
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. června 2015 
(RM č. 14) 

 
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. 14 
 
usnesení č.: 15/14/1/01 
RM schvaluje návrh programu 14. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 13 /2015 (plnění usnesení). 

 
Bod programu: Schválení programu ZM 
 
usnesení č.: 15/14/1/02 
RM schvaluje návrh programu 4. zasedání ZM, které se bude konat 24. 6. 2015. 

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/14/2/01 
RM schvaluje nový platový výměr pana Martina Odvody – ředitele příspěvkové organizace města 
Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, dle přílohy důvodové zprávy, s účinností     
od 1. 7. 2015.  

 
Bod programu: Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele TSM 
 
usnesení č.: 15/14/2/02 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace města 
„Technické služby města Kralupy nad Vltavou,“ a příslušný text vyhlášení v předloženém znění.  

 
Bod programu: Změna pracovních poměrů ředitelů škol a školských zařízení  
 
usnesení č.: 15/14/2/03  
1. RM bere na vědomí změny pracovních poměrů ředitelů škol a školských zařízení, z doby určité       
na dobu neurčitou, ve smyslu novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
 
2. RM pověřuje starostu města k vydání potvrzení o změně pracovních poměrů ředitelů škol                  
a školských zařízení.  

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 15/2015 
 
usnesení č.: 15/14/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 



1. 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.  
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se       
o finanční dar od Restaurace Na Františku, který je určen na financování akce „Dny Kralup                
nad Vltavou 2015“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 4.600 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky, které byly získány za startovné v rámci střelecké soutěže „O pohár starosty 
města Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 4.600 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 4.600 Kč. 
 
4. Přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 149.759,00 Kč             
na uhrazení překročených výdajů za rok 2014 na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto 
prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání a budou převedeny do rezervy města. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402, položka 2222 o 149.759 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409, položka 5901 o 149.759 Kč. 
 
5. Přijetí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, účelově určené na úhradu nezbytně nutných výdajů 
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce Zlosyň. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, položka 4111 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – odbor správní, paragraf 6115 o 
10.000 Kč.  
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové 
výši 67.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast 
k dotacím) na prováděcí dokumentace u jednotlivých akcí dle tabulky: 
 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 
Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
G. Klapálka 

5       3412      6121        452 19.700,- 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
Dr. E. Beneše, objekt Dr. E. Beneše 

5       3412      6121        453      15.800,- 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
Dr. E. Beneše, obj. Nábřeží J. Holuba 

5       3412      6121        454     15.800,- 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
Dr. E. Beneše, objekt U Jeslí 

5       3412      6121        455 15.800,- 

celkem  67.100,- 
 

Bod programu: Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2016 
 
usnesení č.: 15/14/3/02 
RM schvaluje závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2016 dle příloh 1-4. 
 
 
 
 



 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce, Kralupy nad Vltavou“ – 
ukončení akce (financování) 
 
usnesení č.: 15/14/4/01 
1. RM schvaluje vícepráce ve výši 296.609,73 Kč bez DPH, tj. 358.897,77 Kč vč. DPH na dokončené 
akci: „Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce, Kralupy nad Vltavou“ realizované stavební 
firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník.  
 
2. RM schvaluje méně práce ve výši 510.254,88 Kč bez DPH, tj. 617.408,16 Kč vč. DPH na dokončené 
akci: „Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce, Kralupy nad Vltavou“ realizované stavební 
firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník.  
 
3. RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00003/2015 na akci: „Snížení energetické náročnosti 
budovy úřadu práce, Kralupy nad Vltavou“ realizované stavební firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN 
s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník z důvodu snížení celkové ceny díla ve výši 258.510,39 Kč vč 
DPH.  
 
4. RM bere na vědomí čerpání rozpočtové rezervy ve výši 180.202,82 Kč bez DPH tj. 218.045,41 Kč 
vč. DPH na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce, Kralupy nad Vltavou“ 
realizované stavební firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník. 

 
Bod programu: Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště V Luhu – navýšení nákladů a 
prodloužení termínu 
 
usnesení č.: 15/14/4/02 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. zhot. SMSML/00004/2015 na akci „Rekonstrukce víceúčelového 
sportovního hřiště V Luhu, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem uvedeného dodatku je navýšení ceny 
díla o 119 808,8 Kč vč. DPH z důvodu provedení sanačních prací stávajícího betonového podkladu        
a současně prodloužení termínu dokončení díla o 7 kalendářních dnů, tj. do 1. 7. 2015. Finanční 
náklady na vícepráce ve výši 119 808,8 Kč vč. DPH budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 
2015. 

 
Bod programu: Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC, Kralupy nad Vltavou – méně práce, 
vícepráce 
 
usnesení č.: 15/14/4/03 
1. RM schvaluje vícepráce ve výši 78.204 Kč bez DPH, tj. 94.627 Kč vč. DPH na dokončené akci: 
„Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC v Kralupech nad Vltavou“ realizované stavební 
firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník.  
 
2. RM schvaluje méně práce ve výši 80.834 Kč bez DPH, tj. 97.810,15 Kč vč. DPH na dokončené akci: 
„Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC v Kralupech nad Vltavou“ realizované stavební 
firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník.  
 
3. RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00003/2015 na akci: „Snížení energetické náročnosti 
budovy kabin RC v Kralupech nad Vltavou“ realizované stavební firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN 
s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník z důvodu snížení celkové ceny díla ve výši 3.183,15 Kč vč DPH.  
 
 
 



Bod programu: Podzemní kontejnery na separovaný odpad, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/14/4/04 
1. RM bere na vědomí informaci o ukončení akce: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“, 
kterou realizovala firma Reader & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice k termínu 31. 5. 2015 dle 
SoD č. RISML/00075/2014. Od 1. 7. 2015 by měly probíhat pravidelné svozy a to každou středu 
v týdnu od 7 – 14 hodin. 
 
2. RM ukládá odboru ŽP zajišťovat veškerý servis spojený s provozem a údržbou podzemních 
kontejnerů na separovaný odpad (jedná se o tyto lokality:  
- Lokalita č. 1 – náměstí J. Seiferta, v k. ú. Lobeček 
- Lokalita č. 2 – náměstí Mládežníků, v k. ú. Lobeček 
- Lokalita č. 3 – ulice Štefánikova, v k. ú. Lobeček 
- Lokalita č. 4 – Dvořákovo náměstí, v k. ú. Lobeč 
- Lokalita č. 5 – Purkyňovo náměstí, v k. ú. Lobeč 
- Lokalita č. 6 – ulice Nádražní, v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
- Lokalita č. 7 – Palackého náměstí, v k. ú. Kralupy nad Vltavou)  

 
Bod programu: Dvořákova stezka – informace  
 
usnesení č.: 15/14/4/05 
RM ukládá odboru RIaSM provést poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci: 
„Oprava Dvořákovy stezky“ dle požadavků SŽDC, státní organizace, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7. 

 
Bod programu: Proplacení faktur za PD „Snížení energetické náročnosti objektů čp. 6 úřad práce, 
Mokrosuky, kabiny Mikovice 
 
usnesení č.: 15/14/4/06 
1. RM schvaluje opětovné vystavení a následné proplacení faktury na částku 24.956,50 Kč (50 % 
z celkové částky) za prováděcí projektovou dokumentaci na akci „Snížení energetické náročnosti 
objektu školy v přírodě Mokrosuky“, společností Energetická agentura s.r.o., Strážovská 343/17, 
Praha 5. 
 
2. RM schvaluje opětovné vystavení a následné proplacení faktury na částku 22.082,50 Kč (50% 
z celkové částky) za prováděcí projektovou dokumentaci na akci „Snížení energetické náročnosti 
objektu kabin v Mikovicích“, společností Energetická agentura s.r.o., Strážovská 343/17, Praha 5. 
 
3. RM schvaluje opětovné vystavení a následné proplacení faktury na částku 27.225 Kč (50% 
z celkové částky) za prováděcí projektovou dokumentaci na akci „Snížení energetické náročnosti 
objektu č. p. 6“, společností Energetická agentura s.r.o., Strážovská 343/17, Praha 5. 

 
Bod programu: Oprava vstupních schodů v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/14/4/07 
1. RM schvaluje oslovit tři architekty na zpracování architektonické studie na akci: “Oprava vstupních 
schodů v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou“, za finanční částku 15.000 Kč + 21% DPH (každý). Studie 
bude řešit: 
- schodiště před vstupem do objektu 
- sloupy u vstupu 
- plochu před objektem (přesné vyznačení viz snímek) 
- nahrazení stávajícího podstavce od sochy za jiný prvek a to např. květinový či vodní 
- květinovou mísu na levém kraji schodiště 



- označení objektu – KULTURNÍ DŮM VLTAVA 
 
2. RM schvaluje maximální výši investiční částky 1.000.000 Kč bez DPH na realizaci akce: „Oprava 
vstupních schodů v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Průtah - Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 
 
usnesení č.: 15/14/4/08 
1. RM schvaluje a pověřuje starostu města Kralupy nad Vltavou k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě       
o dílo č. RISML/00050/2015 na akci „II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“ se společností VHS s.r.o., 
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice. 
 
2. S ohledem na vyjádření TDI, autorského dozoru a RM Středočeského kraje k prodloužení termínu 
stavby na akci „II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“ RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo                                   
č. RISML/00050/2015 se společností VHS s.r.o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, na prodloužení 
termínu do 30. 6. 2015. Další prodlužování termínu nebude schvalováno a RM je připravena uplatnit 
sankce v případě, že dílo nebude v prodlouženém termínu dokončeno. 

 
Bod programu: Likvidace sportovního hřiště Mikovice 
 
usnesení č.: 15/14/4/09 
RM schvaluje rozpočtovou změnu do maximální výše 55.038 Kč z kap 7 par. 3412 pol. 6121 org. 434 
(rekonstrukce hokejbalového hřiště na Cukrovaru) na kap. 7 par. 3412 pol. 5169 (likvidace 
sportovního hřiště Mikovice)  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku (k. ú. Mikovice) 
 
usnesení č.: 15/14/5/01 
RM schvaluje záměr města pronajmout panu Hračik Nersisjan, Čechova 493, Kralupy nad Vlt., 
V Růžovém údolí 556, Kralupy nad Vltavou, část pozemku p. č. 357/49 v k. ú. Mikovice, o výměře cca 
700 m2, za cenu Kč/m2/rok za účelem zřízení autobazaru pro cca 20 osobních automobilů. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/14/5/02 
1. A. a V. K. – žádost o prodloužení NS 
2. Mgr. J. S.            – žádost o prodloužení NS 
3. E. V.                       – žádost o prodloužení NS 
4. M. a J. L.                  – žádost o výměnu bytu 
5. byt č., J. Palacha                – návrh na uzavření NS 
6. byt č., Dr. E. Beneše          – návrh na uzavření NS 
 
Manželé A. a V. K. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., J. Palacha manželům A. a V. K. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. 
 
 
 
 



Mgr. S. J.  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Komenského,  Mgr. J. S., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 
 
E. V. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Dr. E. Beneše paní E. V. ze sociálních důvodů     
na dobu 1 roku od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 
 
M. a J. L. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č., Chelčického s manželi M. a J. L. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku za podmínky podepsání Dohody o ukončení nájmu bytu č. 33, Chelčického. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č., Chelčického s paní L. K. ze sociálních důvodů        
na dobu 1 roku. 

 
Byt č., J. Palacha – návrh na uzavření NS 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č., J. Palacha s paní K. G. ze sociálních důvodů           
na dobu 1 roku. 
 
Byt č., Dr. E. Beneše – návrh na uzavření NS 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č., Dr. E. Beneše s paní D. D. ze sociálních důvodů       
na dobu 1 roku. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Oprava administrativní chyby - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – Centrum 
volného času Palouček 
 
usnesení č.: 15/14/6/01 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby. Chyba spočívala v uvedení výjimky k jiné akci. 
Opravené usnesení zní: „RM schvaluje ve smyslu žádosti výjimku pro Centrum volného času 
Palouček z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých 
místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce Centrum volného času Palouček uplatnit 
na jednorázovou kulturní akci – „Country festival“. 
Uvedená akce se bude konat dne 27. 6. 2015 od 16:00 hod. do 28. 6. 2015 do 01:00 hod. 
Místem konání je louka Na Paloučku Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 150 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan Stanislav Hejduk.“ 

 
Bod programu: Průběžná zpráva o realizaci projektu Semiramis, o. s. - Terénní program Kralupy nad 
Vltavou 
 
usnesení č.: 15/14/6/02  
RM bere na vědomí průběžnou zprávu od Semiramis, o. s. o realizaci projektu „Terénní program 
Kralupy nad Vltavou“ za období od 1. ledna – 31. 3. 2015, viz příloha. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou o souhlas k přijetí peněžitého účelového 
daru  
 
usnesení č.: 15/14/6/03 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 
organizace, podle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,          
ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžitého účelového daru ve výši 5.000 Kč a jeho následné 



začlenění do rozpočtu Základní školy praktické Kralupy nad Vltavou od Evropské vodní dopravy – 
Praha s.r.o.  

 
Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou Komenského nám. o čerpání rezervního fondu 
 
usnesení č.: 15/14/6/04 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace čerpání rezervního fondu ve výši 107.400 Kč a její následné zapojení do rozpočtu 
organizace na plat speciálního pedagoga školy za období červenec – prosinec 2015. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou zřizovateli 
 
usnesení č.: 15/14/6/05 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 
okres Mělník, příspěvková organizace a schvaluje jeho likvidaci nebo převod do vlastnictví jiné osoby, 
dle podle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,            
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Rozpočtová změna 
 
usnesení č.: 15/14/6/06 
RM schvaluje rozpočtovou změnou ve výši Kč 6.000 Kč z kap. 2 § 4371 pol. 5222 na kap. 2 § 4329      
pol. 5499. 

 
Bod programu: Individuální finanční dotace 
 
usnesení č.: 15/14/6/07 
RM schvaluje s poskytnutím individuální finanční dotace pro paní J. D. ve výši Kč 5.900 Kč. 
Individuální finanční dotace bude paní D. vyúčtována nejpozději do 31. 8. 2015.  

 
Bod programu: Finanční dar 
 
usnesení č.: 15/14/6/08 
RM schvaluje částečné vrácení finančního daru paní S. M. dle důvodové zprávy.  

 
Bod programu: Uvolnění prostředků z rezervního fondu MěM Kralupy 
 
usnesení č.: 15/14/6/09 
RM odkládá čerpání částky 50 000 Kč z rezervního fondu Městského muzea v Kralupech nad Vltavou            
na odkoupení dvou obrazů ak. mal. Jiřího Corvina a jejím převedením do rozpočtu organizace. 
 
RM ukládá řediteli muzea předložit seznam děl malíře Corvina ve vlastnictví muzea a koncepci sbírky 
výtvarného umění. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Výběr zhotovitele „Plánu ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou“. 
 
usnesení č.: 15/14/7/01 
RM schvaluje výběr zhotovitele „Plánu ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou“ – Ing. Milena Morávková, 
projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, se sídlem Nevanova 1069/37, 163 00 Praha – 
Řepy. 



Bod programu: Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 
 
usnesení č.: 15/14/7/02 
1. RM schvaluje nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov. 
 
2. RM ukládá odboru životního prostředí zajistit plnění usnesení. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Turistické centrum, Kralupy nad Vltavou,“ dodávka vybavení 
infocentra  
 
usnesení č.: 15/14/8/01 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku k akci „Předmostí – Turistické centrum, 
Kralupy nad Vltavou“ – dodávka vybavení 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Specifikaci vybavení, která bude součástí ZD“ k akci „Předmostí – 
Turistické centrum, Kralupy nad Vltavou“ – dodávka vybavení“.  
 
RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM  
 
usnesení č.: 15/14/9/01 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 05/2015 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis z jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí 
 
usnesení č.: 15/14/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 20. 5. 2015 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise majetkoprávní a bytové 
 
usnesení č.: 15/14/11/02 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkoprávní a bytové ze dne 9. 6. 2015 

 
Bod programu: Vyjádření komise školské a prevence kriminality k návrhu na zbudování arboreta 
 
usnesení č.: 15/14/11/03 
RM bere na vědomí záporné stanovisko komise školské a prevence kriminality k žádosti pana Jiřího 
Zázvorky ve věci zbudování arboreta na prostoru bývalého hřiště v Mikovické ulici v Kralupech          
nad Vltavou. 



Bod programu: Příspěvek pro FK Kralupy 1901 
 
usnesení č.: 15/14/11/04 
RM schvaluje příspěvek ve výši 11.000 Kč pro FK Kralupy 1901 na akci pro veřejnost – Svatováclavský 
fotbalový turnaj. Celkové náklady na tuto akci činí 15.500 Kč. 

 
Bod programu: Návrh na výplatu jednorázových odměn za 1. pololetí 2015 členům komisí 
 
usnesení č.: 15/14/11/05 
RM schvaluje návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn členům komisí zřízených radou města                 
za 1.pololetí 2015 na základě návrhu předsedů komisí konzultované se starostou města. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady 
 
usnesení č.: 15/14/11/06 
RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 15. 6.2015. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Sportovní komise 
 
usnesení č.: 15/14/11/07 
RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise ze dne 10. 6. 2015 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehledová zpráva ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/14/12/01 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou za kalendářní období 
05/2015. 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 
Místostarosta Libor Lesák seznámil radní o dopisu p. Zázvorky ze dne 9. 6. 2015, kterým doplňuje svůj 
návrh vysázení arboreta. Dopisem doplnil informaci, že je připraven arboretum zafinancovat. 
 
RM bere na vědomí informaci týkající se financování záměru výsadby arboreta v Mikovicích. Žádost                 
o výsadbu arboreta projedná zastupitelstvo na zasedání dne 24. 6. 2015. 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o podání petice dne 9. 6. 2015 za opravu chodníku před 
domem sídl. V Zátiší. V petici si občané stěžují, že chodník před jejich domy je v plánu investičních 
akcí již řadu let a žádají, aby byl zařazen na seznam nejbližších oprav. RM ukládá místostarostovi 
Liborovi Lesákovi odpovědět na petici. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o žádosti podané o vyrovnání nákladů stavebních                
a interiérových úprav městského bytu panem Merfaitem. Požaduje částku ve výši 60.000 Kč. Jedná se 
o byt v ulici Smetanova 216 byt č. 3.  
RM bere na vědomí žádost p. Merfaita.  
RM ukládá MěBP prohlídku bytu a přípravu odhadu investic. Náhradu nákladů je možné požadovat                 
po budoucím nájemci.  
 



Místostarosta Libor Lesák informoval radní o jednání o záměru AVE o rozšíření IPPC, kterého se           
za město účastnil. Vyjádření ostatních zástupců dotčených orgánů byla pozitivní. Z jednání lze 
předvídat, že krajský úřad IPPC vydá. 
 
Tomáš Pekárek se dotázal na rozsah rekonstrukce komunikace v Jiráskově ulici. Odpověděl 
místostarosta Libor Lesák.  
 
Tomáš Pekárek informoval radní o nevhodném složení materiálu uloženém do původního hřiště 
v ulici Makarenkova. V zemině je sklo a další nevhodný materiál.  
RM ukládá odboru ŽP prověřit stav travnatých ploch v ulici Makarenkova po bývalém hřišti. 
 
Mgr. Martin Luksík informoval radní o vymalování podchodu na náměstí. Pokud bude s touto akcí 
spokojenost, je možné vymalovat takto i podchod na Cukrovaru. 
 
Tajemnice MěÚ seznámila radní se standardizací OSPOD, předložila standardizaci k nahlédnutí              
a v případě potřeby podrobnějšího seznámení se mohou radní dostavit na odbor sociální, kde je 
trvale k dispozici.  
Tajemnice seznámila radní s poděkováním Městskému úřadu Kralupy n. Vltavou za poskytnutí 
neinvestičního příspěvku na činnost klubu důchodců. 
 
Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval radní o aktuálním stavu akce průtah města.  
 
RM schvaluje termíny konání RM a bere na vědomí termíny ZM a předkládá je ZM ke schválení. 
 
Starosta informoval radní o aktuálních zprávách z KÚ týkající se průtahu města. Dále informoval 
ohledně obchvatu města. Obchvat by se měl stát prioritní investicí nejen kraje, ale i státu. V současné 
době se připravuje studie, která by měla být předložena do vlády v červenci 2015. Předpokládaný 
časový rozsah realizace je 8 let. 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 30. 6. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 17. 6. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 14. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 16. 6. 2015. 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 17. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta    Ing. Marek Czechmann,místostarosta 
 
 



 


