
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. března 2015 
(RM č. 7) 

 
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. 7 
 
usnesení č.: 15/7/1/01 
RM schvaluje návrh programu 7. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 5 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o užívání hokejové haly, uzavřené mezi městem, Kralupskou 
sportovní spol. s.r.o. a HK Kralupy 
 
usnesení č.: 15/7/2/01  
1. RM bere na vědomí předložený návrh úprav připravovaného dodatku č. 1 ke smlouvě                       
č. 018/2014/ZS-LP, o užívání hokejové haly, mezi městem, Kralupskou sportovní spol. s.r.o. a HK 
Kralupy, předložený HK Kralupy. 
 
2. RM pověřuje starostu Petra Holečka a radního Mgr. Martina Luksíka vedením jednání s Kralupskou 
sportovní spol. s.r.o. a HK Kralupy, ve věci dojednání vzájemného konsenzu k textové podobě 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 018/2014/ZS-LP, o užívání hokejové haly.  

 
Bod programu: Žádost Kralupské sportovní spol. s.r.o. o udělení souhlasu RM k uzavření 
podnájemní smlouvy 
 
usnesení č.: 15/7/2/02  
ODLOŽENO 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2015 
 
usnesení č.: 15/7/3/01 
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 pana Báči 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 10.000 Kč. Jedná se                      
o finanční dar od společnosti Středočeské vodárny, a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených 
s pořádáním městských slavností Dny Kralup nad Vltavou 2015.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor KS, § 3399 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – odbor KS,      
§ 3399 o 10.000 Kč. 
 



3. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské 
pobočky v Příbrami v celkové výši 60.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem 
pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 60.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
odbor SVŠK, § 4339 o 60.000 Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 637.079,16 Kč. 
Jedná se o nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2015.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1340  109.908,40 Kč  

 pol. 2420  47.500,00 Kč  
  § 6409 pol. 2324  74.121,00 Kč 

kap. č. 2 – odbor SVŠK, pol. 1361  45,00 Kč 
 § 3314, pol. 2324  1.349,00 Kč 
 § 4329, pol. 2229  10.500,00 Kč 
 § 4399, pol. 2329  295,00 Kč   

           kap. č. 4 – správní odbor, § 3632, pol. 2324  1.000,00 Kč 
     kap. č. 5 – realizace investic, § 2219, pol. 3122  221.676,63 Kč 
        kap. č. 7 – správa majetku, § 3613, pol. 2324  721,00 Kč 

             kap. č. 8 – INFO, § 6171, pol. 2324  497,90 Kč 
      kap. č. 9 – životní prostředí, pol. 1335  536,00 Kč   

§ 3639, pol. 2229  168.929,23 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901  
                                                                                rezerva města  637.079,16 Kč  
 
RM schvaluje: B). Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 318.370 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic na jednotlivé akce 
dle tabulky: 

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

5       3412      6121        452 52.030,- 

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

5       3412      6121        453      52.030,- 

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

5       3412      6121        454     45.980,- 

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

5       3412      6121        455 39.930,- 

Zateplení – skautský dům 5        3429     6121         426  18.150,- 
Zateplení - KaSS 5        3392     6121         319 30.250,- 
Modernizace IT systémů 11      6171     6125         429 80.000,- 
celkem  318.370,- 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.414,77 Kč z investiční rezervy města kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639, pol. 5171                        
na vybudování panelové komunikace v areálu nemocnice RHG spol. s r. o. v Kralupech nad Vltavou. 
 
 
 
 
 



Bod programu: Uzavření rámcové smlouvy se soudním exekutorem 
 
usnesení č.: 15/7/3/02 
RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy“ o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních titulů 
oprávněného mezi městem Kralupy nad Vltavou a JUDr. Igorem Ivankou, Exekutorský úřad pro Prahu 
10, se sídlem Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 66216877 a ukládá ekonomickému 
odboru zajistit další příslušnou spolupráci vyplývající z uzavřené rámcové smlouvy. 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 
usnesení č.: 15/7/4/01 
1. RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 
 
2. RM bere na vědomí přehledovou tabulku odboru RIaSM o úsporách v rámci zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

 
Bod programu: Žádost o výjimku „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/7/4/02 
1. RM schvaluje výjimku z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost Havel - Podlahové Centrum s.r.o., Kňovická 346, 264 01 Sedlčany, IČ: 26689014, za cenu 
234.406 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o zrušení usnesení RM „Oprava dvorního vstupu a chodníku MŠ J. Holuba“ 
 
usnesení č.: 15/7/4/03 
RM ruší usnesení č.: 15/5/4/02 ze dne 24. 2. 2015 „Žádost o změnu předmětu VŘ – Oprava dvorního 
vstupu a chodníku MŠ J. Holuba“. 

 
Bod programu: Projektová dokumentace na akce „Objízdná komunikace s panelovou vozovkou – 
ulice Hostivítova“ a „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“ 

 
usnesení č.: 15/7/4/04 
1. RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Objízdná 
komunikace s panelovou vozovkou – ulice Hostivítova“ od projektanta Ing. Vladimíra Musila,              
U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry.  
 
2. RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“ od projektanta Ing. Vladimíra Musila,            
U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Objízdná komunikace s panelovou vozovkou – ul. Hostivítova“ 
 
usnesení č.: 15/7/4/05  
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Objízdná 
komunikace s panelovou vozovkou – ul. Hostivítova“. 



2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ na akci „Objízdná komunikace s panelovou vozovkou                                       
– ul. Hostivítova“. 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Objízdná komunikace s panelovou 
vozovkou  – ul. Hostivítova. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí.  

 
Bod programu: Oznámení o podepsání smluv vč. žádosti o dotaci na hřiště u MŠ“ 
 
usnesení č.: 15/7/4/06  
1. RM bere na vědomí podepsání Smluv o dílo se společností BUŠIM – péče o zeleň, s.r.o., Hrabanov 
535/6, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 02000652 na vypracování projektové dokumentace na dětská 
hřiště v areálech níže uvedených MŠ. 
 
2. RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na dětská hřiště v areálech níže uvedených MŠ. 
 
1. Název stavby: „Příroda přišla k nám“, místo stavby: MŠ Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, cena projektové dokumentace: 42.350 Kč s DPH. 
 
2 Název stavby: „Zahrada cest poznání“, místo stavby: MŠ Generála Klapálka 976, 278 01 Kralupy                 
nad Vltavou, cena projektové dokumentace: 42.350 Kč s DPH. 
 
3. Název stavby: „Zahrada na dlani“, místo stavby: MŠ U Jeslí 520, 278 01 Kralupy nad Vltavou, cena 
projektové dokumentace: 30.250 Kč s DPH. 
 
4. Název stavby: „Zahrada plná úsměvů“, místo stavby: Nábřeží J. Holuba 153, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, cena projektové dokumentace: 36.300 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VŘ „Rekonstrukce komunikace v ul. Lutovítova, Kralupy nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/7/4/07 
RM schvaluje dodavatelem akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za cenu 1.460.000 Kč bez 
DPH resp. celkovou cenu 1.766.600 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VŘ „Stavební úpravy objektu Palackého 6, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/7/4/08 
RM schvaluje dodavatelem akce „Stavební úpravy objektu Palackého 6, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851,            
za cenu 4.374.342,56 Kč bez DPH resp. celkovou cenu 5.292.954,50 Kč s DPH. 

 
Bod programu: „Snížení energ. náročnosti budovy SDH Minice v  Kralupech nad Vltavou“ – vyvolané 
vícepráce 
 
usnesení č.: 15/7/4/09 
RM ruší usnesení RM č: 15/3/4/02 z důvodu dohody o ceně mezi Městem Kralupy nad Vltavou                          
a zhotovitelem akce „Snížení energ. náročnosti budovy SDH Minice v  Kralupech nad Vltavou“ 
stavební firmou VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice.  



Bod programu: Stavební úpravy BD Vrchlického 703, Kralupech nad Vltavou – rozčlenění projektové 
dokumentace 

usnesení č.: 15/7/4/10 
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace rozdělené na část „Snížení energetické 
náročnosti budovy BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ a na část „Rekonstrukce vnitřních 
prostor budovy BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. Projektovou dokumentaci vypracuje 
3projekt – sdružení projektantů, K Remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 – Chodov (není plátce DPH)        
za konečnou cenu 28.000 Kč. 

 
Bod programu: Oprava sociálního zařízení v budově SDH Minice – předložení projektové 
dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
usnesení č.: 15/7/4/11 
RM schvaluje předloženou DVZ na akci: „Oprava sociálního zařízení v budově SDH“, kterou 
vypracovala projekční kancelář: A. P. projekt – Ing. Petr Čeček, Na Úlehli 1287/20, 141 00 Praha 4. 

 
Bod programu: „Předmostí – turistické centrum – Kralupy nad Vltavou“ – panelová komunikace 
v areálu nemocnice RHG 
 
usnesení č.: 15/7/4/12 
1. RM schvaluje zhotovitelem akce „Panelová komunikace v areálu nemocnice RHG Kralupy nad 
Vltavou“ stavební firmu BUILDING – LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice za celkovou 
cenu 50.414,77 Kč vč. DPH. 
 
2. RM schvaluje uhradit náklady na realizaci „Panelová komunikace v areálu nemocnice RHG Kralupy           
nad Vltavou“ z investiční rezervy města. 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou – 
prodloužení kanalizace  
 
usnesení č.: 15/7/4/13 
RM schvaluje vícepráce na prodloužení kanalizace na akci: „Rekonstrukce kanalizace v ulici                  
Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“. Schválené vícepráce budou řešeny dodatkem č. 2. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 10/06/700/SMI – pozemek p. č. 279/3, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/7/5/01 
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 10/06/700/SMI ze dne 15. 2. 2006 uzavřené s Luďkem 
Uriem na nájem pozemku p. č. 279/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  

 
Bod programu: Návrhy na přidělení náhradních bytů nájemníkům Vrchlického 703 
 
usnesení č.: 15/7/5/02 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, Vrchlického s manželi J a V. F. na užívání 
bytu, Havlíčkova, jako náhradního, po dobu rekonstrukce domu Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem dodatku ke stávající nájemní 
smlouvě. 
 



RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Vrchlického s paní M. M. na užívání bytu, 
Havlíčkova, jako náhradního, po dobu rekonstrukce domu Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem dodatku ke stávající nájemní 
smlouvě. 
 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Vrchlického s panem M. D. na dobu neurčitou 
za podmínky podepsání Dohody o ukončení nájmu bytu, Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem smlouvy. 
 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s paní H. M. na dobu neurčitou        
za podmínky podepsání Dohody o ukončení nájmu bytu Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem smlouvy. 
 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, Vrchlického s panem M. S. na užívání bytu, 
Havlíčkova, jako náhradního, po dobu rekonstrukce domu Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem dodatku ke stávající nájemní 
smlouvě. 
 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, Vrchlického s B.a E. F. na užívání bytu, 
Havlíčkova, jako náhradního, po dobu rekonstrukce domu Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem dodatku ke stávající nájemní 
smlouvě. 
 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, Vrchlického s manželi N. a J. K. na užívání 
bytu, Havlíčkova, jako náhradního, po dobu rekonstrukce domu Vrchlického. Peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před podpisem dodatku ke stávající nájemní 
smlouvě. 
 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě, s manželi E. a Z. P. na užívání bytu, 
Na Hrádku, jako náhradního, po dobu rekonstrukce domu Vrchlického.  

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 15/7/5/03 
1. L. J. – žádost o prodloužení NS  
2. PaedDr. D. K. – žádost o služební byt pro učitele 
3. D. R. – žádost o přijetí žádosti o byt 
4. Hlášení volných bytů – Havlíčkova 900 
 
1. J. L. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Chelčického panu J. L. ze sociálních důvodů        
na dobu 1 roku od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
 
2. PaedDr. D. K. – žádost o služební byt pro učitele 
RM schvaluje přijetí žádosti o uzavření nájemní smlouvy na služební byt Mgr. E. B. 
 
3. R. D. 
RM schvaluje přijetí žádosti o pronájem bytu ze sociálních důvodů paní R. D. 
 
4. RM bere na vědomí hlášení volných bytů v bytovém domě Havlíčkova 900. 
 



RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrhy na uzavření nájemních smluv na byty č. 3, 
4, 6, 7, 16, Havlíčkova 900, s některými evidovanými žadateli o byt ze sociálních důvodů. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Mikovice – O2 Czech 
Republic, a.s. 
 
usnesení č.: 15/7/5/04 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního telekomunikačního vedení optického kabelu na pozemcích parc. č. 357/69           
a parc. č. 354/4 v  k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 60193336, 
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 150 Kč za další m trasy uložení 
vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Lobeč – ASPELL CNG 
CZ, a.s. 
 
usnesení č.: 15/7/5/05 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního vedení přípojky elektro NN na pozemku parc. č. 738 a datové přípojky na 
pozemcích parc. č. 738 a parc. č. 392/3 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, 
ve prospěch ASPELL CNG CZ, a.s. Hellichova 395/9, Praha 1, IČ 0210788, za jednorázovou úhradu ve 
výši 4.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 300 Kč za další m trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.  

 
Bod programu: Výpůjčka části pozemku p. č. 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vlt. pod kontejnerovým 
stáním 
 
usnesení č.: 15/7/5/06 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků bytových a nebytových prostor 
V Zátiší č. 1000, na část pozemku parcelní číslo 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o velikosti cca        
10 m2, pod kontejnerovým stáním, na dobu určitou, po dobu trvání tohoto Společenství.  

 
Bod programu: Změna nájemní smlouvy č. 210/99/719/SM (MaxDrinks s.r.o.) 
 
usnesení č.: 15/7/5/07 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 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 bývalého pivovaru               
po 24 hodin denně.  

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků pro konání sportovní akce  
 
usnesení č.: 15/7/5/08 
RM schvaluje výpůjčku pozemku (poz. č. 49/1 a 81/162, k ú. Lobeček) za účelem konání závodu 
Českého poháru a mistrovství České republiky v supersprintu pořádaného Klubem českých turistů, 
zastoupeným Ing. Zdeňkem Vejrostou, dne 23. 5. 2015 v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin.  
 
 
 
 
 



Bod programu: Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro MŚ Dr. E. Beneše 
 
usnesení č.: 15/7/5/09 
RM schvaluje zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby MŠ Dr. E. Beneše, v ulici Dr. E. Beneše          
č. p. 694 v rozsahu parkovacích míst. 

 
Bod programu: Záměr města – nájem hlavní budovy objektu Palackého č. p. 6 
 
usnesení č.: 15/7/5/10 
RM schvaluje záměr města pronajmout Úřadu práce ČR hlavní budovu objektu Palackého náměstí     
č. p. 6, o ploše nebytových prostor 527 m2, za účelem zřízení kanceláří, od 1. 12. 2015 na dobu 
neurčitou, s jednoroční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 490.360 Kč. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku (pronájem) části pozemku p. č. 565/1 v k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/7/5/11 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 565/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
v rozsahu cca 30 m2 manželům Halvovým za účelem vybudování parkovacího stání na vlastní náklady 
s tím, že vypůjčitelé budou udržovat stávající zeleň ve svahu na vlastní náklady.  
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Vyjádření k dodatečnému povolení stavby – minitower – reklamní plochy 
 
usnesení č.: 15/7/5/12 
1. RM ruší rozhodnutí ze dne 27. 1. 2015, č. usnesení: 15/3/4/06 a schvaluje zpětvzetí nesouhlasného 
stanoviska města k umístění reklamních Minitowerů. Minitowery budou umístěny pouze v případě, 
že budou pokryty reklamní plochou. Bude upřesněno umístění v lokalitě u Kassu a na Palackého 
náměstí. 

 
Bod programu: Informace o dopisu společnosti ALTES spol. s r.o.  
 
usnesení č.: 15/7/5/13 
1. RM bere na vědomí dopis společnosti ALTES spol. s r.o., zastoupené jednatel Ing. Lubošem Černým 
ze dne 20. 2. 2015. 
 
2. RM doporučuje předložit zastupitelstvu města návrh na schválení záměru města koupit pozemek 
parc. č. 760/2 o výměře 7 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou od jeho spoluvlastníků. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2015/2016 
 
usnesení č.: 15/7/6/01 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku                 
z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2015/2016: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Počet tříd: 12 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude 
překročena kapacita školy. 



Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 10 – ve třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude 
překročena kapacita školy.  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:  
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude 
překročena kapacita školy. 

 
Bod programu: Neinvestiční výdaje školních družin, školních klubů a školních jídelen základních škol 
pro rok 2015  
 
usnesení č.: 15/7/6/02  
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 15/7/6/03 
1. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou U Cukrovaru  paní M. H., na dobu 
určitou 1 roku.  
 
2. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou V Luhu paní J. H., na dobu určitou      
1 roku.  
 
3. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou V Luhu paní V. P., na dobu určitou       
1 roku. 
 
4. RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu v Domě s pečovatelskou službou V Luhu panu J. K.       
na dobu určitou 1 roku.  

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS 
 
usnesení č.: 15/7/6/04 
RM schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS pro paní H. Š. 

 
Bod programu: Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
 
usnesení č.: 15/7/6/05 
RM odvolává paní Janu Fránovou členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí  
RM jmenuje paní Ivetu Fidlerovou členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí  

 
Bod programu: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
 
usnesení č.: 15/7/6/06 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – FK Kralupy 1901 
 
usnesení č.: 15/7/6/07 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro FK Kralupy 1901 z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
FK Kralupy 1901 uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Oslava narozenin s diskotékou“ 
Uvedená akce se bude konat dne 27. 3. 2015 od 17:00 hod. do 28. 3. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je Klubovna KF, Na Turské louce 498, Kralupy nad Vltavou. 



Předpokládaný počet účastníků - 20 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan Dalibor Dobiáš a Hedvika Dobiášová. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Nákup separačních sad 
 
usnesení č.: 15/7/7/01 
RM schvaluje nákup separačních sad za částku 40.000 Kč  

 
Bod programu: Náměstí Jaroslava Seiferta – aktualizace projektové dokumentace, realizace 
rekonstrukce dle aktualizovaného projektu 
 
usnesení č.: 15/7/7/02 
RM schvaluje aktualizovaný návrh rekonstrukce náměstí Jaroslava Seiferta, podle kterého bude 
aktualizován projekt k SP rekonstrukce náměstí Jaroslava Seiferta za cenu 55.200 Kč bez DPH. 
 
RM schvaluje realizaci rekonstrukce náměstí Jaroslava Seiferta podle zpracované aktualizované 
projektové dokumentace. Předložený aktualizovaný projekt RM pokládá za konečný a na další 
připomínky z řad občanů nebude brán zřetel. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Zrušení a vyhlášení Zadávacího řízení „Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/7/8/01 
1. RM schvaluje zrušení Zadávacího řízení na dodávky „Modernizace Systémů Města Kralupy nad 
Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje vyhlášení Zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Modernizace 
IT Systémů Města Kralupy nad Vltavou“. 

 
3. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Modernizace IT Systémů Města Kralupy 
nad Vltavou. 
 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Výběr dodavatele akce „Souvislé opravy komunikací pro rok 2015“ 
 
usnesení č.: 15/7/9/01 
RM schvaluje dodavatelem akce „Souvislé opravy komunikací pro rok 2015“ společnost POZEMNÍ 
KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1, IČ: 27900096, s výslednou 
hodnotou součtu hodnotících kritérií 75,07 % a Položkovým výčtem prací – viz příloha č. 1. 
 
 
 
 



Bod programu: Vyhlášení VŘ - „Dodávka vozidla s nosičem aktivních kontejnerů a HNJ na 
kontejneru určeném pro odtah vozidel“ 
 
usnesení č.: 15/7/9/02 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodávku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 
na akci „Dodávka vozidla s nosičem aktivních kontejnerů a HNJ na kontejneru určeném pro odtah 
vozidel“. 
 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ vč. ZD k akci „Dodávka vozidla s nosičem aktivních kontejnerů   
a HNJ na kontejneru určeném pro odtah vozidel“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Dodávka vozidla s nosičem aktivních 
kontejnerů a HNJ na kontejneru určeném pro odtah vozidel“. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 
 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za kalendářní období 02/2015 
 
usnesení č.: 15/7/9/03 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 02/2015. 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Plán práce Rozpočtové komise RM  
 
usnesení č.: 15/7/11/1 
RM schvaluje Plán práce Rozpočtové komise Rady města Kralupy nad Vltavou na rok 2015. 
RM schvaluje Plán práce Komise školské a prevence kriminality Rady města Kralupy nad Vltavou      
na rok 2015. 

 
Bod programu: Zápisy z jednání 
 
usnesení č.: 15/7/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis Rozpočtové komise č. 1, ze dne 3. 3. 2015 
2. RM bere na vědomí zápis Dopravní komise č. 1, ze dne 3. 3. 2015 
3. RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality č. 1, ze dne 4. 3. 2015 
4. RM bere na vědomí zápis Sportovní komise č. 1, ze dne 6. 3. 2015 
5. RM bere na vědomí zápis Ekologické komise č. 1, ze dne 5. 3. 2015 

 
Bod programu: Zápis komise Kulturní č. 1, ze dne 9. 3. 2015 
 
usnesení č.: 15/7/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis Kulturní komise č. 1, ze dne 9. 3. 2015 
 
 
 



Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady 
 
usnesení č.: 15/7/11/4 
RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 16. 3. 2015 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Připomínky HK Kralupy k dodatku ke Smlouvě o užívání hokejové haly 
 
usnesení č.: 15/7/12/1 
RM bere na vědomí informaci Kralupské sportovní, spol. s.r.o. o chystaném projednávání připomínek 
HK Kralupy k dodatku ke Smlouvě o užívání hokejové haly. 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 
 

 
XIV. Diskuse 

Projednal se stav hotelu Adriana.  
 
Pan Tomáš Pekárek doporučil umístit informační tabulku, pro koho je hřiště určeno – provozní řád 
k nové venkovní posilovně za sportovní halou na Cukrovaru.  
 
Mgr. Martin Luksík si vyžádal přehledovou zprávu za odbor dopravy, ze které by bylo patrné kolik        
a jaké byly spáchány přestupky v oblasti dopravy a výše pokut u jednotlivých druhů přestupků za rok 
2014. 
 
RM projednala návrh na zrušení obytné zóny na nábřeží J. Holuba.  
 
Místostarosta Ing. Marek Czechmann připomenul tajemnici podnět vzešlý ze zastupitelstva, týkající 
se tvorby cenové mapy pozemků a požádal, aby uvědomila komisi majetkovou a bytovou. 
 
RM projednala uzavírku mostu. Projednávalo se téma přejezdu přes lávku. 
 
Pan starosta seznámil RM s žádostí o finanční podporu Babyboxu – příspěvek na nemocnici v Kladně. 
Žádost bude projednána v zastupitelstvu.  
 
Pan Jan Špaček pozval radní na akci Sportovec Kralup, která se uskuteční v pátek 20. 3. 2015. 
 
Pan starosta připomenul radním konání Pietní akce – výročí náletu na Kralupy v neděli 22. 3. 2015. 
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 24. 3. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 23. 3. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 7. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 17. 3. 2015. 
 



 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 
 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 23. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


