
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. května 2015 
(RM č. 12) 

 
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. 12 
 
usnesení č.: 15/12/1/01 
RM schvaluje návrh programu 12. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 11 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 
 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2015 
 
usnesení č.: 15/12/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 212.296,33 
Kč na projekt: „Zateplení čp. 524 – vila u ZŠ Třebízského“. Finanční prostředky budou zapojeny           
do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216         
o 212.296,33 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409  o 212.296,33 Kč. 
 
2. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové 
výši 12.487,89 Kč na projekt: „Zateplení čp. 524 – vila u ZŠ Třebízského“. Finanční prostředky budou 
zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4213 o 12.487,89 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 12.487,89 Kč. 
 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 490.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 
2212 pol. 6121 org. 391 (Rekonstrukce komunikace Lutovítova) na § 2212 pol. 6121 org. 407 
(Rekonstrukce komunikace Za Humny Zeměchy).  
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 156.110 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 
2212 pol. 6121 org. 188 (Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova) na § 2212 pol. 6121 org. 407 
(Rekonstrukce komunikace Za Humny Zeměchy).  

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VŘ „Oprava chodníků v ul. U Jízku – Chelčického a parkoviště          
u byt. domů č. p. 1055 a 1056, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/12/4/01 



RM schvaluje dodavatelem akce „Oprava chodníků v ul. U Jízku – Chelčického a parkoviště u byt. 
domů čp. 1055 a 1056, Kralupy nad Vltavou“ společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za cenu 1.298.598 Kč bez DPH, resp. celkovou cenu 
1.571.304 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Prodloužení termínu dokončení díla „Demolice objektu čp. 65 Trojanova ulice“ 
 
usnesení č.: 15/12/4/02 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. SMSML/00006/2014 na prodloužení termínu dokončení demolice 
objektu čp. 65 v Trojanově ulici do 15. 12. 2015. Důvodem je nutnost provedení přeložky vedení         
ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

 
Bod programu: Přípojka horkovodu do ZŠ Třebízského – navýšení nákladů 
 
usnesení č.: 15/12/4/03 
RM schvaluje navýšení nákladů na realizaci akce „Rekonstrukce horkovodu Makarenkova, úsek č. 3b 
– přípojka Základní škola Třebízského“ o 165 688,93 Kč na celkových 428.436,8 Kč vč. DPH. Uvedená 
akce je kompletně zajišťována společností TAMERO INVEST s.r.o. Celkové finanční náklady budou 
pokryty z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2015 (položka 3113 – opravy v objektech základních škol). 

 
Bod programu: Prodloužení termínu dokončení díla „Modernizace městského bazénu, Kralupy nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/12/4/04 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD, č. zhot. RISML/00037/2015, na prodloužení termínu dokončení díla 
„Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou“ do 4. 9. 2015. Důvodem je špatný stav 
podkladních vrstev pod základovou deskou v prostoru centrálních šaten a sociálního zázemí, který 
vyžaduje časově a technicky náročnější postup výkopových prací i následného doplnění chybějícího 
materiálu pod stávající betonovou deskou. 

 
Bod programu: Zpráva o stavu objektů MŠ a ZŠ, aktualizovaný zásobník plánovaných rekonstrukcí 
2015 -  2020 
 
usnesení č.: 15/12/4/05 
1. RM bere na vědomí zprávu o stavu objektů ZŠ a MŠ a aktualizovaném zásobníku plánovaných 
rekonstrukcí v ZŠ a MŠ, na roky 2015 - 2020. 
 
2. RM ukládá odboru RIaSM předložit ZM na vědomí „zásobník plánovaných rekonstrukcí“ budov 
užívaných ZŠ a MŠ, na roky 2015 - 2020. 

 
Bod programu: Oplocení v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/12/4/06 
RM schvaluje firmě MONTAKO – stavební s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
vícepráce na provedení doplnění vrat do oplocení areálu ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou, které 
činí 36.514,20 Kč, vč DPH. Schválené vícepráce budou řešeny v dodatku č. 1. 

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ gen. Klapálka - výběr zhotovitele PD 
 
usnesení č.: 15/12/4/07 
ODLOŽENO 
RM ukládá odboru RIaSM předložit RM aktualizovaný „zásobník investičních akcí“ na r. 2016 a 2017. 



Bod programu: Autobusové zastávky na podnět občanů 
 
usnesení č.: 15/12/4/08 
1. RM schvaluje projektovou dokumentaci od Ing. Pavla Kubíska na akci: „Autobusové zastávky 
veřejné dopravy, Kralupy nad Vltavou (Lokalita ul. Třída Legií (u tělocvičny Juda) a lokalita U Nádraží) 
za celkovou cenu 20.000 Kč vč DPH, která bude uhrazena z kapitoly 7 § 3639 pol. 6121 (zřízení nových 
vývěsních tabulí). 

 
Bod programu: Zpráva o proběhlé schůzce dne 14. 5. 2015 na MěÚ Kralupy nad Vltavou, ohledně 
reklamace fasády MÚ. 
 
usnesení č.: 15/12/4/09 
1. RM bere na vědomí zprávu ze schůzky konané 14. 5. 2015 na MěÚ V Kralupech nad Vltavou, 
ohledně reklamace fasády objektu MěÚ V Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Oprava vstupních schodů v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: : „II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“ - prodloužení termínu 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: PD na řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – prodloužení 
termínu 
 
usnesení č.: 15/12/4/12 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. zhot. RISML/00028/2015 na prodloužení termínu dokončení díla 
„Projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení na řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou“ do 26. 6. 2015. Důvodem je komplikované řešení z hlediska inženýrských 
sítí (voda, kanalizace, veřejné osvětlení, odvodnění a osvětlení objektu kostela).  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k.ú. Lobeč – O2 Czech Republic, 
a.s. 
 
usnesení č.: 15/12/5/01 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního telekomunikačního vedení optického kabelu na pozemcích parc. č. 399/1 a parc. 
č. 412/6 v  k. ú. Lobeč, 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 
100 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Lobeček – ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 
usnesení č.: 15/12/5/02 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav sloupu kNN na pozemku parc. č. 129/19 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035,                 
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 
 



Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Kralupy n/Vlt. a Lobeč 
– RWE GasNet, s.r.o. 
 
usnesení č.: 15/12/5/03 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav plynárenského zařízení do pozemků města parc. č. 153/5, parc. č. 153/12, parc. č. 
153/10; parc. č. 153/6, parc. č. 153/8, parc. č. 153/41, parc. č. 153/14, parc. č. 153/22, parc. č. 
153/21, parc. č. 153/20, parc. č. 153/19, parc. č. 153/18, parc. č. 153/17, parc. č. 153/16, parc. č. 
83/31 a parc. č. 83/51 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve 
výši 4.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 300 Kč za každý další m trasy uložení plyn. zařízení do 
pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 150 Kč 
za další m trasy uložení plyn. zařízení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o povolení hudebního festivalu Slunovrat 
 
usnesení č.: 15/12/5/04 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 42/1, k. ú. Mikovice) pro konání hudebního festivalu „Slunovrat“ 
pro Petra Šebestu – hlavního pořadatele akce, bytem 28. října 484, Kralupy nad Vltavou ve dnech     
18. 6. 2015, kdy proběhnou přípravné práce, 19. 6. 2015 od 17.00 hodin do 24.00 hodin, dne 20. 6. 
2015 od 14.00 hodin do 21. 6. 2015 do 2.00 hodin, bez poplatku. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
1. D. F. – žádost o prodloužení NS 
2. Z. K. – žádost o prodloužení NS 
3. W. M. – žádost o přijetí Žádosti o byt 
 
usnesení č.: 15/12/5/05 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt , Libušina, panu D. F. ze sociálních důvodů      na 
dobu 3 měsíce od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt , Cesta brigádníků, paní Z. K. na dobu 3 měsíce 
od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015. 
 
3. RM schvaluje přijetí žádosti o pronájem bytu ze sociálních důvodů panu W. M. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182 o souhlas k přijetí peněžitého 
účelového daru 
 
usnesení č.: 15/12/6/01 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182 podle § 37b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí peněžitého účelového daru ve výši 10.000 Kč pro potřeby ZŠ od firmy HECKL, s.r.o., Přemyslova 
153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené Pavlem Hecklem, jednatelem společnosti, a to na nákup 
vybavení pro žáky první třídy. 
 
 



Bod programu: Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2015/2016 
 
usnesení č.: 15/12/6/02  
RM bere na vědomí informaci o úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 ve výši: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka ….….... 480 Kč za měsíc za jedno dítě,  
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše ....…….. 500 Kč za měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 ..…….. 395 Kč za měsíc za jedno 
dítě  

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – Petr Šebesta 
 
usnesení č.: 15/12/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Petra Šebestu z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce pan Petr Šebesta uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Slunovrat 2015.“ 
Uvedená akce se bude konat dne 19. 6. 2015 od 18:00 hod. - do 00:00 hod. a 20. 6. 2015 od 14:00 
hod. - do 21. 6. 2015 do 02:00 hod. Místem konání je k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 672742, 
parcelní číslo 42/1. Předpokládaný počet účastníků je 150 - 200 lidí. Za dodržení náležitostí z OZV        
č. 1/2010 odpovídá pan Petr Šebesta. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – MUDr. Martin Vyoral 
 
usnesení č.: 15/12/6/04 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro MUDr. Martina Vyorala z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce MUDr. Martin Vyoral uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Svatba“. 
Uvedená akce se bude konat dne 30. 5. 2015 od 18:00 hod. - do 24:00 hod. Místem konání                  
je Turistická základna Kralupy nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 70 - 80 lidí. Za dodržení 
náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá MUDr. Martin Vyoral. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – Hedvika Dobiášová 
 
usnesení č.: 15/12/6/05 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro paní Hedviku Dobiášovou z Obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. 
Tuto výjimku chce paní Hedvika Dobiášová uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Oslava 
narozenin.“ Uvedená akce se bude konat dne 29. 5. 2015 od 20:00 hod. - do 30. 5. 2015 do 02:00 
hod. Místem konání je hospůdka na hřišti FK Kralupy 1901. Předpokládaný počet účastníků je 20 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá paní Hedvika Dobiášová. 

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemní smlouvy   
 
usnesení č.: 15/12/6/06 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 5. 2015 - do 30. 4. 2016 A. K. ,        
na byt , V Luhu. 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 15/12/6/07 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou V Luhu, Kralupy nad Vltavou pro pana    
J. Š. na dobu určitou jednoho roku. 



RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou V Luhu, Kralupy nad Vltavou pro pana 
M. S. na dobu určitou jednoho roku.  

 
Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou Komenského nám. o čerpání rezervního fondu 
 
usnesení č.: 15/12/6/08 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace, čerpání rezervního fondu ve výši 87.002,36 Kč a její následné zapojení do rozpočtu 
organizace na plat speciálního pedagoga školy za období leden - červen 2015. 

 
Bod programu: Prázdninový provoz Městské knihovny 
 
usnesení č.: 15/12/6/09 
RM bere na vědomí stanovený letní prázdninový provoz Městské knihovny v r. 2015. 

 
Bod programu: Individuální finanční dotace pro Život 90 Zruč nad Sázavou 
 
usnesení č.: 15/12/6/10 
RM schvaluje poskytnutí finanční dotace pro Život 90 Zruč nad Sázavou. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Ozelenění třech kruhových objezdů v centru města 

usnesení č.: 15/12/7/01 
1. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na ozelenění třech kruhových objezdů                 
a přilehlých záhonů, které provede Ing. Jandová za cenu 12.000 Kč + DPH.  
Současně RM ukládá odboru ŽP zajistit proplacení projektu z jeho rozpočtové kapitoly. 
 
2. RM bere na vědomí, že v případě schválení realizace projektu bude požádáno odborem ŽP                
o finanční krytí zakázky z rezervního fondu.  

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty 
 
usnesení č.: 15/12/8/01 
1. RM schvaluje příspěvek z fondu místostarosty Ing. Czechmanna Zubrnické museální železnici, o. s.              
na náklady spojené s historickým motoráčkem při akci Do Okoře bez oře – ve výši 5.000 Kč. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.000 Kč v rámci kapitoly č. 10, z § 6112, pol. 5139, org. 
0013 na § 6112, pol. 5222, org. 0013. 

 
Bod programu: Schválení programu oslav - Dny Kralup 2015   
 
usnesení č.: 15/12/8/02 
1. RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup n/Vlt 2015“ vč. akcí, které jsou 
v souladu s čl. 4 výjimky odst. 1) vyhlášky města č. 1/2010 „ zajištění některých místních záležitostí 
veřejného pořádku.“ 
 
2. RM bere na vědomí konání Ohňostrojové produkce dne 6. června od 23:30 – 24:00, odpalované 
z Lobečské strany mostu T. G. Masaryka. 



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

Bod programu:  Přehledová zpráva TSM  
 
usnesení č.: 15/12/9/01 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 04/2015. 

 
Bod programu:  Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lobečku - ul. Lidická, Kuzmínova, U Vodárny,      
K. Čapka, U Parku a nám. U Parku  
 
usnesení č.: 15/12/9/02 
1. RM schvaluje  zadání rekonstrukce VO firmě ENERGON Dobříš, s.r.o., formou přímého zadání 
z časových důvodů, za účelem dosažení souběžné realizace s investiční akcí ČEZu - uložení kabelů NN 
do komunikace - stavební vstup do chodníků, v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.  
 
2. RM schvaluje provedení úhrady rekonstrukce VO z rezervního fondu TSM ve výši 1.823.678 Kč. 

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu:  Úsekové měřiče rychlosti a zajištění zlepšení dopravní situace v obci Nelahozeves,                    
ul. Velvarská část Pohořany – prodloužení smlouvy 
 
usnesení č.: 15/12/10/01 
RM schvaluje navržené dopravní řešení, a souhlasí s prodloužením uzavření smlouvy na pronájem 
úsekového měření rychlosti s firmou Gormex s.r.o. sídlem V Domcích 60/20, Praha 6, na období        
od 1. 6. 2015 - do 31. 5. 2016. Nájemné za užívání měřičů rychlostí je stanoveno ve výši 30% bez DPH 
z uhrazených pokut na účet města z uvedeného měření (za stávajících podmínek).  

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
 
usnesení č.: 15/12/11/01 
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 11. 5. 2015. 

 
Bod programu: Rozdělení sportovních příspěvků pro TJ Volejbal a TJ Šachy  
 
usnesení č.: 15/12/11/02 
1. RM schvaluje finanční příspěvky pro TJ Volejbal a TJ Šachy a to následovně:  
Nadstavbová část 
TJ  Volejbal            Finále přeboru ČR mladších žákyň (Liberec)  -                            3.000 Kč 
TJ  Volejbal            1. část přeboru ČR starších žákyň (Praha) -                                 4.000 Kč 
TJ  Volejbal            Finále přeboru ČR starších zákyň ( Olomouc) -                         10.000 Kč 
 
Akce pro veřejnost 
TJ Šachy                 Náborový turnaj pro kralupskou mládež -                                      600 Kč 

 
Bod programu: Zápis z jednání dopravní komise  
 
usnesení č.: 15/12/11/03 
1. RM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise č. 2, ze dne 12. 5. 2015. 



2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit možnost výstavby chodníku ve Velvarské ulici, v úseku                
od ul. U Křížku k můstku přes Zákolanský potok, po etapách uvedených ve studii dopravní obslužnosti             
z r. 2015.  

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bod programu: Závadný stav komunikace na Budečské cyklostezce  

usnesení č.: 15/12/13/01 
RM ukládá TSM prověřit možnost opravy komunikace na Budečské cyklostezce, v místě podchodu                
pod železniční tratí.  

 
Bod programu: Průběh rekonstrukce městského plaveckého bazénu  

usnesení č.: 15/12/13/02 
RM schvaluje provedení bouracích prací v budově městského plavecké bazénu - sociálního zařízení 
pro děti u malého bazénu, z důvodu havarijní situace ukotvení příček k podlahám, a výměnu 
keramických obkladů u malého bazénu, dle předložené cenové nabídky (varianta vč. odstranění 
původního keramického obkladu). Finanční náklady budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo            
s dodavatelem stavby. 

 
Bod programu: Návrh na provedení zahradních úprav v prostoru rušeného pevného herního 
povrchu na hřišti v Mikovicích 

usnesení č.: 15/12/13/03 
RM doporučuje ZM zabývat se předloženým návrhem Ing. Zázvorky na provedení zahradních úprav 
v prostoru rušeného pevného herního povrchu na hřišti v Mikovicích. 

 
Bod programu: Jednání s ministrem dopravy a s hejtmanem 
 
usnesení č.: 15/12/13/04 
RM bere na vědomí informace starosty města o jednání s ministrem dopravy a s hejtmanem                
o obchvatu města. 

 
Bod programu: Jednání s generálními ředitelkami f. Synthos a.s. a Česká rafinérská a.s. 
 
usnesení č.: 15/12/13/05 
RM bere na vědomí informace starosty města o jednání s generálními ředitelkami firmy Synthos a.s. 
a Česká rafinérská a.s. 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 2. 6. 2015 od 13.00 hod – sraz a zahájení jednání proběhne                    
na městském koupališti, v rámci seznámení se s připraveností areálu na letní sezónu. 
Zápis byl vyhotoven 21. 5. 2015. 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 12 města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 19. 5. 2015. 
 
 



 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21. 5. 2015 
 
 

 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


