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

 
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. 13 
 
usnesení č.: 15/13/1/01 
RM schvaluje návrh programu 13. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 12 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Dočasné zvýšení nájmu v bytových domech Bytového družstva Na Hrádku 
 
usnesení č.: 15/13/2/01 
1. RM bere na vědomí usnesení „Členské schůze Bytového družstva Na Hrádku, družstvo,“ ze dne 11. 
5. 2015, ohledně dočasného zvýšení nájemného v bytových domech čp. 100 a 101 Na Hrádku. 
 
2. RM schvaluje dočasné zvýšení nájemného v bytových domech čp. 100 a 101 Na Hrádku (navýšení 
nájemného se netýká 3 bytů v čp. 101, které jsou ve správě města, určených pro osoby ZPP/P), a to 
ve shodné podobě, jako bylo toto navýšení schváleno „Členskou schůzí bytového družstva Na Hrádku, 
družstvo,“ dne 11. 5. 2015.  

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 14/2015 
 
usnesení č.: 15/13/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 217.461,25 Kč.  
Jedná se o peněžité dary na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory, které byly přijaty v roce 
2014, ale nebyly vyčerpány, tudíž přechází do roku 2015.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 217.461,25 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
SVŠK, § 4351 o 217.461,25 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o 
finanční dar od firmy HECKL, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, který je určen pro potřeby zajištění akce 
„Bezpečně s Městskou policií Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 5.000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 5.000 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se          
o finanční dar od firmy KOCHMANTRANS, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, který je určen pro uspořádání 
akce „Střelecký turnaj Městských policií o pohár starosty města“. Navýšení příjmů kap. č. 6 – MěP,      
§ 5311 o 5.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – MěP, § 5311 o 5.000 Kč. 
 
4. Přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě 
Smlouvy o poskytování lokální asistence v lokalitě Kralupy nad Vltavou rámci veřejné zakázky 



„Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2014“ v celkové výši 37.999,96 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 4319 o 37.999,96 Kč a navýšení výdajů u 
jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání o 37.999,96 Kč.  
5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 33.255 Kč, 
účelově určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 
289/1995 Sb.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.255 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – 
odbor životní prostředí, § 1036 o 33.255 Kč. 
 
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 1.664.263,70 Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie a odpisy od příspěvkových organizací, které byly 
zaslány na účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů dle tabulky: 
 
§ položka kap. PO  částka v Kč 
3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského energie 328.470,00 
3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského odpisy 35.835,00 
3113 2229   2    ZŠ Gen. Klapálka energie 157.649,00 
3113 2229   2 ZŠ Komenského energie 50.237,00 
3113 2229   2 ZŠ Komenského odpisy 16.710,00 
3113 2229   2 ZŠ Václava Havla energie 111.321,00 
3117 2229   2 ZŠ 28. října energie 110.560,00 
3231 2229   2 Základní umělecká škola energie 89.508,00 
3231 2229   2 Základní umělecká škola odpisy 77.380,00 
3421 2229   2 DDM + ŠvP energie 105.000,00 
3421 2229   2 DDM + ŠvP odpisy 79.335,00 
3315 2229   2 Muzeum energie 24.984,00 
3392 2229   2 KaSS energie 279.581,70 
3639 2229   5 TSM energie 197.693,00 
   celkem  1.664.263,70 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 1.664.263,70 Kč.  
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 41.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3114 pol. 6121 
org. 342 (zateplení ZŠ Praktická). Jedná se o platbu za administraci dotace a informační tabuli. 

 
Bod programu: Návrh majetku k vyřazení  
 
usnesení č.: 15/13/3/02 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze. 

 
Bod programu: Zpráva k plnění usnesení RM č. 11 – návrh na rozšíření obsahu zásad pro poskytování půjček  
z FRB včetně snížení úrokových sazeb 
 
usnesení č.: 15/13/3/03 
RM bere na vědomí zprávu k plnění usnesení RM č. 11. - návrh na rozšíření obsahu zásad pro 
poskytování půjček z FRB včetně snížení úrokových sazeb. 
 
 
 
 



 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 
usnesení č.: 15/13/4/01 
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: „Výběr dodavatele VŘ „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/13/4/02 
1. RM schvaluje dodavatelem akce „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ společnost KROS 
spol. s r.o., V Uličce 661, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 46352899, za cenu 2.007.010,10 Kč bez DPH 
resp. celkovou cenu 2.428.482,22 Kč s DPH. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 110.000 Kč z kap. č. 5 par. 3117 pol. 5171 (ZŠ 28. října 
– oprava podlahy tělocvičny) na kap. č. 5 par. 3117 pol. 6121 org. 441 (ZŠ 28. října – rekonstrukce 
kotelny a topení). 

 
Bod programu: Výběr dodavatele „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy                   
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/13/4/03 
1. RM schvaluje dodavatelem akce „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy                   
nad Vltavou“ společnost DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, 
IČ: 48036315, za cenu 8.995.363 Kč bez DPH resp. celkovou cenu 10.884.389,23 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – „Veřejné hřiště Mikovice -odstranění plochy hřiště, Kralupy                    
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/13/4/04 
1. RM bere na vědomí výběr dodavatele akce „Veřejné hřiště Mikovice – odstranění plochy hřiště, 
Kralupy nad Vltavou“ společnost: Bartoloměj Durdoň, Vrchlického 703, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 73870269, za cenu 249.699,49 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ – Parkovací stání v ul. Tř. Legií, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/13/4/05 
STAŽENO 

 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům TSM,MěBP 
 
usnesení č.: 15/13/4/06 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města)            
Ing. P. Š. za I. pololetí roku 2015. 
 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový  podnik)            
Ing. L. B. za I. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1. 
 



RM odvolává Ing. P. Š. z funkce ředitele příspěvkové organizace „Technické služby města Kralupy      
nad Vltavou“. 
 
RM pověřuje Ing. P. Š. vedením příspěvkové organizace „Technické služby města Kralupy                   
nad Vltavou“, v rozsahu práv a povinností ředitele příspěvkové organizace, a to na období                   
do jmenování a nástupu nového ředitele příspěvkové organizace. 
 
RM pověřuje OKTAJ přípravou výběrového řízení na obsazení ředitele „Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou“.  

 
Bod programu: Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou - 
vypracování projektu pro realizaci stavby – bez překopů 
 
usnesení č.: 15/13/4/07 
1. RM schvaluje provedení změny realizační projektové dokumentace tj. bez překopů s použitím 2 
protlaků pod komunikacemi na akci: „Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru, Kralupy 
nad Vltavou“ v alternativě za celkovou cenu 26.620 Kč vč. DPH projekční kanceláří SITEZ s.r.o., Sídliště 
Nová Ves – CPS, 415 01 Teplice. 

 
Bod programu: Snížení energ. náročnosti budovy SDH Minice v  Kralupech nad Vltavou“ – 
méněpráce 
 
usnesení č.: 15/13/4/08 
RM schvaluje Dodatek č. 2 na méně práce ve výši 60.666,87 Kč bez DPH, tj. 73.406,91 Kč vč. DPH       
na dokončené akci: „Snížení energ. náročnosti budovy SDH Minice v  Kralupech nad Vltavou“ 
realizované stavební firmou VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice.  

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova – DPS, cenová nabídka 
 
usnesení č.: 15/13/4/09 
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova 
v Kralupech nad Vltavou“. Zpracování předmětné dokumentace bude zadáno přímo. Zhotovitelem 
bude Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry za celkovou cenu 106 480 Kč 
vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2015. 

 
Bod programu: Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou - dodatek č. 1 
 
usnesení č.: 15/13/4/10 
1. RM schvaluje dodatek č. 2 k SoD čísla RISML/000/2015, uzavřené dne 21. 04. 2015, na provedení 
víceprací ve výši 182 455,65 Kč vč. DPH v rámci akce ,,Modernizace městského bazénu Kralupy nad 
Vltavou" firmou: Syner, s.r.o. 
 
RM doporučuje ZM schválit použití havarijního fondu na opravu havarijního stavu v dětských šatnách              
na plaveckém bazénu. Oprava bude realizována prostřednictvím Kralupské sportovní spol. s.r.o. 

 
Bod programu: Plnění usnesení – aktualizovaný zásobník investičních akcí na rok 2016 a 2017 
 
usnesení č.: 15/13/4/11 
1. RM bere na vědomí aktualizovaný zásobník investičních akcí na r. 2016 a 2017. 
 



2. RM schvaluje seznam projektových dokumentací, které by dle doporučení odboru RIaSM měly být 
zpracovány v roce 2015. Jedná se o: 

 Rekonstrukce komunikace v ulici Štefánikova vč. parkovacích stání  
 Rekonstrukce komunikace v ulici Čechova – studie dopravní obslužnosti  
 Rekonstrukce podlah v 8 učebnách ZŠ Komenského náměstí 
 Rekonstrukce rozvodů elektro vč. osvětlení v ZŠ Gen. Klapálka  
 Adaptace bytu školníka na multifunkční třídu v MŠ J. Holuba 
 Rekonstrukce centrálního schodiště a přístupové rampy na Hostibejk 

 
3. RM doporučuje ZM schválit z rezervního fondu města finanční prostředky v celkové výši 1 700 000 
Kč. Uvedené finance budou použity na pokrytí nákladů na zpracování projektových dokumentací dle 
výše uvedeného seznamu. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku (ELMEP) 
 
usnesení č.: 15/13/5/01 
RM schvaluje záměr města pronajmout společnosti ELMEP s. r.o., V Růžovém údolí 556, Kralupy      
nad Vltavou, část pozemku p. č. 357/49 v k. ú. Mikovice, o výměře 100 m2, za cenu 215 Kč/m2/rok. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o ukončení smlouvy dohodou (stánek PNS Lobeček) 
 
usnesení č.: 15/13/5/02 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 326/00/719/SM dohodou k 31. 7. 2015 se společností 
PNS Grosso s. r.o., Paceřická 1/2773, Praha 9. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/13/5/03 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č.573/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 
2 m2 za účelem umístění letní předzahrádky společnosti Pekařství u Hrdinů s.r.o., Jungmannova 89, 
Kralupy nad Vlt., za cenu 800 Kč/m2/rok. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Povolení konání country festivalu 
 
usnesení č.: 15/13/5/04 
RM schvaluje konání country festivalu dne 27. 6. 2015 od 16.00 hodin do 28. 6. 2015 do 01.00 hodin 
v prostoru Na Paloučku (p. č. 41/1 v k. ú. Lobeček), pořádané CVC Palouček, zastoupený panem 
Stanislavem Hejdukem bez poplatku. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou pod 
kontejnerovým stáním 
 
usnesení č.: 15/13/5/05 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku parcelní číslo 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou      
o výměře cca 24 m2 , na kterém jsou umístěny dva přístřešky pro kontejnerové stání před domy 
V Zátiší č.p. 1019 a 1020 po dobu trvání Společenství vlastníků jednotek Kralupy nad Vltavou, sídl. 
V Zátiší č. p. 1018, 1019, 1020, IČ: 03124878.  



Záměr města bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města. 
 

Bod programu: Žádost o povolení přemístění vývěsky 
 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Koupě pozemku pp. 238/5 v k. ú. Kralupy n/Vlt. od SBD Kralupy n/Vlt. 
 
usnesení č.: 15/13/5/07 
RM bere na vědomí informaci o záměru odkoupení pozemku parc. č. 238/5 v k. ú. Kralupy                 
nad Vltavou a pověřuje Ing. Marka Czechmanna k jednání se SBD Kralupy nad Vltavou, vlastníkem 
pozemku, o podmínkách převodu a kupní ceně. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas k umístění sídla organizace – ZO ČZS Zeměchy II. 
 
usnesení č.: 15/13/5/08 
RM schvaluje umístění sídla Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zeměchy II, IČ 708 81 
944 na adrese 9. května 34, Kralupy nad Vltavou, Zeměchy, 278 01. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/13/5/09 
1. J. Č.        – žádost o prodloužení NS 
2. M. J.    – žádost o prodloužení NS 
3. L. F.  – žádost o prodloužení NS 
4. M. L.      – žádost o prodloužení NS 
5. R. C. – žádost o prodloužení NS 
6. J. Ch.     – žádost o prodloužení NS 
7. J. Š.       – žádost o souhlas vlastníka s podnájmem 
 
J. Č. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše, paní J. Č. ze sociálních důvodů        
na dobu 1 roku od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. 
 
M. J. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše, paní M. J. ze sociálních důvodů      
na dobu 1 roku od 1. 8. 2015 do 31. 7.2016. 
 
L. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní L. F. ze sociálních důvodů              
na dobu 3 měsíce od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 
 
M. L.  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše, panu M. L. ze sociálních důvodů       
na dobu 1 roku od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. 
 
R. C. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, panu R. C. ze sociálních důvodů        
na dobu 1 roku od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. 
 
 



J. Ch. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, panu J. Ch. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 
od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. 
 
J. Š. 
RM schvaluje podnájem bytu, (2.11) Purkyňovo náměstí. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi 
nájemcem, paní J. Š. a podnájemcem, paní S. D. na dobu 1 roku od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv  
 
usnesení č.: 15/13/6/01 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS U Cukrovaru 1171 na dobu určitou od 1. 7. 2015     
do 30. 6. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1. 7. 2015              
do 30. 6. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS U Cukrovaru 1171 na dobu určitou od 1. 8. 2015     
do 31. 7. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě  
 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7 
2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě. 
 

 
Bod programu: Žádost MŠ Dr. E. Beneše o změnu provozní doby 
 
usnesení č.: 15/13/6/02  
RM schvaluje změnu provozní doby Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše. 
RM trvá na zachování prodloužení provozní doby. 

 
Bod programu: Žádost MŠ Dr. E. Beneše o realizaci nové třídy MŠ 
 
usnesení č.: 15/13/6/03 
RM bere na vědomí návrh ředitelky na realizaci nové třídy v MŠ Dr. E. Beneše určenou pro děti 
mladší 3 let v odloučeném pracovišti budovy J. Holuba. 
 
RM ukládá RIaSM předložit návrhy řešení rekonstrukce nové třídy v J. Holuba ve variantách.  
 
RM doporučuje zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2016 na realizaci nové třídy pro děti 
mladší tří let v MŠ Dr. E. Beneše. 

 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2015 
 
usnesení č.: 15/13/6/04 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2015. Odměny 
budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací dle přílohy č. 2. 
 
 
 
 



Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Centrum volného času Palouček 
 
usnesení č.: 15/13/6/05 
RM uděluje 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. Tato výjimka platí na jednorázovou akci - „Country festival“, která se bude konat v termínu 
27. 6. 2015 od 16:00 hod. do 28. 6. 2015 a pro každý jednotlivý den konání akce je udělena výjimka 
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: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – DS Scéna Kralupy 
 
usnesení č.: 15/13/6/06 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro DS Scénu Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce DS Scéna Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „15. ročník divadelního 
festivalu Za Vodou.“ 
Uvedená akce se bude konat dne 12. 6. 2015 od 20:00 hod. do 13. 6. 2015 do 2:00 hod. a 13. 6. 2015 
od 13.30 hod. do 14. 6. 2015 do 2:00 hod. 
Místem konání je KD Vltava, zahrada KD Vltava, klubovna DS Scény a přilehlé okolí. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan Pavel Kuptík. 

 
Bod programu: Novelizace organizačního řádu města - odbor SVŠK 
 
usnesení č.: 15/13/6/07 
RM schvaluje novelu Organizačního řádu města Kralupy nad Vltavou - aktualizaci působnosti odboru 
sociálních věcí, školství a kultury MěÚ (čl. 7), podle předloženého návrhu (příloha důvodové zprávy), 
s účinností od 3. 6. 2015.  

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č.2 
 
usnesení č.: 15/13/6/08 
RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 z důvodu správného zaúčtování položky. 
Kap 2, § 3429 pol. 5222,org. 5666                                                                                                     - 36.000 Kč 
Kap 2,§ 3429 pol. 5493, org. 5666                                                                                                     + 36.000 Kč 
 
Kap.2, § 3429, pol.5339, org. 5666                                                                                                      - 75.000 
Kč 
Kap 2.§ 3429, pol. 5221, org. 5666                                                                                                      + 75.000 
Kč 

 
Bod programu: Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o schválení záměru realizace odvětrání suterénních 
učeben v ZŠ a MŠ Třebízského 
 
usnesení č.: 15/13/6/09 
RM schvaluje záměr realizace odvětrání dvou suterénních učeben v ZŠ a MŠ Třebízského, v nichž sídlí 
výtvarný a dramatický obor Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou ve variantě č. 1 
 
RM schvaluje vypracování projektu panem architektem Matějkou ve variantě č. 1 



RM schvaluje čerpání investičního fondu organizace na projekt a realizaci odvětrání dvou suterénních 
učeben v ZŠ a MŠ Třebízského, v nichž sídlí výtvarný a dramatický obor Základní umělecké školy 
Kralupy nad Vltavou.  

 
VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání 
se separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014 
 
usnesení č.: 15/13/7/01 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího 
nakládání se separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvky z fondu starosty 
 
usnesení č.: 15/13/8/01 
RM schvaluje příspěvek z fondu starosty města Taneční skupině Naděje na činnost spojenou s touto 
skupinou – 5.000 Kč. 
 
RM schvaluje příspěvek z fondu starosty města SDH Kralupy nad Vltavou na výrobu putovního 
poháru starosty města – 1.688 Kč. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 3.000 Kč v rámci kapitoly č. 10, z § 6112, pol. 5223, org. 
0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Závadný stav komunikace na Budečské cyklostezce-plnění usnesení TSM 
 
usnesení č.: 15/13/9/01 
RM bere na vědomí informaci TSM o závadném stavu komunikace na Budečské cyklostezce. 

 
Bod programu: Zvýšení nájemného o inflaci 
 
usnesení č.: 15/13/9/02 
STAŽENO 

 
Bod programu: Snížení nájemného v BD Chelčického č.p. 687 
 
usnesení č.: 15/13/9/03 
STAŽENO

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: ROPID – integrace linek MHD Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/13/10/01 
RM schvaluje zařazení MHD Kralupy nad Vltavou do integrace linek PID. Přechod bude proveden        
po sepsání smlouvy. Podmínkou integrace je dodržení cen jízdného a nenavýšení nákladů na provoz 
MHD. 
 



Bod programu: Žádost o rozšíření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů o výdajové 
místo 
 
usnesení č.: 15/13/10/02 
RM schvaluje rozšíření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů o výdajové místo             
za měsíční paušál ve výši 7.590,33 Kč s DPH na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2025 a pověřuje starostu 
podpisem dodatku ke smlouvě. 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Komise ekologické 
 
usnesení č.: 15/13/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise ekologické ze dne 12. 5. 2015 
 
RM jmenuje navrženou Barboru Nezbedovou (studentka Fakulty aplikované ekologie na ČZU) 
členkou Komise ekologické. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise sportovní 
 
usnesení č.: 15/13/11/02 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sportovní ze dne 12. 5. 2015. 

 
Bod programu: Zápis č. 3 z jednání Redakční rady 
 
usnesení č.: 15/13/11/03 
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Redakční rady ze dne 18. 5. 2015. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise pro centrum města 
 
usnesení č.: 15/13/11/04 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města ze dne 25. 5. 2015. 
 
1. RM doporučuje ZM preferovat ve věci budoucího rozvoje centra města variantu nabídky 
jednotlivých objektů menším investorům a opustit myšlenku velkého developerského projektu. 
 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit zaměření skutečného stavu sklepních prostor v areálu bývalého 
pivovaru (pod objektem bývalé spilky). 
 
3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení (vč. případné studie) na novou propojovací komunikaci mezi Palackého náměstím a ulicí 
Žižkova. Součástí dokumentace bude projekt na demolici všech objektů v trase komunikace. 
 
4. RM ukládá odboru RIaSM zajistit zpracování územní (zastavovací) studii na dostavbu uličního bloku              
za Husovou ulicí. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise kulturní  
 
usnesení č.: 15/13/11/05 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní ze dne 26. 5. 2015 
 



Bod programu: Žádost komise školské a prevence kriminality o přidělení finanční částky z herních 
automatů a loterií pro rok 2015 na dopravu do Mokrosuk. 
 
usnesení č.: 15/13/11/07 
RM bere na vědomí návrh komise na přidělení finanční částky z rozpočtu - z herních automatů           
a loterií pro rok 2015 ve výši 250.000 Kč na úhradu dopravy žáků kralupských škol do školy v přírodě 
Mokrosuky. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní 
 
usnesení č.: 15/13/11/08 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 20. 5. 2015 

 
Bod programu: Zápis z Komise rozpočtové 
 
usnesení č.: 15/13/11/09 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise rozpočtové ze dne 27. 5. 2015 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bez písemných podkladů 
 
Mgr. Luksík informoval radní o prohlídce schodů před Kulturním domem KaSS a vyjádřil názor, že jsou 
poničené díky skateboardistům. Navrhl, aby se při jejich rekonstrukci zvážilo použití takového 
materiálu, který bude proti těmto aktivitám odolný či přímo nevhodný.  
 
Mgr. Luksík dále navrhl radě, aby bylo hřiště za zimním stadionem zpřístupněno dětem                       
ve vymezených hodinách zdarma. V současné době navštěvují hřiště děti bez povolení a hrají fotbal, 
pokud je někdo nevyhostí. Navrhuje, aby se tímto návrhem zabývala Kralupská sportovní. 
 
Mgr. Luksík požádal pana Špačka o předložení účetnictví vyjmenovaných oddílů – turistů, FK Čechie 
Kralupy, FK Kralupy 1901, TJ Sokol, TJ MTB. Do účetnictví by během letních měsíců nahlédli radní        
za účelem zjištění, zda jsou podklady dostatečné pro rozdělování dotací. Na základě těchto informací 
dojde k podnětům pro úpravu stávajících pravidel, na jejich základě dochází k přidělování dotací.  
Místostarosta Libor Lesák reagoval na tento podnět tím, že nelze požadovat po jednotlivých klubech 
předložení originálního účetnictví v plném rozsahu. Není možné, aby úřad disponoval účetnictvím po 
dobu 2 měsíců. Navrhl, aby si jednotlivá účetnictví radní prohlédli v místě sídla organizací. Pan Špaček 
se zavázal, že tento požadavek s jednotlivými organizacemi projedná. 
 
Tajemnice informovala radní o proběhlých kontrolách úřadu, a to o kontrole evidence válečných 
hrobů a o kontrole živnostenského odboru. Obě tyto kontroly proběhly s výsledkem bez zjištěných 
závad.  
 
Tajemnice informovala radní o připravované standardizaci živnostenského odboru, která bude 
probíhat ve čtrnáctidenním intervalu na několika úřadech v ČR. Standardizace má za cíl ověřit 
časovou náročnost jednotlivých úkonů v agendě živností a nastavit tak přiměřený příspěvek na výkon 



státní správy. Výsledky standardizace budou ministerstvu k dispozici koncem září tohoto roku.             
O výstupech bude tajemnice radní informovat. 
 
Tajemnice předala radním oznámení podle zákona o střetu zájmů a informovala je o povinnosti 
vyplnit oznámení nejpozději do 30. 6. 2015 a předat tajemnici – evidenční orgán. 
Starosta informoval radní o nadcházejících dnech Kralup, o složení zahraničních delegací a vyzval 
radní k účasti na bohatém programu.  
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 16. 6. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 4. 6. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 13. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 2. 6. 2015. 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 4. 6. 2015 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


