
č.j.MUKV****/2014/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. května 2014 
(RM č. 13) 

 
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:14/13/1/01 - Schválení programu RM č. 13 
RM schvaluje návrh programu 13. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 12/2014 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č. usnesení:14/13/2/01 - Výběr zpracovatele administrace VŘ, PD, AD a administrace 
žádosti z OPŽP k akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Praktická, Kralupy 
nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje zpracovatelem administrace výběrového řízení, prováděcí projektové 
dokumentace, autorského dozoru a administrace žádosti o dotaci k akci „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou“, Energy Benefit Centre, a.s., Křenova 
438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, za cenu 348.480,- Kč vč. DPH. 
 
2. 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 
akce, z důvodu časové tísně. 
 
3. RM schvaluje - proplacení předmětných úkonů z „Rozpočtové rezervy města - 
spoluúčast k dotacím. 
č. usnesení:14/13/2/02 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci z IOP 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na akci 
Modernizace IT systémů ve veřejné správě. 
2. RM schvaluje společnost Ing. Libor Šrám, Kaštanová 1482, 250 01 Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav, IČ: 431 09 900 zhotovitelem žádostí vč. příloh o dotaci z Integrovaného 
operačního programu na Modernizace IT systémů ve veřejné správě, za cenu 90.000,-  
Kč bez DPH. 
 
3. 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 akce, z důvodu časové nouze. 
 
4. RM schvaluje převedení finančních prostředků na přípravu předmětné žádosti o dotaci  
vč. příloh z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
č. usnesení:14/13/2/03 - Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních 
rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ 
objektu MŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou“, společnost ORSmix, s.r.o., 
Šluknovská 315/14,190 00 Praha 9, IČ: 24784834, za cenu 4.799.567,- 
č. usnesení:14/13/2/04 - Vyhlášení VŘ „Výměna výplní a rekonstrukce podlah ZŠ 
Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
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1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci Výměna 
výplní a rekonstrukce podlah ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 
 
2. RM schvaluje text předmětné „Výzvy“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Výměna výplní a rekonstrukce 
podlah ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 

 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek.: 
 
č. usnesení:14/13/2/05 - Výběr zhotovitele komunikace I. Olbrachta- 2. část 
1. RM neschvaluje zhotovitelem komunikace I. Olbrachta - 2. část, společnost Strabag, a.s.,  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za cenu 2.331.440,27 Kč        vč. DPH. 
 
2. RM ukládá odboru OKTAJ vypsat na uvedenou akci VŘ dle platných pravidel. 
č. usnesení:14/13/2/06 - Zrušení 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“, dle § 84 odst. (1), 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. - zadavateli nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné 
nabídky. 
 
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. 
 
III. Ekonomický 
č. usnesení:14/13/3/01 - Rozpočtové opatření č. 14/2014 
RM schvaluje : 
Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 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 – SVŠK, § 4351 o  18.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o  18.000,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 10.000,- Kč. 
Jedná se o peněžitý dar od společnosti Středočeské vodárny, a.s. na úhradu výdajů spojených  
s pořádáním kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí a činností města. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o  10.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o  10.000,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 10.000,- Kč. 
Jedná se o finanční prostředky na základě Smlouvy o reklamě a propagaci od společnosti  
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HECKL s.r.o. na akci Dny Kralup nad Vltavou 2014. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o  10.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o  10.000,- Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 50.000,- Kč. 
Jedná se o finanční prostředky na základě Smlouvy o reklamě a propagaci od společnosti  
Synthos Kralupy, a.s. na akci Dny Kralup nad Vltavou 2014. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o  50.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o  50.000,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na úhradu faktury za podání žádosti po kladném 
rozhodnutí,  
administraci VŘ, prováděcí PD, administraci žádosti a autorský dozor na projekt „Zateplení a 
výměna otopné soustavy ZŠ Praktická“ v celkové výši 462.220,- Kč, z kap. č. 1 § 6409 pol. 
5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 § 3114 pol. 6121 org. 342  
Zateplení ZŠ Praktická). 

Činnost Cena vč. DPH 
Faktura za podání žádosti - po 
kladném rozhodnutí (Žádost + 
PD) 

113 740,00 Kč  

    
Administrace VŘ   45 980,00 Kč  
Prováděcí PD 169 400,00 Kč  
Administrace žádosti  66 550,00 Kč  
Autorský dozor 66 550,00 Kč  
Celkem  462 220,00 Kč  

 
2. RM doporučuje ZM schválit převedení finančních prostředků na stavební úpravy interiéru 
objektu PČR částku v celkové výši 268.768,- Kč, z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva 
města) na kap. č. 5 § 3613 pol. 6121  
org. 428 (stavební úpravy interiéru objektu PČR). 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č. usnesení:14/13/4/01 - Vyjádření k žádosti o prodloužení podmínek k akci: „Likvidace 
propadlin v k. ú. Mikovice nad Vltavou a v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou.“  
Pro objednatele – Palivový kombinát Ústí. 
RM schvaluje prodloužením lhůty užívání dopravní cesty na par. č. 536/1 a 536/2 v k. ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou do 08/2014.  
č. usnesení:14/13/4/02 - 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:14/13/4/03 - Servisní smlouvy – Přehled uzavřených revizních smluv za 
odbor RIaSM 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o uzavřených revizních smlouvách s výše 
uvedenými firmami, na budovu MěÚ, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
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č. usnesení:14/13/4/04 - Žádost o rozšíření výpůjčky pozemků (útulek Lesan) 
RM schvaluje záměr o rozšíření smlouvy o výpůjčce č. 447-10-5/RIaSM ze dne 1. 1. 2011 
uzavřené s provozovatelem paní Monikou Kolkovou, IČO: 65600843 o část pozemku  
p. č. 446/5, k. ú.Kralupy nad Vltavou o ploše cca 200m2. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č. usnesení:14/13/5/01 - Žádost o povolení hudebního festivalu Slunovrat 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 42/1, k. ú. Mikovice) pro konání hudebního festivalu 
„Slunovrat“ pro Petra Šebestu, hlavního pořadatele akce, bytem 28. října 484, Kralupy  
nad Vltavou ve dnech 20. 6. 2014 od 18.00 hodin do 23.00 hodin, dne 21. 6. 2014 od 14.00 
hodin do 22. 6. 2014 do 1.00 hodin. -bez poplatku. 
č. usnesení:14/13/5/02 - Žádost o povolení kulturní akce  
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání kulturní akce pořádané 
panem Michalem Kyschky a panem Petrem Okleštěkem ve dnech 23. 8. 2014 v době od 15.00 
hodin do 24. 8. 2014 do 1,00 hodin.  
- za poplatek ve výši 2.000,- Kč za den 23. 8. 2014 
č. usnesení:14/13/5/03 - Žádost o povolení hostování cirkusu. 
RM bere na vědomí pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú.Lobeč od 30. 6. 2014 do 6. 7. 2014 za 
účelem hostování cirkusu CARINI zastoupeného panem Navrátilem, za částku 1.000,--
Kč/den.  
č. usnesení:14/13/5/04 - Schválení záměru navýšení nájemného za nebytové prostory  
RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č.152/08/700/SM jehož 
předmětem je navýšení nájmu během následujících čtyř let o provedených stavebních úprav 
v budově čp. 593 v Lutovítově ulici v Kralupech nad Vltavou. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 
 
č. usnesení:14/13/5/05 - Schválení záměru vypůjčit JSDH nemovitosti a pozemky  
ODLOŽENO 
č. usnesení:14/13/5/06 – Schválení uzavření smlouvy se společností Kricner s.r.o. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy od 1. 7. 2014 se společností Kricner s.r.o.,  
IĆ: 01711229, sídlem Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, Praha 4, na pronájem levé poloviny 
skladovací haly o výměře 711 m2, provozní budovy bez čp. o celkové výměře 110 m2, 
sociálního zařízení přiléhajícího k administrativní budově čp. 144 o výměře 8 m2, pozemku 
parc. č. 520/1 o výměře 1 404 m2 a pozemku parc. č.569/1 o výměře 800 m2, vše v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 
72.600,- Kč včetně DPH. 
č. usnesení:14/13/5/07 - Zřízení věcného břemene – NetDataComm, s.r.o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav optického kabelu na pozemcích města pp. 62/15, pp.62/4, pp. 6216, 
pp.62/19, pp.63/1, pp.566/1, pp.566/2, pp.566/5 v k. ú. Kralupy nad Vltavou a pp.43/4, 
pp.43/3, pp.48/69, pp.48/6, pp.48/64, pp.48/11, pp.48/3 v k. ú.Lobeč, jejichž vlastníkem  
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti NetDataComm, s.r.o., se sídlem 
Jihlavská 2, Troubsko, IČ 26923386, za jednorázovou úhradu výši 4.000,- Kč za prvních  
10 bm délky trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených 
jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 150,-Kč za další 
bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků.  
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č. usnesení:14/13/5/08 - Bytové záležitosti: 
1. S. H. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
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RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt s paní S. H. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. 
 
2. J. B. – žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 
RM neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt s paní J. B. ze sociálních důvodů. 
 
3. A. P. – žádost o zproštění povinnosti placení vratné jistoty. 
RM schvaluje prominutí úhrady jistoty paní A. P. v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy 
na byt. 
č. usnesení:14/13/5/09 - Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o povolení 
vystoupení skupiny historického šermu. 
RM schvaluje bezúplatné využití prostoru parku na Dvořákově náměstí Městským muzeem  
v Kralupech nad Vltavou dne 5. 6. 2014 za účelem vystoupení skupiny historického šermu 
PALAESTRA a střelby slepými náboji z palných zbraní v rámci Dnů Kralup. 
č. usnesení:14/13/5/10 - Návrh na výpověď Smlouvy o výpůjčce – lavičky AD Net 
RM schvaluje výpověď Smlouvy o výpůjčce č. 310/07/700/SM ze dne 17.6.2007, uzavřenou 
s firmou AD –Net, spol.s.r.o. na výpůjčku částí pozemků p.č. 506/1, 95/22, 62/20  
v k.ú.Kralupy nad Vltavou a 153/1, 153/41 k.ú.Lobeček, písemnou výpovědí s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
 
VI. odbor SVŠK 
č. snesení:14/13/6/01 - Žádost MŠ Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou o čerpání 
z rezervního fondu 
RM schvaluje Mateřské škole Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou čerpání z rezervního fondu 
organizace ve výši 100.000,-Kč na instalaci elektronického zabezpečovacího systému  
v budovách MŠ Dr. E. Beneše 694 a MŠ nábřeží J. Holuba 153. 
č. usnesení:14/13/6/02 - Informace MŠ Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou o změně 
provozní doby 
RM bere na vědomí změnu provozu v Mateřské škole Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou,  
a to: 
budova Dr. E. Beneše provoz od 1.6.2014  6:00–16:30 hodin (stávající provoz do 16:00 h.) 
budova Nábřeží J. Holuba provoz od 1.9.2014  6:00–16:30 hodin (stávající provoz  
do 16:00 h) 
budova U Jeslí beze změn od 6:00 – 16:00 hodin (nelze personálně zajistit). 
č. usnesení:14/13/6/03 - Žádost o souhlasné stanovisko ke vzniku ZŠ a MŠ VIA 
LIBERTATIS, z. ú. na území města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje působení Základní školy a Mateřské školy VIA LIBERTATIS, z. ú. na území 
města Kralupy nad Vltavou, jejichž zakladatelem je obchodní korporace Montessori centrum 
Kralupy, s. r. o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 521/84, PSČ: 278 01,  
IČ: 291 55 223, v souladu s § 147 
č. usnesení:14/13/6/04 - Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny. 
č. usnesení:14/13/6/05 - Pravidla pro půjčování deskových her v knihovně 
RM schvaluje přílohu VŘ „ Pravidla půjčování deskových her v Městské knihovně Kralupy  
nad Vltavou.“ 
č. usnesení:14/13/6/06 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro Asociaci Hudebních Redaktorů z Obecně 
závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
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záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce Asociace Hudebních Redaktorů uplatnit 
na jednorázovou kulturní akci hudební festival – „NEXT Fest Open Air “ 
Uvedená akce se bude konat dne 18. 7. 2014 od 19:00 hod. do 19. 7. 2014 do 01.00 hod. 
                                                19. 7. 2014 od 12:30 hod do 20. 7. 2014 do 01.00 hod. 
Místo konání je Třebízského 945, Kralupy nad Vlt. (hřiště FK Čechie) 
Předpokládaný počet účastníků je 500 lidí 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Vlastimil Blažek. 
č. usnesení:14/13/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Petra Šebestu z Obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného 
pořádku. Tuto výjimku chce pan Petr Šebesta uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „ 
hudební festival – SLUNOVRAT 2014 “ 
Uvedená akce se bude konat dne 21. 6. 2014 od 14:00 hod. do 22. 6. 2014 do 01.00 hod. 
Místo konání je k. ú Mikovice, parcelní číslo 42/1 Kralupy nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 100-150 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Šebesta. 
č. usnesení:14/13/6/08 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Michala Kyschkyho z Obecně závazné 
vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí 
veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Michal Kyschky uplatnit na jednorázovou kulturní 
akci – „ Hudební festival“ 
Uvedená akce se bude konat dne 23. 8. 2014 od 15:00 hod. do 24. 8. 2014 do 01.00 hod. 
Místo konání je louka sousedící s ulicí Ke Koupališti nacházející se za koupalištěm ve směru  
na Veltrusy/Nelahozeves. 
Předpokládaný počet účastníků je 100-150 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Michal Kyschky. 
č. usnesení:14/13/6/09 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských 
škol pro školní rok 2014/2015 
RM schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, povolení výjimkyz nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2014/2015: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Počet tříd: 12 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po udělení výjimky 
nebude překročena kapacita školy. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 10 – ve třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po udělení výjimky nebude 
překročena kapacita školy.  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského:  
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po udělení výjimky nebude 
překročena kapacita školy. 
č. usnesení:14/13/6/10 - Náklady vynaložené na sportoviště cizích subjektů – plnění 
usnesení 
RM bere na vědomí informaci od ředitelky ZŠ Komenského a od ředitelky ZŠ praktické  
o vyčíslení finančních nákladů vynaložených při využívání sportovišť cizích subjektů 
č. usnesení:14/13/6/11 Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
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RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Ladislava Višice z Obecně závazné 
vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí 
veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Ladislav Višic uplatnit na jednorázovou kulturní 
akci – „Festival“ (hudební produkce rock/pank skládající se z 9 kapel). 
Uvedená akce se bude konat dne 14. 6. 2014 od 11:00 hod. do 24:00 hod. 
Místo konání je Sportovní areál Mikovice. 
Předpokládaný počet účastníků je 250 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Ladislav Višic. 
č. usnesení:14/13/6/12 - Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb 
RM ustanovuje Řídící skupinu komunitního plánování jako Komisy RM 
č. usnesení:14/13/6/13 - Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
RM schvaluje- přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Kralupy nad Vltavou  
pro paní I. R. na dobu určitou 1 roku. 
č. usnesení:14/13/6/14 Návrh čerpání fondů PO - plnění usnesení 
RM bere na vědomí návrhy čerpání fondů 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. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č. usnesení:14/13/7/01 - Smlouva se společností EKO – KOM a. s. o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů 
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností EKO – KOM a. s. o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů 
 
VIII. Marketing, dotace 
č. usnesení:14/13/8/01 - Nové internetové stránky města 
RM schvaluje výrobu nových internetových stránek, které budou spuštěny 1. září 2014.  
č. usnesení:14/13/8/02 - Schválení programu oslav – Dny Kralup 2014  
1. RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup n/Vlt 2014“ vč. akcí, které 
jsou v souladu s čl. 4 výjimky odst. 1) vyhlášky města č. 1/2010 „ zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku“. 

2. RM bere na vědomí konání Ohňostrojové produkce dne 7. června od 23:30 – 24:00,  
na levém břehu Vltavy naproti loděnice Kotva. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)   
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X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č. usnesení:14/13/10/1 - Vypořádání pohledávky Města Kralupy nad Vltavou – 
nevrácené vysoušeče 
1. RM schvaluje proplacení částky 46.827 Kč HZS Středočeského kraje jako náhradu škody 
za ztrátu 3 ks vysoušečů zapůjčených 14. 6. 2013 panu J. H., bytem Mělník. 
 
2. RM bere na vědomí návrh pana J. H., nahradit škodu v rámci splátkového kalendáře, 
přičemž spláceno by bylo 2.621 Kč po dobu 18 měsíců. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č. usnesení:14/13/11/1 – Zápisy komisí. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro Centrum, které proběhlo dne 28. 4. 2014 
č. usnesení:14/13/11/2 
RM bere na vědomí: zápis ze Sportovní komise konané dne 6. 5. 2014 
č. usnesení:14/13/11/3 
RM bere na vědomí: zápis ze Školské a Kulturní komise konané dne 28. 4. 2014 
 
XII. Informace na vědomí  
č. usnesení:14/13/12/1  
RM bere na vědomí: přehledovou zprávu za duben 2014 -TSM 
RM bere na vědomí: přehledovou zprávu za duben 2014-MŠ Kralupy n. Vlt. Dr. E. Beneše 
Kralupy n. Vlt. 
RM bere na vědomí: přehledovou zprávu za květen 2014- ZŠ V. Havla Kralupy n. Vlt. 
č. usnesení:14/13/12/2 
RM bere na vědomí informaci TSM – parkoviště odtažených osobních automobilů 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č. usnesení:14/13/13/1  
1. RM schvaluje jmenování člena komise pro Centrum města pana Jiřího Poláka, vedoucího 
odboru výstavby a územního plánování. 
2. RM bere na vědomí vyvěšení vlajky Ukrajiny jako vyjádření solidarity dne 21. 5. 2014.  
 
 
 
Schůze Rady města byla ukončena dne 20. 5. 2014 v 16.45 hod. Další schůze rady proběhne 
3. 6. 2014 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ. Zápis byl vyhotoven 22. 5. 2014. 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 13. schůze Rady města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 20. 5. 2014. 
 
 

 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 


