
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 
(RM č. 2) 

 
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.  
II. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 2 
 
usnesení č.: 15/2/1/01 
RM schvaluje návrh programu 2. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 28 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2015 
 
usnesení č.: 15/2/3/01 
RM schvaluje 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 215.380,- Kč z roku 2014 do rozpočtu 2015 na 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 - zastávkové přístřešky na autobusové zastávky v Kralupech nad 
Vltavou. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 215.380,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 215.380,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 40.000,- Kč na kap. č. 9 – 
životní prostředí, § 3727 – prevence vzniku odpadů.  
Jedná se o peněžitý dar od Krajského úřadu Středočeského kraje za 2. místo v soutěži pro obce 
Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“, který nebyl v roce 2014 vyčerpán a přechází do roku 2015.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 40.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3727 o 40.000,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 172.194,- Kč na kap. č. 11 –  
OKTAJ, § 6171. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v roce 2014 vyčerpány a přechází  
do roku 2015 na přepojení optických kabelů na Palackého nám. čp. 6 z důvodu rekonstrukce ve  
výši 58.194,- Kč, na nákup nového notebooku HP Envy 15-u000nc x360 Modern Silver +dokovací  
zařízení ve výši 25.500,- Kč a na nákup 2ks skenerů pro odbor dopravy na skenování  
technických průkazů do centrálního registru vozidel ve výši 88.500,- Kč. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 172.194,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 172.194,- Kč. 

 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 15.642,- Kč. Jedná se o výplatu  
pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. za odcizenou radiostanici Městské policie Kralupy nad 
Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 15.642,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 15.642,- Kč. 



5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 24.200,- Kč na kap. č. 13 – 
doprava, § 2221. Jedná se o účelové prostředky, které nebyly v roce 2014 vyčerpány a přechází  
do roku 2015 na opravu dvou kusů označníků autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 24.200,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 13 – doprava, § 2221 o 24.200,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 79.360,- Kč v rámci  kap. č. 1 – ekonomický 
odbor a § 6171 – činnost místní správy z pol. 5011 (platy zaměstnanců) na pol. 5024 
(odstupné). Finanční prostředky budou použity na výplatu odstupného zaměstnanci, se kterým 
byla ukončena pracovní smlouva. 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.100,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic 
§ 5512 pol. 6121 org. 425 (zateplení hasičské zbrojnice Minice – technický dozor). 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádost o výjimku „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla v Kralupech nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/2/4/01 
1. RM schvaluje výjimku z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla v Kralupech nad 
Vltavou“ společnost PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544, za cenu 
514.250,- Kč s DPH. 

Bod programu: Žádost o prodloužení doby užívání prodejních stánků CAFEX v okolí viaduktu 
Českých drah na rohu ulic Jiráskova a Jungmannova. 
 
usnesení č.: 15/2/4/02 
RM schvaluje prodloužení doby užívání stánků CAFEX, nájemců Huy do Xuan, Přemyslova 1049  
a Hoang Van Chi, S. K. Neumanna, umístěné pod viaduktem na rohu ulic Jiráskova a Jungmannova, a 
to do 30. 06. 2015, podmínkou prodloužení doby užívání je odstranění stánků do 30. 06. 2015. 

 
Bod programu: Rekonstrukce zpevněných ploch v centru města – schválení záměru 
 
usnesení č.: 15/2/4/03 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a pro 
provedení stavby na řešení zpevněných ploch v centru města v předloženém rozsahu. 

 
Bod programu: Stavební úpravy BD Vrchlického 703, Kralupech nad Vltavou - požadované vícepráce 
na vypracování projektu  

usnesení č.: 15/2/4/04 
1. RM schvaluje cenu požadovaných projekčních víceprací na akci: „Stavební úpravy BD Vrchlického 
703, Kralupy nad Vltavou“, zhotovitelem: 3projekt – sdružení projektantů, K remízku 1039/76, 149 00 
Praha 11 – Chodov, za celkovou cenu 12.000,- Kč. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 
Bod programu: Stavební úpravy BD Vrchlického 703, Kralupech nad Vltavou – předložení DPS 
 



usnesení č.: 15/2/4/05 
1. RM schvaluje předloženou DPS na akci: „Stavební úpravy BD Vrchlického 703, Kralupy nad 
Vltavou“, vypracovanou projekční kanceláří: 3projekt – sdružení projektantů, K remízku 1039/76,  
149 00 Praha 11 – Chodov.  

 
Bod programu: PD „Parkovací stání v ul. Třída Legií, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/2/4/06 
RM schvaluje projektovou dokumentaci k územnímu řízení na akci: „Parkovací stání v ulici Třída Legií, 
Kralupy nad Vltavou - Lobeček od projektanta Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10.  
 
RM ukládá odboru RIaSM zjistit, zda by nešlo zajistit šikmé parkování. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – ČEZ Distribuce 
 
usnesení č.: 15/2/5/01 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního kabelového vedení NN na pozemku pp.503/1 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč Kč  
za prvních 10 m délky trasy a 300,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku vedeného 
jako ostatní plocha, ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – vodovodní přípojka 
 
usnesení č.: 15/2/5/02 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 503/1 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 499/9 v k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – UPC ČR 
 
usnesení č.: 15/2/5/03 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací na pozemku parc. 
č. 134/8 v  k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch UPC ČR, s.r.o.  
se sídlem Závišova 502/5, Praha 4, IČ 00562262, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,-Kč za prvních 
10 m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do pozemku. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. Trasa kabelů musí být schválena projektantem Ing. Jiřím Grulichem, 
tak aby nezasahovaly do výsadeb zeleně v rámci projektu „Rekonstrukce parku nám.  
J. Seiferta“. Podmínkou je uložení kabelu mimo zpevněné plochy tak, aby nebyl narušen nový povrch 
přilehlých chodníků. 

 
Bod programu: Pronájem pozemku pp. 285/19 v k. ú.Lobeč 
 
usnesení č.: 15/2/5/04 



RM projednala žádost Ing. Dubského ohledně prodeje a pronájmu pozemků parc.č. 285/19  
a parc.č.285/20 v k. ú. Lobeč a doporučuje žádost předložit k projednání do ZM s doporučením trvat 
na původním usnesení ZM č. 08/08/3/16. 
RM ukládá odboru OKTAJ vypracování právního řešení věci zejména úhradu nájemného, vyklizení 
pozemku neoprávněně užívaného, výzva k úhradě. 

 
Bod programu: Informace o dokončení rekonstrukce bytového domu Havlíčkova 900 
 
usnesení č.: 15/2/5/05 
1. RM bere na vědomí ukončení rekonstrukce bytového domu Havlíčkova čp. 900. 
 
2. RM schvaluje nabídnout byty v bytovém domě Havlíčkova čp. 900 přednostně  nájemníkům 
bytových domů Žižkova 80 a Vrchlického 703 z důvodu potřeby uvolnění bytů v těchto bytových 
domech. 
 
3. RM ukládá odboru RIaSM připravit návrhy na uzavření nájemních smluv v bytovém domě 
Havlíčkova 900 a tyto projednat s nájemníky bytových domů Žižkova 80 a Vrchlického čp. 703.  
 
RM ukládá odboru RIaSM zpracovat návrh na obsazení zbylých bytů. 
RM ukládá MěBP zapracovat do nájemních smluv ustanovení o pravidelných povinných kontrolách 
bytů.  
RM požaduje předložení návrhu nových smluv ke schválení. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 15/2/5/06 
1. H. E. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2. L. H. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
3. R. T. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
4. J. V. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
5. J. H. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
 
E. H. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše s paní E. H. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016. 
 
L. H. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Chelčického slečně L. H. po ukončení pracovního 
poměru, od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015. 
 
R. T. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, paní R. T. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2015. 
 
J. V. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše s panem J. V. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
J. H. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků s panem J. H. ze sociálních 
důvodů na 3 měsíce od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 



Bod programu: Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství 
 
usnesení č.: 15/2/5/07 
1. RM schvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství ve výši 72.000,-Kč na část 
pozemku p. č. 108/35 v k. ú. Lobeč v rozsahu 125 m2 od 21. 12. 2014 do 30. 6. 2015, společnosti 
Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, IČ 40233308. 
 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. st.72/48 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
v rozsahu 650 m2 od 21. 12. 2014 do 30. 6. 2015 za 1,-Kč/m2/den , společnosti Vodohospodářské 
stavby, spol. s.r.o., se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, IČ 40233308. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 

Bod programu: 1. Žádost o prodloužení doby užívání prodejního stánku CAFEX pod viaduktem 
Českých drah na rohu ulic Jiráskova a Jungmannova. 
2. Výpověď smlouvy č.43/04/700/SM 
 
usnesení č.: 15/2/5/08 
1. RM schvaluje prodloužení doby užívání stánku CAFEX nájemce Hong Dao  Dinh Thi, Chelčického 
557, umístěného pod viaduktem na rohu ulic Jiráskova a Jungmannova, a to do 30. 06. 2015, 
podmínkou prodloužení doby užívání je odstranění stánků do 30. 06. 2015. 
 
2. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č.43/04/700/SM uzavřené s paní Hong Dao Dinh Thi tak, 
aby byl smluvní vztah ukončen k 31. 5. 2015 a vyklizený pozemek byl městu předán do 30. 6. 2015. 

 
Bod programu: Žádost o povolení umístění banneru 
 
usnesení č.: 15/2/5/09 
1. RM schvaluje umístění banneru na plot LDN v ulici Mostní v Kralupech nad Vltavou s názvem 
„Sebeobrana pro ženy 2015“ sdružení Tiger – Jiu Jitsu, o. s., zastoupené panem Jakubem Běželem, 
bez poplatku, od ledna 2015 do 31. 3. 2015. 

 
Bod programu: Schválení dodatku k pronájmu budovy čp. 710 v k. ú. Kralupy n/Vlt. 
 
usnesení č.: 15/2/5/10 
1. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2009 na dobu určitou 
od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 s Quang Thanh Duong. 
 
2. RM schvaluje snížení nájemného za měsíc leden 2015 panu Quang Thang Duong na částku 7.500 
Kč za pronájem budovy čp. 710 v Husově ulici. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost MŠ Gen. Klapálka o dodatečné přijetí věcného sponzorského daru 
 
usnesení č.: 15/2/6/01 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dodatečné 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, Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou. Jedná 
se o hračky a učební pomůcky v hodnotě 49.000,- Kč.  

 
Bod programu: Nový zápis školní jídelny – výdejny v ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 15/2/6/02  



RM doporučuje ZM ke schválení nový zápis školní jídelna – výdejna s kapacitou 28 strávníků 
do rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 146, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o 
předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
přepisů, s účinností od 1. 3. 2015.  

 
Bod programu: Jmenování členů školských rad za zřizovatele pro funkční období 2015 - 2017 
 
usnesení č.: 15/2/6/03 
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:  
1. Jan Špaček 
2. Petr Holeček 
 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682: 
1. Mgr. Martin Luksík 
2 Tomáš Pekárek.  
 
ZŠ Praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111: 
1. Petr Holeček  
2. Ing. Marek Czechmann 
 
ZŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou 
1. Ing. Ivan Ottis 
2. Mgr. Martin Luksík 

 
Bod programu: Žádost o řešení havarijního stavu v ZŠ praktická 
 
usnesení č.: 15/2/6/04 
1. RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 
organizace opravu odpadů a WC v 3. podlaží organizace.  
 
2. RM schvaluje Dodatek k rozpočtovému opatření č. 1/2015 - Rozpočtovou změnu ve výši 60. 000,-
Kč na opravu odpadů a WC v 3. podlaží Základní školy praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 
okres Mělník, příspěvková organizace z kap. 1 - EKO, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., pol. 5901- rezerva 
města, - 60.000,-Kč na kap. 2- SVŚaK, § 3114- Speciální Základní škola, pol. 5331- neinvestiční 
příspěvky PO, + 60.000,-Kč 

 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek – Semiramis: Centrum terénních programů 
 
usnesení č.: 15/2/6/05 
RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek pro Semiramis Centrum terénních programů ve výši 
120.000,-Kč. viz. přiložený projekt. 

 
Bod programu: Nízkoprahové denní centrum, služby sociální prevence, záměr 
 
usnesení č.: 15/2/6/06 
RM doporučuje ZM projednat tento záměr vybudovat z objektu bez čp., postavený na pozemku st. 
7,6 o výměře 66 m2 v Kralupech nad Vltavou – Lobeček, Štefánikova ul. nízkoprahové denní centrum 
podle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 



RM ukládá odboru SVŠK dodat podrobnou kalkulaci nákladů na rekonstrukci a na činnost. 
 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek – Semiramis: Centrum primárních programů 
 
usnesení č.: 15/2/6/07 
ODLOŽENO 
 
RM ukládá odboru SVŠK, aby zajistil od ředitelů ZŠ podrobnou zprávu o úspěšnosti plnění primárních 
programů SEMIRAMIS ve školách. 

 
Bod programu: Finanční příspěvek pro Záchrannou službu AS ČR Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/2/6/08 
RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek pro Záchrannou službu Asociace Samaritánů ČR 
v Kralupech nad Vltavou ve výši Kč 150.000 Kč.  

 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečné přijetí věcných a finančních 
sponzorských darů 
 
usnesení č.: 15/2/6/09 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dodatečné přijetí věcných a finančních 
sponzorských darů, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v celkové výši 17.517,- Kč. Na ples DDM, který se konal dne 10. 1. 2015. 

 
Bod programu: Nevyčerpaný grant – Jindřich Havlík – Evropský týden mobility 
 
usnesení č.: 15/2/6/10 
RM bere na vědomí informaci týkající se grantu pro Jindřicha Havlíka na Evropský týden mobility 
2014. Při odevzdání vyúčtování ke konci roku 2014 pan Havlík oznámil prostřednictvím emailové 
pošty, že dotaci nevyčerpal. Projekt nešlo organizačně zajistit. Grant ve výši 19.975,-Kč tedy vrací  
do rozpočtu města. 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace na ledovou plochu – TJ Krasobruslení 
 
usnesení č.: 15/2/6/11 
ODLOŽENO 
 
RM ukládá SVŠK vyžádat vyúčtování příspěvku oddílu krasobruslení za rok 2014. 

 
Bod programu: Žádost KaSS o využití finančních prostředků z investičního fondu organizace 
 
usnesení č.: 15/2/6/12 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Předložení vyúčtování benefičního koncertu pořádaného KaSS Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/2/6/13 
RM ruší usnesení z 9. 12. 2014 
RM bere na vědomí vyúčtování benefičního koncertu pořádaného dne 19. 12. 2014 Kulturním  
a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou. 
 



RM schvaluje převedení finančních prostředků z výtěžku koncertu, a to částku ve výši 5.000,-Kč pro 
Spolek Laura, z.s. a částku ve výši 28.920,- Kč pro Spolek na pomoc pro Matěje, z.s. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu KaSS Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce služebního 
bytu 
 
usnesení č.: 15/2/6/14 
RM schvaluje rozpočtovou změnu Kulturnímu a společenského středisku v Kralupech nad Vltavou  
na opravy prostor služebního bytu, prádelny a sociálního zázemí: 
z kapitoly 518 – Ostatní služby,                       - 399.808,- Kč  
na účet 511 – Opravy a údržba                   + 399.808,- Kč  
 
RM ukládá odboru RIaSM kontrolu realizace investice. 
RM ukládá řediteli KaSS předložit záměr o využití zrekonstruovaného bytu. 

 
Bod programu: Nevyčerpaný příspěvek na realizaci minimálního programu prevence kriminality 
2014 – ZŠ 28. října 
 
usnesení č.: 15/2/6/15 
RM bere na vědomí informaci, že ZŠ 28. října v roce 2014 nevyčerpala příspěvek na realizaci 
minimálního programu prevence kriminality ve výši 10.500,-Kč. Nevyčerpaný příspěvek se bude 
vracet do rozpočtu města roku 2015.  

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Dohoda o ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení 
 
usnesení č.: 15/2/7/01 
RM schvaluje ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 

 
Bod programu: Smlouva o dílo na rok 2015 se spol. OPV s.r.o. - monitoring kvality podzemní vody  
v prostoru bývalé skládky Hrombaba 
 
usnesení č.: 15/2/7/02 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností OPV s. r. o. na rok 2015 o provedení prací za 
celkovou částku 62.799,- Kč včetně DPH.  

 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností DIMATEX CS, spol. s r. o 
 
usnesení č.: 15/2/7/03 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě se společností DIMATEX CS, spol. s r. o.  

 
Bod programu: Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 2- Lobeček) - subdodavatel 
 
usnesení č.: 15/2/7/04 
RM schvaluje subdodavatelem služby „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 2 – Lobeček) 
v období 2015 – 2017“ firmu JVV s.r.o. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Grantové schéma pro rok 2015 



 
usnesení č.: 15/2/8/01 
RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu. 
RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
RM schvaluje vyhlášení „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Modernizace plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/2/8/02 
1. RM schvaluje: na základě VŘ a doporučení výběrové komise zhotovitele akce „Modernizace 
Plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ společnost GEOSAN GROUP a.s., U nemocnice 430, 
Kolín, IČ: 25671464 za cenu 28.438.516, 00 Kč včetně DPH a za náhradníka zhotovitele schvaluje 
společnost SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, IČ: 48292516, za cenu 32.888.918,04 Kč 
včetně DPH, pro případ, že by nedošlo k uzavření smlouvy se společností GEOSAN GROUP a.s. 
 
2. RM pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost MěBP o udělení výjimky ze stavební uzávěry na vstup do komunikací 
v lokalitě sídliště Cukrovar pro akci: „Oprava sekundárních rozvodů – Cukrovar“ 
 
usnesení č.: 15/2/9/01 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry na vstup do komunikací v lokalitě Cukrovar pro 
akci: „Oprava sekundárních rozvodů – Cukrovar.“ 
 
RM ukládá RIaSM zajistit projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr. 
RM ukládá zvážit s projektantem možnost realizace akce protlakem. 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehledová zpráva ZŠ Gen. Klapálka. Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/2/12/1 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Gen. Klapálka za kalendářní období 11/2014. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za kalendářní období 12/2014 
 
usnesení č.: 15/2/12/2 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 12/2014. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva KaSS za kalendářní období 10/2014 
usnesení č.: 15/2/12/3 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu KaSS za kalendářní období 10/2014. 

 



 
XIII. Podněty a informace členů RM 

usnesení č.: 15/2/13/1  
RM byla předložena žádost ing. Jana Šáry o navýšení finančního příspěvku na zajištění náhradních 
tréninků plavání z důvodu rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. 
 
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 150.000 Kč z kap. 2, § 3419 pol. 5222. 

 
usnesení č.: 15/2/13/2  
Starosta města informoval radní o schůzce s ředitelkami MŠ. 
Zápis do MŠ bude probíhat odděleně a to na levém břehu v březnu 2015 a na pravém břehu v dubnu 
2015. 

 
usnesení č.: 15/2/13/3  
RM schvaluje poskytnutí slevy ve výši 56.000 Kč bez DPH Hokejovému klubu Kralupy nad Vltavou za 
užívání ledové plochy v roce 2014. 

 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 27. 1. 2015 od 13. 00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 16. 1. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 2. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne13. 1. 2015. 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 16. 1. 2015 
 
 
 
 

 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


