
                                                                                                                                                                                 č.j.MUKV44088/2014/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 30. září 2014 
(RM č. 23) 
 

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. 23 
 
usnesení č.: 14/23/1/01 
RM schvaluje návrh programu 23. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 22 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 

Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu - BD Na Hrádku 
 

usnesení č.: 14/23/2/01  
RM schvaluje podnájem bytu Na Hrádku, na základě žádosti Mgr. H. V. - nájemce předmětného bytu,  
na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, pro podnájemce M. K. a spolubydlící K. Š. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti budovy sauny u zimního stadionu 
v Kralupech“ 
 
usnesení č.: 14/23/2/02 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy sauny u zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ a „Výzvu“ k akci „Snížení energetické náročnosti 
budovy sauny u zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy sauny  
u zimního stadionu 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: Výběr dodavatele akce „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/23/2/03 
RM schvaluje dodavatelem akce „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ společnost 
A.S.A., s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712, za cenu 4.905.624,- Kč bez DPH za 3 roky. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele akce „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/23/2/04  
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1. RM schvaluje dodavatelem akce „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou, část 1“ společnost Bartoň  
a partner, s.r.o., Chválovice 580, 779 00 Olomouc, IČ: 26810093, za cenu 5.337.201,60 Kč bez DPH za 3 roky. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou, část 2“ společnost Bartoň  
a partner, s.r.o., Chválovice 580, 779 00 Olomouc, IČ: 26810093, za cenu 3.109.097,70 Kč bez DPH za 3 roky. 
 
3. RM schvaluje dodavatelem akce „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou, část 3“ společnost Vít Humpl, 
Pražská 4, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 12394823, za cenu 3.133.959,60 Kč bez DPH za 3 roky. 
 
4. RM schvaluje dodavatelem akce „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou, část 4“ společnost Ing. Milan 
Janda, Budečská stezka 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, za cenu 2.882.529,60 Kč bez DPH  
za 3 roky. 

 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu - BD Na Hrádku 
 
usnesení č.: 14/23/2/05  
RM schvaluje podnájem bytu Na Hrádku, na základě žádosti pani J. S. - nájemce předmětného bytu, na dobu 
určitou od 1. 10. 2014 - do 30. 9. 2015.  

 
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech 
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/23/2/06  
RM schvaluje zhotovitelem akce „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech  
nad Vltavou“ společnost S BAU BOHEMIA, s.r.o., Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 25484478, za cenu 
2 488 379,- Kč bez DPH a celkovou cenu 3 010 938,00 Kč včetně DPH. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 29/2014 
 
usnesení č.: 14/23/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 38.720,- Kč. Jedná 
se o odvod z investičního fondu Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, o který bude  
navýšen příspěvek na provoz pro PO ZUŠ na jiné ostatní náklady – pronájem. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3231 pol. 2122 o 38.720,- Kč  
a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3231 pol. 5331 o 38.720,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 350.000,- Kč. 
Jedná se o finanční dar od společnosti Česká rafinérská, a.s. na podporu aktivit Města, jeho  
organizací působících na území Města. Navýšení příjmů a výdajů  
kap. č. 2 – odbor SVŠK § 3312 o 25.000,- Kč na podporu pořádání cyklu koncertů klasické  
                                                                                 hudby a baletu 
kap. č. 7 – odbor SM § 3412 o 175.000,- Kč na podporu výstavby venkovního veřejného hřiště 
                                                                              s posilovacími stroji a prvky na sídlišti Cukrovar  
kap. č. 7 – odbor SM § 3421 o 100.000,- Kč na rozšíření herních prvků na veřejném dětském  
                                                                             hřišti v Minicích  
kap. č. 10 – odbor KS § 3399 o 50.000,- Kč na podporu slavností organizovaných městským  



str.3 

                                                                             úřadem pro obyvatele, Den Kralup apod. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 94.500,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor  
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města) na § 5512 pol. 5163 org. 260 (pojistné). Jedná se o havarijní  
pojištění vozidel JSDH Kralupy nad Vltavou.  
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.000,00 Kč v rámci kap. 2 – odbor SVŠK 
z § 4359 pol. 5139 (nákup materiálu) na § 3399 pol. 5194 (dárky pro jubilanty). Finanční 
prostředky budou využity na nákup dárkových balíčků pro jubilanty. 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 45.375,00 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace 
investic z § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace - celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 433 
(parkovací stání v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou - Lobeček).  
 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 101.146,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor   
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 7 – správa majetku § 5512  
pol. 6122 org. 260 (stroje, přístroje a zařízení). Jedná se o zálohu kupní ceny (10%) na terénní  
vozidlo pro JSDH Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Návrh na přijetí opatření k hospodárnosti nakládání s majetkem města 
 
usnesení č.: 14/23/3/02 
RM schvaluje předložený  návrh vyřazení majetku z účetní evidence města, dle přílohy  

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
 

Bod programu: Stavební úpravy části bytového domu Smetanova 211 – financování – výběr zhotovitele 
 
usnesení č.: 14/23/4/01 
1. RM schvaluje provedení opravy 2 BJ v bytovém domě Smetanova 211, firmou Tomáš Cinádr, Štefánikova 
651, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu: 890 920 Kč vč. DPH 

 
2. RM schvaluje uhradit náklady na opravu 2 bytových jednotek v objektu Smetanova 211 v celkové výši: 
890 920 Kč vč. DPH z hospodářské činnosti, z prostředků na opravu bytových domů, získaných v privatizaci. 

 
Bod programu: Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ Gen. Klapálka“ – 
uplatnění smluvní pokuty. 

 
usnesení č.: 14/23/4/02 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o nároku na uplatnění smluvních pokut na stavbě 
„Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ Gen. Klapálka“. 
2. RM schvaluje uplatnit v rámci stavby „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ 
Gen. Klapálka“, s přihlédnutím na celkový objem prací, smluvní pokutu v celkové výši 1 200 000 Kč  
za nedodržení termínu dokončení díla. Na smluvní pokutu bude proveden zápočet vůči konečné faktuře. 

 
Bod programu: PD „Parkovací stání v ul. Třída Legií, Kralupy nad Vltavou“. 
 
usnesení č.: 14/23/4/03 
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RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10  
na zpracování PD „Parkovací stání v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou – Lobeček za celkovou částku 
45.375,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Stavební úpravy – změna užívání administrativního objektu Palackého 6 – zadání 
projektové dokumentace 
 
usnesení č.: 14/23/4/04 
STAŽENO 

 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Nerudova, Kralupy – opětovná žádost 
 
usnesení č.: 14/23/4/05  
RM schvaluje vstup do chodníku v ulici Nerudova parc. č. 760/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, z důvodu 
rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a armaturní šachty.  
Podmínkou je zajištění realizace vstupu do chodníku od firmy Technické služby města Kralupy nad Vltavou, 
Libušina 123, 276 01 Kralupy nad Vltavou, která drží na chodníku záruku do roku 2018 a splnění požadavků 
správce místních komunikací.  

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Havlíčkova 900,  Kralupy nad Vltavou“ – vyvolané vícepráce 
 
usnesení č.: 14/23/4/06 
1. RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00013/2014 v celkové výši 146.553,30 Kč vč. DPH, 
dle předloženého rozpočtu v rámci akce „Rekonstrukce BD Havlíčkova 900,  Kralupy nad Vltavou " firmou: 
RENASTAV s.r.o., Vehlovická 696/30, 180 00 Praha 8.  

 
Bod programu: Přístřešek na kola – u Nádraží 
 
usnesení č.: 14/23/4/07 
RM schvaluje objednání dodávky a montáže vč zabudování přístřešku 3 modulového bez bočnic typu B 
s umístěním vedle autobusové zastávky Nádraží za částku 82.280,- Kč vč DPH u firmy RYBÁŘ stavební s.r.o., 
náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, která v současné době akci: Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy 
v Kralupech nad Vltavou realizuje. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
 

Bod programu: Zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu č.297/13/700/RIaSM 
Schválení nového nájemce provozovny občerstvení v budově MěÚ 
 
usnesení č.: 14/23/5/01 
RM schvaluje zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu č.297/13/700/RIaSM uzavřené s paní Janou Kosinovou, 
bydlištěm Nová Ves 58 a současně zrušení výběrového řízení na nového nájemce provozovny občerstvení 
v budově MěÚ. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu  
 
usnesení č.: 14/23/5/02 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na úhradu spotřeby elektrické elektřiny v budově MěÚ, takto: 
Z kapitoly 7, paragrafu 6171 (činnost místí správy), položky 5153 (plyn) převést částku ve výši 50 000,-Kč  
na kapitolu 7, paragraf 6171 (činnost místní správy), položku 5154 (elektrická energie). 
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Bod programu: Souhlas se zápisem budov do katastru nemovitostí 
 
usnesení č.: 14/23/5/03 
RM schvaluje provedení zápisu budov trafostanic společnosti ČEZ Distribuce, a.s., postavených na pozemcích 
města Kralupy nad Vltavou -st. 1103 v k. ú. Lobeč a st. 1758 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, do katastru 
nemovitostí. 

 
Bod programu: Žádost o odklad splatnosti nájemného – MDZZ-Kralupy s.r.o 
 
usnesení č.: 14/23/5/04 
RM schvaluje posunutí splatnosti nájemného ze r. 2014 ve výši 136.050,- Kč dle Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM do 31. 1. 2015. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas s uložením peněz do soudní úschovy 
 
usnesení č.: 14/23/5/05 
ODLOŽENO 

 
Bod programu Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – změna usnesení RM ze dne  
16. 9. 2014 
 
usnesení č.: 14/23/5/06 
RM mění usnesení RM č.14/22//5/08 ze dne 16. 9. 2014 takto: 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení kVN pro budovu TECHNOPARKU v Kralupech n/Vlt. na pozemcích pp.566/2 a pp. 
566/5 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši a 4.000,-Kč  
za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za další bm trasy uložení vedení do pozemků. K  úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení kNN pro budovu TECHNOPARKU v Kralupech n/Vlt. na pozemku pp.566/2 v k. ú. 
Kralupy n/Vlt., jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze, se sídlem Technická 1905/5, Praha 6, IČ: 60461373, za jednorázovou úhradu ve výši  
a 4.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za další bm trasy uložení vedení do pozemků. K  úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
 
Bod programu Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – vodovodní řad Olovnice-Zeměchy 
 
usnesení č.: 14/23/5/07 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav vodovodního řadu Olovnice-Zeměchy na pozemcích města pp.514/1, pp.502/4, pp.502/1, pp.490/4, 
pp.514/2, pp.273/3, pp.517/2, pp.273/7, pp.273/5, pp.273/8, pp.273/4 a pp. 275/4 v k. ú. Zeměchy, 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 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. 
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Bod programu Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n.V. a Mikovice – RWE GasNet 
 
usnesení č.: 14/23/5/08 
RM mění usnesení RM ze dne 28. 1. 2014 ,č. 14/03/5/02, takto: 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - umístění, provozu, údržby a oprav 
plynovodu, na pozemcích města Kralupy nad Vltavou pp. 187/59 a pp. 187 / 60 v k .ú. Kralupy nad Vltavou  
a pp. 93/39, pp.93/40, pp.93/76, pp. 93/78 a pp.93/79 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, ve prospěch 
oprávněné osoby - společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou 
úhradu ve 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 
zákona. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n.V. – KnVnet 
 
usnesení č.: 14/23/5/09 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - umístění, provozu, údržby a oprav 
přípojky optického kabelu na pozemcích pp.63/1,pp.88/1 a pp.88/17 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti KnVnet services s.r.o., se sídlem Hůrka 
1060, Kralupy nad Vltavou, IČ 24206601 za jednorázovou úhradu ve 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 zákona. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – vodovodní a kanalizační přípojka 
 
usnesení č.: 14/23/5/10 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku pp.572/8 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jehož vlastníkem  
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku st. 143 v k. ú. Kralupy n/Vlt., za jednorázovou 
úhradu ve výši 4.000,-Kč Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení vedení  
do pozemku za podmínky, že práce budou provedeny během rekonstrukce průtahu města. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

Bod programu: Žádost ZŠ Gen. Klapálka o přijetí finančního sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/23/6/01 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 
přijetí finančního sponzorského daru ve výši 30.609,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Finanční dar se týká příspěvků na školní obědy pro sociálně znevýhodněné 
žáky školy. Dar poskytne společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vojtěšská 1/245, Praha 1. 

 
Bod programu: Schválení smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/23/6/02  
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník uzavření nájemní smlouvy  
na dlouhodobý pronájem nebytových prostor mezi manželi Matějčkovými a Základní uměleckou školou 
Kralupy nad Vltavou, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
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Bod programu: Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o přijetí finančního sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/23/6/03 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou přijetí finančního sponzorského daru v celkové výši 
13.000,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od paní Jany 
Seifertové – Plichtové, bytem U Ladronky 23, Praha 6 a jeho začlenění do rozpočtu Městského muzea na rok 
2014. Prostředky budou využity na pořízení doplňkové techniky (světla, pozadí) k digitalizaci sbírkových 
předmětů. 

 
Bod programu: Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Dr. E. Beneše Kralupy nad 
Vltavou  
 
usnesení č.: 14/23/6/04 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Žádost MŠ Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu organizace 
 
usnesení č.: 14/23/6/05 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 14/23/6/06 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou 
pro p. L. H., na dobu určitou 1 roku. 
 
RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu, Kralupy nad 
Vltavou pro manžele Š. V., a L. V., na dobu určitou 1 roku.  
 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu, Kralupy nad Vltavou pro  
p. A. B. a p. J. Š., na dobu určitou 1 roku. 

 
Bod programu: Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou 
a spádového území – návrh prioritních oblastí 
 
 
usnesení č.: 14/23/6/07 
RM schvaluje návrh prioritních oblastí Komunitního plánu sociálních a návazných služeb města Kralupy  
nad Vltavou a spádových obcí na období 2015-2019 tak, jak ho předložila Řídící skupina komunitního 
plánování sociálních služeb. 

 
Bod programu: Žádost o navýšení rozpočtu města pro rok 2014 v kapitole 2 
 
usnesení č.: 14/23/6/08 
RM bere na vědomí navýšení rozpočtu města pro rok 2015 v kapitole 2 a doporučuje zařazení do rozpočtu 
města na rok 2015. 

 
Bod programu: Žádost o přijetí finančního sponzorského daru pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou 
Gen. Klapálka 
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usnesení č.: 14/23/6/09 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka přijetí finančního sponzorského daru 
v celkové výši 20.000,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
a jeho začlenění do rozpočtu MŠ Gen. Klapálka na rok 2014 od firmy ORSmix s. r. o., Šluknovská 315/14, 
Praha 9, na učební pomůcky, hračky a výtvarný materiál.  

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu 
 
usnesení č.: 14/23/7/01 
RM schvaluje převedení částky 60.000,- Kč z položky 9 – 3725 – 5169 (sběr a svoz separovaného odpadu, 
sběr bioodpadů) na položku 9-2333 -5169 org. 87„úprava čištění koryt potoků v intravilánu města“  
a převedení částky 40.000,- Kč z položky 9 – 3725 – 5169 (sběr a svoz separovaného odpadu, sběr 
bioodpadů) na položku č. 9-3745-5169 org. 377 „investiční akce odboru RIaSM“  
 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

Bod programu: Příspěvek z fondu starosty 
 
usnesení č.: 14/23/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 15.896,- Kč takto: 

  p. Kuptík 1.896,- Kč (na podporu Afrického dne pořádaného DS Scénou) 
 TJ Kralupy, oddíl volejbal 5.000,- Kč (úhrada dopravy na turnaj v Polsku) 
 p. Harazin 3.000,- Kč (účast Kralupswingu na slavnostech v Hennigsdorfu) 
 pí Hrdinová 3.000,- Kč (účast sboru DG na slavnostech v Hennigsdorfu)  
 pí Štarková 3.000,- Kč (účast tanečního kroužku na slavnostech v Hennigsdorfu) 

 
2. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu místostarosty v celkové výši 10.900,- Kč takto: 

 Stanislav Vrátný 4900,- Kč (na reprezentaci bowlingu v amatérské lize) 
 Ing. Majrich, Staré stezky evropské 6000 Kč 

 
3. RM schvaluje rozpočtové změny: 

 4.000,- Kč z § 6112, pol. 5212, org. 0011 na § 6112, pol. 5493, org. 0011 
 5.000,- Kč z § 6112, pol. 5221, org. 0011 na § 6112, pol. 5493, org. 0011 
 2.000,- Kč z § 6112, pol. 5331, org. 0011 na § 6112, pol. 5493, org. 0011 
 5.000,- Kč z § 6112, pol. 5136, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011 

 
Bod programu: Stížnost proti nesprávnému postupu zadavatele KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 
usnesení č.: 14/23/8/02 
RM bere na vědomí stížnost společnosti KOCHMANTRANS, s.r.o proti nesprávnému postupu zadavatele. 
 
RM souhlasí se zpracovanou odpovědí odborem OKTAJ na stížnost společnosti KOCHMANTRANS s.r.o. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
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Bod programu: Prominutí nájemného 
 
usnesení č.: 14/23/9/01 
RM souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájemného z bytu v ulici Cesta Brigádníků v Kralupech  
nad Vltavou, uživateli p. T. D. ve výši- Kč a z bytu v ulici Cesta Brigádníků v Kralupech nad Vltavou, uživatelce 
p. K. I. ve výši- Kč. 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

 
Bod programu: Zápis z jednání Rozpočtové komise 
 
usnesení č.: 14/23/11/1 
RM bere na vědomí zápis z Rozpočtové komise konané dne 22. 9. 2014. 

 
Bod programu: 
 
usnesení č.: 14/23/11/2 Informace týkající se sportovního oddílů FK Kralupy 1901 
RM bere na vědomí informaci týkající se sportovního oddílů a to následovně:  
a) FK Kralupy nebude čerpat schválený příspěvek ve výši 4.800,-Kč na akci pro veřejnost - Povltavský pohár  
a to z důvodu nekonání akce. Akce měla proběhnout dne 5. 7. 2014. 

 
Bod programu: Příspěvek pro TJ Volejbal 
 
usnesení č.: 14/23/11/3 
RM schvaluje příspěvek ve výši 25.000,-Kč pro TJ Volejbal na akci v zahraničí – Mezinárodní volejbalový 
turnaj kadetek v Polsku. Celkové náklady na tuto akci činí 37.113,-Kč viz. žádost o podporu v zahraničí. 

 
Bod programu: Příspěvek pro FK Čechie 
 
usnesení č.: 14/23/11/4 
RM schvaluje příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro FK Čechii týkající se nadstavbové části – Krajská, postupová 
účast mladší přípravky. Celkové náklady na tuto akci činí 19.500,-Kč. 

 
 
Bod programu: Příspěvek pro TJ Tenis Kralupy 
usnesení č.: 14/23/11/5 
RM schvaluje příspěvek ve výši 30.000,-Kč pro TJ Tenis Kralupy na úpravu tenisových kurtů v sídle TJ Tenisu. 

 
Bod programu: Záznam z jednání Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality 
 
usnesení č.: 14/23/11/6 
RM bere na vědomí záznam z jednání Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 15. 9. 2014 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
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XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Bod programu: Vypovězení nájemní smlouvy 
 
usnesení č.: 14/23/13/1  
RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy č. 80/12/700/RIaSM, uzavřené mezi městem a spol. Perla 
Kralupy, s.r.o., na užívání části pozemku č. 566/1 v k. ú. Kralupy. 

 
Bod programu: Vypovězení smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti, 
s pojišťovacím maklérem spol. Renomia, a.s. 
 
usnesení č.: 14/23/13/2  
RM schvaluje vypovězení smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti, uzavřené mezi 
městem a pojišťovacím maklérem spol. Renomia, a.s. 

 
Bod programu: Zábor pro umístění volebního transparentu 
 
usnesení č.: 14/23/13/3  
1. RM schvaluje vyvěšení volebního transparentu strany Starostové a nezávislí v období od 1. 10. – 13. 10. 
2014 na budovu hotelu Praha ve směru Palackého nám./ tržnice za poplatek 100 Kč/ 1 den (viz příloha). 
 
2. RM schvaluje vyvěšení volebního transparentu strany Starostové a nezávislí v období od 1. 10. – 13. 10. 
2014 na reklamní plochu před KD Vltava za poplatek 100 Kč/ 1 den (viz příloha). 

 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 14. 10. 2014 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 2. 10. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 23. města Kralup nad Vltavou, konané dne 
30. 9. 2014. 
 
 
 
 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 30. 9. 2014 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
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