. Petr Listík (ODS) 
Komise pro centrum města – Ing. Marek Czechmann (STAN) 
Komise zdravotní a sociální - Mgr. Ondřej Nauš (ČSSD) 
Redakční rada KZ – Petr Holeček (STAN) 

 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 13. 1. 2015 od 13:00 hod., sraz v pivovaru. 
Zápis byl vyhotoven 11. 12. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 28. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 9. 12. 2014. 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 11. 12. 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 

 
 
 


