
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. února 2015 
(RM č. 4) 

 
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. 4 
 
usnesení č.: 15/4/1/01 
RM schvaluje návrh programu 4. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 3 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu - BD Na Hrádku 
 
usnesení č.: 15/4/2/01  
RM schvaluje podnájem bytu Na Hrádku pro pí. S. J. - jako podnájemce, na dobu určitou od 1. 3. 
2015 - do 29. 2. 2016. 

 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu - BD Na Hrádku 
 
usnesení č.: 15/4/2/02 
RM schvaluje podnájem bytu Na Hrádku pro p. J. V. a pí. Z. S. - jako podnájemce, na dobu určitou  
od 1. 3. 2015 - do 29. 2. 2016. 

 
Bod programu: Demontáž nepotřebných kovových prvků tvořících vybavení a zařízení budovy čp. 6 
 
usnesení č.: 15/4/2/03 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 018/15/MU, mezi městem a p. Miroslavem 
Sitařem, o rozšíření prací - o demontáž nepotřebných kovových prvků (bez nároku na odměnu 
a úhradu nákladů), tvořících vybavení a zařízení budovy čp. 6, na Palackého náměstí. 

 
Bod programu: Jmenování zapisovatelů komisí zřízených RM 
 
usnesení č.: 15/4/2/04 

1. RM jmenuje paní Janu Tučkovou zapisovatelkou komise sportovní 

2. RM jmenuje paní Martu Ulmovou zapisovatelkou komise dopravy a výstavby 

3. RM jmenuje paní Martinu Kučerovou zapisovatelkou komise majetkoprávní a bytové 

4. RM jmenuje paní Janu Apltovou zapisovatelkou komise rozpočtové 

5. RM jmenuje Ing. Ivetu Nezbedovou zapisovatelkou komise ekologické 

6. RM jmenuje paní Lenku Mudrovou zapisovatelkou komise školské a prevence kriminality 

7. RM jmenuje paní Lenku Císlerovou zapisovatelkou komise kulturní 

8. RM jmenuje Mgr. Evu Ivanovou zapisovatelkou komise sociální a zdravotní 

9. RM jmenuje pana Jindřicha Karvánka zapisovatelem komise pro centrum města 



10. RM jmenuje slečnu Lenku Moravcovou zapisovatelkou redakční rady  

 
Bod programu: Návrh „Pravidel pro jednání komisí zřízených RM a výborů zřízených ZM pro období  
2014 – 2018“ 
 
usnesení č.: 15/4/2/05 
RM ukládá OKTAJ doplnění pravidel o možnost odvolání člena komise/výboru z důvodu dlouhodobé 
nepřítomnosti či nečinnosti. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Prodej nábytku z budovy  Palackého č. 6, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/4/3/01 
RM schvaluje prodej kancelářského nábytku a to tak, že nábytek pořízený do roku 2007  
v navrhovaných cenách a nábytek pořízený od roku 2007 ve výši 20 % z pořizovací hodnoty. 

 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2015 
 
usnesení č.: 15/4/3/02 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od paní Hráškové 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. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od pana Čepka 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. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 7.000,- Kč. Jedná 
se o finanční dar od spol. Bidvest Czech Republic s.r.o., který je určen pro uspořádání akce  
„Sportovec roku 2014“.   
Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor KS, § 3399 o 7.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 – odbor KS, § 3399 o 7.000,- Kč. 
 
4. Přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě 
Smlouvy o poskytování lokální asistence v lokalitě Kralupy nad Vltavou rámci veřejné zakázky 
„Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2014“ v celkové výši 37.999,96 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 4319 o 37.999,96 Kč a navýšení  
výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání o 37.999,96 Kč.  
 
5. Přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě 
Smlouvy o poskytování lokální asistence v lokalitě Kralupy nad Vltavou rámci veřejné zakázky 
„Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2014“ v celkové výši 37.999,96 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 4319 o 37.999,96 Kč a navýšení  
výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání o 37.999,96 Kč.  
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 



1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 721.662,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor,  
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic a 
kap. č. 11 – OKTAJ na jednotlivé akce dle tabulky: 

Název akce Kap.     §     položka       ORG Částka v Kč 
Modernizace plaveckého bazénu 5       3412      6121        414 24.200,- 
Zateplení – ZŠ V. Havla 5       3113      6121        335      30.250,- 
Rekonstr. a revit. Předmostí TGM 5       3639      6121        387     237.482,- 
Zateplení – sauna (u ZS) 5       3412      6121        423 90.024,- 
Zateplení – hasičská zbrojnice (Minice) 5       5512      6121        425 280.720,- 
Modernizace IT systémů 11     6171      6125        429 58.986,- 
celkem  721.662,- 

 
Bod programu: Žádost o kancelářské židle - ZŠ praktická 
 
usnesení č.: 15/4/3/03 
RM schvaluje bezúplatný převod 5 kusů kancelářských židlí pro Základní školu praktickou v Kralupech 
nad Vltavou. 

 
Bod programu: Jmenování předsedy likvidační komise 
 
usnesení č.: 15/4/3/04 
RM jmenuje tajemnici MěÚ Mgr. Petru Urbanovou předsedkyní „Likvidační komise určené 
k rozhodování o likvidaci majetku ve vlastnictví města“.  

 
Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
 
usnesení č.: 15/4/3/05 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze č. 1. 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze č. 2. 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 
usnesení č.: 15/4/4/01 
1. RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele akce „PD – Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru“ 
 
usnesení č.: 15/4/4/02 
1. RM schvaluje výjimku z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „PD – Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru“ 
společnost SITEZ s.r.o., Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice, IČ: 28662814, za cenu 212 960,- Kč 
s DPH s termínem dodání PD do 30. 3. 2015. 

 
 
 
 
 



Bod programu: Rekonstrukce zpevněných ploch v centru města – cenová nabídka na zpracování PD 
 
usnesení č.: 15/4/4/03 
RM ukládá RIaSM doplnit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro stavební povolení  
o výkaz výměr. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Stavební úpravy objektu Palackého 6 (úřadu práce), Kralupy nad 
Vltavou 
 
usnesení č.: 15/4/4/04 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Stavební úpravy 
objektu Palackého 6 (úřadu práce), Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ k akci „Stavební úpravy objektu Palackého 6 (úřadu práce), 
Kralupy nad Vltavou“. 

 
3. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle části 5. – 
Obecná ustanovení, písmeno e). Výběrové řízení nebude uveřejněno na profilu zadavatele. Výběrové 
řízení bude vyhlášeno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
4. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Stavební úpravy objektu Palackého 6 
(úřadu práce), Kralupy nad Vltavou“. 

 
5. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou – změna 
termínu 
 
usnesení č.: 15/4/4/05  
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00067/2014 na změnu termínu realizace díla  
na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ s firmou 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník a to v termínu od 2. 3. 2015 – 
30. 4. 2015.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce komunikace v ul. Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/4/4/06  
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ k akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Lutovítova, Kralupy nad 
Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace  
v ul. Lutovítova, Kralupy nad Vltavou. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 

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

 



Bod programu: Stavební úpravy administrativního obj. Palackého 6, Kralupy nad Vltavou – 
předložení DPS 
 
usnesení č.: 15/4/4/07 
RM schvaluje předloženou DPS na akci: „Stavební úpravy administrativního obj. Palackého 6, Kralupy 
nad Vltavou“, vypracovanou Janem Cichrou , Vrchlického 526, 278 01 Kralupy nad Vltavou s vyjmutím 
statického návrhu nové ocelové konstrukce stropů nad 1 a 2 NP. 

 
Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/4/4/08 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ od projektanta Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 
1533/1d, 101 00 Praha 10.  

Bod programu: Cyklostezka - Kralupy nad Vltavou - Zeměchy - úsek:Na Cikánce - směr Zeměchy 
 
usnesení č.: 15/4/4/09 
RM odkládá schválení zhotovitele projektové a prováděcí dokumentace a vypsání výběrového řízení  
na zhotovitele za účelem svolání jednání na místě. O výsledcích místního šetření bude vedení města 
radu informovat. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Schválení uzavření smlouvy – Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. 
 
usnesení č.: 15/4/5/01 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, od 15. 2. 2015 do 30. 6. 2015, se společností 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308, sídlem Teplice, Křižíkova 
2393, na pronájem části pozemku p. č. 1681 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu 650 m2, za účelem 
skladování nezávadného materiálu za 1,- Kč/m2/den + 21 % DPH.  

 
Bod programu: Záměr města - změna nájemní smlouvy č. 210/99/719/SM (MaxDrinks s.r.o.) 
 
usnesení č.: 15/4/5/02 
RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. 210/99/719/SM 
jejímž předmětem bude: nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 
za nájemné 6.000,-Kč/měsíc za účelem skladování a ostrahy celého areálu po 24 hodin denně.  

 
Bod programu: 1. Návrhy na uzavření nájemních smluv v bytovém domě Havlíčkova 900 - 
přestěhování nájemníků z čp. 70 Žižkova 
2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy v bytovém domě Havlíčkova 900 – přestěhování nájemců 
bytu č. 2, Husova 495 
 
usnesení č.: 15/4/5/03 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova, s J. B. ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku za podmínky zaplacení peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného před 
podpisem nájemní smlouvy. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova, s M. a F. F.,na dobu neurčitou  
za podmínky zaplacení peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného  
a podepsání Dohody o ukončení nájmu bytu, Žižkova, před podpisem nájemní smlouvy.  



 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s P. F. na dobu 1 roku  
za podmínky zaplacení peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného před podpisem 
nájemní smlouvy. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s M. Č. na dobu neurčitou za podmínky 
zaplacení peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a podepsání Dohody o ukončení 
nájmu bytu, Žižkova před podpisem nájemní smlouvy. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s P. K. na dobu neurčitou za podmínky 
zaplacení peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a podepsání Dohody o ukončení 
nájmu bytu, Žižkova před podpisem nájemní smlouvy. 

 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s P. a K. K. na dobu neurčitou  
za podmínky zaplacení peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a podepsání 
Dohody o ukončení nájmu bytu, Husova před podpisem nájemní smlouvy. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/4/5/04 
B. D. – žádost o výměnu bytu 
RM schvaluje výměnu bytu, Vrchlického, nájemce pan B. D. s bytem, Přemyslova, vlastník bytu  
p. M. D.  
RM ruší usnesení č. 15/3/5/10 z 27. 1. 2015. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Vrchlického panu B. D. na dobu určitou a to        
od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015  

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
 
usnesení č.: 15/4/6/01 
RM bere na vědomí členy Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.  

 
Bod programu: Vyhodnocení spolupráce základních škol v Kralupech nad Vltavou Se Semiramis, 
 o. s. Nymburk 
 
usnesení č.: 15/4/6/02  
RM bere na vědomí informace základních škol v Kralupech nad Vltavou ohledně spolupráce 
s Centrem primárních programů Semiramis o. s. Nymburk. 
 
RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek pro Semiramis Centrum primárních programů ve výši 
136.000,-Kč. 

 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Kutná Hora – Středisko rané péče 
 
usnesení č.: 15/4/6/03 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Oblastní charitu Kutná Hora ve výši Kč 10.000,- Kč. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – TJ Sokol Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/4/6/04 



RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro TJ Sokol Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce TJ Sokol Kralupy 1901 uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Sokolské šibřinky“ 
Uvedená akce se bude konat dne 28. 2. 2015 od 20:00 hod. do 1. 3. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je KaSS Kralupy. 
Předpokládaný počet účastníků je 250 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá paní Ing. Kateřina Procházková. 

 
Bod programu: Pracovní skupina – prevence kriminality 
 
usnesení č.: 15/4/6/05 
RM schvaluje členy pracovní skupiny prevence kriminality dle předložené přílohy s doplněním člena 
Ing. Jakuba Gleicha. 

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv  
 
usnesení č.: 15/4/6/06 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu 
určitou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016. 

 
Bod programu: Jmenování člena školské rady za zřizovatele pro funkční období 2015-2017 
 
usnesení č.: 15/4/6/07 
RM jmenuje v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
Mgr. Jaroslavu Czechmanovou, jako zástupce zřizovatele, za člena „Školské rady, ZŠ Václava Havla  
v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682,“ pro funkční období 2015 - 2017.  

 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek Palata Domov pro zrakově postižené 
 
usnesení č.: 15/4/6/08 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Palatu Domov pro zrakově postižené Praha 5 ve výši Kč 5.000,-. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Vlajka pro Tibet 
 
usnesení č.: 15/4/8/01 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015 u budovy městského úřadu. 

 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty – ČSCH ZO 
 
usnesení č.: 15/4/8/02 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.862,- Kč Českému svazu chovatelů ZO Kralupy 
nad Vltavou z fondu starosty města.  

 
 
 



 
 
 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Vyhlášení VŘ „Souvislé opravy komunikací pro rok 2015“ 
 
usnesení č.: 15/4/9/01 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Souvislé opravy 
komunikací pro rok 2015“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ k akci „Souvislé opravy komunikací pro rok 2015“. 

 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Souvislé opravy komunikací pro rok 
2015“. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 
 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek . 
Náhradníky v pořadí. 

 
Bod programu: Úprava smluv o nájmu bytu - kontroly 
 
usnesení č.: 15/4/9/02 
RM schvaluje, aby nově uzavírané nájemní smlouvy o nájmu bytu byly doplněny dle návrhu 
v důvodové zprávě. Příloha: 2 x A4, „Plán kontrol“, „Kontrola technického stavu bytu“ 
 
RM ukládá MěBP předložit zprávy o výsledcích kontrol v pravidelných termínech 2x ročně. 
  
RM ukládá MěBP zpracovat přílohu Smlouvy o nájmu, která bude obsahovat zákonnou specifikaci 
drobných oprav dle občanského zákoníku. RM ukládá MěBP tuto přílohu připojit ke každé nově 
uzavřené nájemní smlouvě. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za leden 2015 
 
usnesení č.: 15/4/9/03 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 1/2015. 

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v r. 2014 
Uzavření knihovny 
 
usnesení č.: 15/4/10/1 
RM bere na vědomí uzavření knihovny z důvodu konání akce Noc s Andersenem v pátek 27. 3. odd. 
pro děti a studovna (12:30-15:00), v sobotu 28. 3. oddělení pro dospělé (8:00-11:00). 
 
RM schvaluje  uzavření knihovny v sobotu 4. dubna 2015.  

 
Bod programu: Umístění radaru v ulici Hybešova a uzavření Smlouvy 
 
usnesení č.: 15/4/10/2 



RM schvaluje umístění radaru v ulici Hybešova a uzavření smlouvy se společností GORNEX s. r. o.  
za stejných smluvních podmínek jako v ulici Přemyslova. 

 
 
Bod programu: Nájemní smlouvy v Havlíčkově ulici v Kralupech nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/4/10/3 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Havlíčkově ulici v Kralupech n. Vlt. se S. V. 
od 01. 03. 2015 do 30. 04. 2016 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky 
předání bytu Na Hrádku do 31. 03. 2015. V NJ bude zapracována jistina ve výši trojnásobku 
základního nájemného. 
 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Havlíčkově ulici v Kralupech n. Vlt.s J. F. 
od 01. 03. 2015 do 30. 04. 2016 za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy a za podmínky 
předání bytu Komenského náměstí do 31. 03. 2015. V NJ bude zapracována jistina ve výši 
trojnásobku základního nájemného. 
 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Havlíčkově ulici v Kralupech n. Vlt.s R. H.  
od 01. 03. 2015 na dobu neurčitou, za zachování podmínek stávající nájemní smlouvy. V NJ bude 
zapracována jistina ve výši trojnásobku základního nájemného. 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 
 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Místostarosta Ing. Czechmann informoval radu o stížnosti, která byla podána na špatný stav 
komunikace a nefunkčnost veřejného osvětlení v lokalitě Nový Dvůr. Místostarosta požadavky 
projednal s p. Saurem z TSM. O vyřízení stížnosti bude radu informovat. 
 
Místostarosta Ing. Czechmann informoval o stížnosti p. Klokočníka týkající na nájemníky v bytovém 
domě Vrchlického 504. Místostarosta si jej pozval na jednání. Radu bude informovat o vyřízení 
stížnosti. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o schůzce týkající se nabídky mapového portálu 
GEOPORTÁL, který by město mohlo využít na evidenci majetku. Schůzka se uskuteční 16. 2. v 10:30 
hod. 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Doplnění členů komisí: 
 
usnesení č.: 15/4/13/1  
 
RM schvaluje členem Komise sportovní Ing. Zdeňka Vejrostu 
 
RM schvaluje členem Komise výstavby a dopravy Ing. Martina Czechmana 
 
RM schvaluje členem Rozpočtové komise Denyse Luksíka 
 



RM schvaluje členem Komise školské a prevence kriminality Mgr. Jana Koubka 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 24. 2. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Jednání se zúčastní zástupci projektu SEMIRAMIS na krátkou prezentaci výsledků činnosti. Jednání se 
dále zúčastní paní Holá ze společnosti SP Group, která radě představí možnost zpracování 
strategického plánu a čerpání evropských dotací v letech 2015 – 2020. 
 
 
Zápis byl vyhotoven 11. 2. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 4. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 10. 2. 2015. 
 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 11. 2. 2015 
 
 
 
 

 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


