
čj.: MUKV 61692/2015/KT 

sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

                                                                                                                  

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. října 2015 
(RM č. 23) 

 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
byly osobni údaje z výpisu usnesení vymazány. 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 23 
usnesení č.: 15/23/1/01  
RM schvaluje návrh programu 23. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2015 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bez písemných podkladů 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2015 
usnesení č.: 15/23/3/01 
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 v 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. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.897,- Kč. Dotace 
je účelově určena 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 32.897,- Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.897,- Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o 
peněžitý dar od paní J. 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. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o 
peněžitý dar od paní Č. 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. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o 
peněžitý dar od paní J. 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. 

    
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

 

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000,- Kč v rámci kap. č. 4 – správní odbor, z § 3632 
pol. 5192 (úřední pohřby) na § 6171 pol. 5139 (nákup materiálu). Z důvodu většího počtu nově 
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vzniklých ulic, je nutno posílit položku nákup materiálu, z které jsou hrazeny cedule s názvem ulic a 
cedulky s č. p. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 450.000,- Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 
pol. 6121  org. 414 (modernizace plaveckého bazénu) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím).  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 278.300,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na závěrečnou monitorovací zprávu u 
jednotlivých akcí dle tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 

Zateplení čp. 524 – vila u ZŠ Třebízského 5       3299      5169        422 42.350,00 

Zateplení čp. 6 – Palackého nám. 5       3613      5169        421      42.350,00 

Zateplení – sauna u ZS 5       3412      5169        423     42.350,00 

Zateplení – fotbalové kabiny Mikovice 5       3412      5169        424 42.350,00 

Zateplení – ŠVP Mokrosuky 5       3421      5169        427 42.350,00 

Zateplení - hasičská zbrojnice Minice 5       5512      5169        425 42.350,00 

Strachov 9       3745      5169        262 24.200,00 

celkem  278.300,00 

 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 405.235,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5137  
org. 387 ve výši 298.905,84 Kč a na pol. 5139 org. 387 ve výši 106.329,16 Kč. Jedná se o vybavení 
turistického centra – Předmostí. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 375.347,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na realizaci jednotlivých akcí dle tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 

Dětské hřiště a zahrada přírodního stylu MŠ 
G. Klapálka 

5       3111      6121        452 47.000,00 

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

5       3111      6121        453      164.000,00 

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

5       3111      6121        455 164.347,00 

celkem  375.347,00 

 
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 66.550,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121  
org. 400 na pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci: „Revitalizace sídelní zeleně 
v Kralupech nad Vltavou – náměstí J. Seiferta“. 

 
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 211.360,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121  
org. 472 na projektovou dokumentaci a geodetické zaměření na akci: „Revitalizace panelového 
sídliště Kralupy nad Vltavou  -  I. etapa“.  

 

Bod programu: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 9. 2015 

usnesení č.: 15/23/3/02 
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RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
9 073 607Kč. 

 

Bod programu: „Směrnice pro hospodářskou činnost“              
usnesení č.: 15/23/3/03 
RM schvaluje „Směrnici pro hospodářskou činnost“, s účinností od 1. 11. 2015. 

 

Bod programu: Návrh majetku k vyřazení          
usnesení č.: 15/23/3/04 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v důvodové zprávě.  
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Poskytnutí bezúročné půjčky SDH Minice 
usnesení č.: 15/23/4/01 
RM doporučuje ZM poskytnutí zápůjčky Sbor dobrovolných hasičů Minice ve výši 45.000,- Kč na základě 
uzavřené smlouvy o poskytnutí zápůjčky. 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Zahrada na dlani“ a „Příroda přišla k nám“ 
usnesení č.: 15/23/4/02 
1. RM schvaluje přijetí dotace na akci „Zahrada na dlani“ a pověřuje starostu města podpisem přiloženého 
    Potvrzení o přijetí dotace. 
2. RM schvaluje přijetí dotace na akci „Příroda přišla k nám“ a pověřuje starostu města podpisem 
    přiloženého Potvrzení o přijetí dotace. 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje 
usnesení č.: 15/23/4/03 
1. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Obnova sochy Jana Nepomuckého 
v Mikovicích“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem. 
2. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Modernizaci lodi Carolina JSDH 
Kralupy nad Vltavou“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským 
krajem. 

 
Bod programu: Zastavovací studie na blok za Husovou ulicí – žádost o prodloužení termínu dokončení 
usnesení č.: 15/23/4/04 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. zhot. RISML/00062/2015 na prodloužení termínu dokončení díla 
„Územní zastavovací studie na dostavbu bloku za Husovou ulicí, Kralupy nad Vltavou“ do 14. 11. 2015. 
Důvodem této žádosti je zajišťování vyjádření statika ve věci využitelnosti sklepů bývalé pivovarské spilky a 
časová prodleva, která vznikla během oficiálního rozhodování o nejvhodnější variantě řešení (schváleno 
radou města až 6. 10. 2015). 

 
Bod programu: „Parkovací stání v ul. Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/23/4/05 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit projektovou dokumentaci na přeložku sdělovacího vedení za cenu max. ve 
výši 60.000,- Kč bez DPH (72.600,- Kč vč DPH), kterou bude zpracovávat projektant určený Správou železniční 
dopravní cesty Praha.    

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „PD - Rekonstrukce komunikace v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/23/4/06 
RM schvaluje rozsah zadání projektové dokumentace dle doporučení Komise výstavby a dopravy RM a 
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace 
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v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s části 4. a) „Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.“ 

 
Bod programu: Chodník v ul. Na Velvarské silnici – ohradní a opěrná zeď 
usnesení č.: 15/23/4/07 
RM schvaluje provedení akce „Opěrná a ohradní zeď - Velvarská 104“ zhotovitelem: stavební firma Jaroslav 
Holeček, Čechova 289, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 137.749,67 Kč vč. DPH. Finanční 
prostředky budou hrazeny z rozpočtové rezervy města. 

 

Bod programu: Žádost o výjimku - zpracování PD k ÚR na akci „Revitalizace sídelní zeleně v Kralupech nad 
Vltavou - nám. J Seiferta“ 
usnesení č.: 15/23/4/08 
1) RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,“  
     o existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
2) RM schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Revitalizace sídelní zeleně 
     v Kralupech nad Vltavou – náměstí J. Seiferta“, Katedru zahradní a krajinné architektury, České 
     zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, za celkovou cenu 66.550,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: 1. Nařízení města č. 1/2015 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města  
                                Kralup nad Vltavou v zimním období  
                            2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 15/23/4/09 
1. RM schvaluje Nařízení města Kralup nad Vltavou č. 1 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na 
území města Kralup nad Vltavou v zimním období 2015 - 2016, v předloženém znění. 
2. RM schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2015 - 2016, v předloženém znění. 

 
Bod programu: „II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“ – schválení dodatku č. 5 
usnesení č.: 15/23/4/10 
RM schvaluje a pověřuje starostu města Kralupy nad Vltavou k podpisu dodatku č. 5. 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.  

 
Bod programu: Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Modernizace plaveckého 
bazénu“ 
usnesení č.: 15/23/4/11 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/209/RRS/2014 na akci „Modernizace 
plaveckého bazénu“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Prodloužení nájemní smlouvy č. 210/99/719/SM (MaxDrinks s.r.o.) 
usnesení č.: 15/23/5/01 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. 210/99/719/SM s MaxDrinks s.r.o., 
jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1. 1. 2016 - do 31. 12. 2016 za nájemné 
6.000,- Kč/měsíc s podmínkou, že objekt nebude vytápěn domovní kotelnou Žižkova 80.  

 

Bod programu: Žádost o změnu termínu otevření nového turistického centra    
usnesení č.: 15/23/5/02 
RM schvaluje posunutí termínu zahájení provozu turistického centra nájemcem Richardem Alberovským              
od 1. 12. 2015, nájemné bude hrazeno od téhož data.   
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Bod programu: Žádost o prominutí části nájemného (pozemek pod restaurační předzahrádkou 
Jungmannova ul. čp. 98)  

usnesení č.: 15/23/5/03 
RM schvaluje prominutí nájmu za pronájem části pozemku parc. č. 573/1 k.ú. Kralupy nad Vltavou, pod 
restaurační předzahrádkou, dle nájemní smlouvy č. 187/95/719/SMI, paní Markétě Egelstonové, za období 
od 16. 8. 2015 - do 30. 9. 2015 ve výši 1.500,- Kč z důvodu provádění výkopových prací v Jungmannově ulici.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Mikovice – přeložka 
vodovodu,  sdělovacího vedení a umístění stavby 
usnesení č.: 15/23/5/04 
1) RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav přeložky vodovodního řadu DN 200 a práva umístění stavby mostu na silnici II/101 přes Zákolanský 
potok na pozemcích parc.č. 51/3 a parc.č. 567/6 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ 70891095, 
za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 150,- Kč za další m trasy uložení 
vodovodního řadu do pozemků a jednorázovou úhradu za umístění stavby ve výši 10.000,- Kč. K úhradám 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
2) RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemků parc.č. 51/3 a parc.č. 567/6 v k.ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, potřebných ke stavbě „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054“ 
Středočeskému kraji.  

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
usnesení č.: 15/23/5/05 
Bytové záležitosti: 

1. M. H. – žádost o prodloužení NS 
2. P. S. – žádost o prodloužení NS 
3. J. L. – žádost o prodloužení NS 
4. M. M. – žádost o uzavření nové NS 
5. J. H. – žádost o prominutí zaplacení jistoty 

1. M. H. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní M. H. na byt č. 9, J. Palacha čp. 738 ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 11. 2015 - do 31. 10. 2016. V dodatku ke smlouvě bude zanesena povinnost úhrady jistoty 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. 
 
2. P. S. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Komenského, čp. 198 paní P. S., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 1. 11. 2015 - do 31. 10. 2016. 
 
3. J. L. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 11. 2015 - do 31. 10. 2016. 
 

4. M. M. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, Havlíčkova 900 s paní M. M., za podmínky podepsání 
Dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, Vrchlického 703. 
 

5. J. H. 
ODLOŽENO – (RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši 5.394,00 Kč, požadované v souvislosti 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738, paní J. H.) 
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RM ukládá odboru RIaSM projednat s paní J. H. možnost měsíčních splátek předmětné úhrady peněžité 
jistoty a jejich min. výši. 
 

Bod programu: Hlášení volného bytu č. 6, Smetanova 211 
usnesení č.: 15/23/5/06 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 6, Smetanova 211. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 6, Smetanova 211, jako byt služební.        

Bod programu: Prodej pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou („bývalý areál Aero“) obálkovou metodou  
usnesení č.: 15/23/5/07 
RM bere na vědomí dvě předložené nabídky na prodej pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou („bývalý areál 
Aero“).  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Oprava administrativní chyby v usnesení RM č. 15/22/8/2 - jmenování člena Zdravotní  
a sociální komise RM 
usnesení č.: 15/23/6/01 
RM jmenuje členem Zdravotní a sociální komise rady města Mgr. Jaroslavu Czechmanovou. 

 

Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 - Markéta Egelstonová  
usnesení č.: 15/23/6/02 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro paní Markétu Egelstonovou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku 
chce paní Markéta Egelstonová uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „DISCO PÁRTY“ 
Uvedená akce se bude konat dne 30. 10. 2015 od 20:00 hod. - do 31. 10. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je Koktejl bar v ulici Jungmannova 28 v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 40 - 50 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá paní Markéta Egelstonová. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas se sídlem spolku - BK Kralupy junior  
usnesení č.: 15/23/6/03 
RM souhlasí s umístěním sídla spolku Basketbalový klub Kralupy junior na adrese: V Luhu 1089, Kralupy nad 
Vltavou, na dobu neurčitou. 

 

Bod programu: Hodnocení primární prevence - Semiramis, o. s. 
usnesení č.: 15/23/6/04 
RM bere na vědomí hodnocení ZŠ v Kralupech nad Vltavou týkající se programu primární prevence 
Semiramis, o. s. viz příloha.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Poskytnutí finančního příspěvku OMS 
usnesení č.: 15/23/7/01 
1. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Mělník ve výši 6.650,- 
Kč.  
2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 24/2015 - rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 9, 
odbor ŽP. Dle schválených rozpočtových pravidel převést částku 6.650,- Kč z par. 3749, pol. 5169 (likvidace 
zdivočelých včelstev) výdajové části rozpočtu na par. 3429, pol. 5222, za účelem uhrazení finančního 
příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Mělník.  

 

Bod programu: Výsadba zeleně na terasách kolem infocentra u mostu T. G. Masaryka 
usnesení č.: 15/23/7/02 



str.7 

1. RM schvaluje předložený návrh ozelenění teras kolem infocentra u mostu T. G. Masaryka, vypracovaný 
odborem ŽP. 

2. RM ukládá odboru ŽP zajistit výsadby zeleně kolem infocentra u mostu T. G. Masaryka, dle předloženého 
návrhu, s termínem dokončení nejpozději do 10. 12. 2015. 

3.  RM ukládá odboru ŽP  zajistit založení trávníků, dle předloženého návrhu, položením travních koberců. 

4.  RM schvaluje rozpočtové  změny: 

1) převedení částky 178.000,- Kč z kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 213 (údržba zeleně v Kralupech) na  kap. 9 
par. 3745 pol. 5169 org. 377(investiční akce RIaSM). 

2) převedení částky 107.000,- Kč z kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 210 (údržba zeleně v Lobečku) na  kap. 9 
par. 3745 pol. 5169 org. 377. 

3) převedení částky 100.000,- Kč z kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 254 (Hostibejk – revitalizace zeleně) na  
kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 377. 

5. RM ukládá odboru ŽP předložit návrh úpravy prostoru pod železničním viaduktem mezi cyklostezkou               
a Mostní ulicí. 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty - Stanislav Vrátný 
usnesení č.: 15/23/8/01 

1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4700,- Kč, na podporu Stanislava Vrátného 
v soutěži v amatérské bowlingové lize a reprezentace města v různých turnajích z fondu místostarosty 
města Libora Lesáka. 
 
2.  RM schvaluje rozpočtovou změnu  

Z: kap. 10 marketing města - pol. 6112 /org. 0012 - na: Fond MST Libora Lesáka pol. 5499 neinvestiční 
transfery obyvatelstvu  
Na kap. 10 marketing města - pol. 6112 /org. 0012 - na: Fond MST Libora Lesáka pol. 5493 neinvestiční 
transfery fyzickým osobám. 

 

Bod programu: Příspěvek z fondu starosty – ZŠ Komenského  
usnesení č.: 15/23/8/02 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč, ZŠ Komenského, na workshopy s cílem 
informovat o národních menšinách ve městě z fondu starosty města Petra Holečka. 

 

Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty  
            1. CVČ Palouček, z.s. 
            2. ASPV TJ Kralupy 

usnesení č.: 15/23/8/03 
1) RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1200,- Kč, CVČ Palouček, z.s., na nákup medailí na 
Paralympiádu konanou dne 5. 9. 2015 z fondu místostarosty města Ing. Marka Czechmanna. 
 
2) RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 720,- Kč, ASPV TJ Kralupy, na nákup věcných darů na 
benefiční turnaj, z fondu místostarosty města Ing. Marka Czechmanna. 
 
3) RM schvaluje rozpočtovou změnu- převod fin. prostředků: 
Z: kap. 10 marketing města - pol. 6112 /org. 0013 - na: Fond MST Marka Czechmanna pol. 5194 věcné dary  
Na kap. 10 marketing města - pol. 6112 /org. 0013 - na: Fond MST Marka Czechmanna pol. 5222 neinvestiční 
transfery spolkům 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva 09-10/2015 – ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou 
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usnesení č.: 15/23/9/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu 09-10/2015 – ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou o 
průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek v rozsahu 50.001,- Kč do výše 500.000,- Kč (bezDPH), formou 
„přímého zadání zakázky“, ve smyslu části 4a) „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek“. 

 

Bod programu: Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku 

usnesení č.: 15/23/9/02 
RM souhlasí s umístěním sídla spolku „Spolek  rodičů  a přátel  mateřské  školy Dr. E. Beneše“ na adrese:           
Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou.  

 

Bod programu: Informace o čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Třebízského – havárie  
usnesení č.: 15/23/9/03 
RM bere na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace ve výši 43.717,30 Kč na provedení výměny čerpadla 
otopného systému z důvodu havarijního stavu stávajícího 10 let starého čerpadla.     

 

Bod programu: Žádost ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou o souhlas zřizovatele s navýšením počtu 
dětí ve školní družině 

usnesení č.: 15/23/9/04 
RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, od 1. 9. 2016 ze stávající kapacity 80 žáků na novou 
kapacitu 90 žáků. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 15/23/9/05 
RM schvaluje přidělení bytu č. 353 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 paní M. K., na dobu určitou 
1 roku. 

 

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského zřizovateli  
usnesení č.: 15/23/9/06 
RM neschvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace a schvaluje jeho likvidaci nebo převod do vlastnictví 
jiné osoby, dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Návrh schválení projektového záměru MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 15/23/9/07 
RM schvaluje žadatelem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ MAS Nad Prahou, Líbeznice                
a pověřuje místostarostu Libora Lesáka přípravou projektu a návrhu finanční dohody. 
 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise č. 10 ze dne 7. 10. 2015 
usnesení č.: 15/23/11/01 
1) RM bere na vědomí zápis č. 10 ze sportovní komise, která se konala 7. 10. 2015.  
2) RM schvaluje dle došlé žádosti dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy pro TJ Tenis Kralupy ve výši 3.500,- 
Kč – Celostátní turnaj mladších žákyň. 
3) RM schvaluje dle došlé žádosti dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy pro TJ KČT Kralupy ve výši 1.500,- Kč 
– Závod všestranné dovednosti. 
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4) RM schvaluje dle došlé žádosti dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy pro TJ KČT Kralupy ve výši 4.000,- Kč 
– 1. Závod Středočeského poháru 2016.  
5) RM schvaluje dle došlé žádosti dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy pro TJ Silový trojboj ve výši 25.000,- 
Kč – 2. Mistrovství východních Čech. 
6) RM schvaluje dle došlé žádosti dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy pro FIT FOR YOU ve výši 10.000,- Kč  
- Halloween aerobic.  

 

Bod programu: Zápis č. 8 z jednání Rozpočtové komise 
usnesení č.: 15/23/11/02 
RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání Rozpočtové komise konané dne 12. října 2015.   

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 9 ze dne 15. 10. 2015 
usnesení č.: 15/23/11/03 
RM bere na vědomí zápis redakční rady Kralupského zpravodaje č. 9 ze dne 15. 10. 2015. 

 

Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 5 ze dne 19. 10. 2015 
usnesení č.: 15/23/11/04 
RM bere na vědomí zápis Kulturní komise č. 5 ze dne 19. 10. 2015. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

usnesení č.: 15/23/12/01 
RM bere na vědomí „Petici proti zbourání budovy bývalého hotelu Praha“ s tím, že petice bude předložena 
k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
usnesení č.: 15/23/13/01 
RM ukládá odboru SVŠK zpracovat a předložit informaci o maximální možné kapacitě jednotlivých ZŠ,                     
ohledně počtu žáků (zároveň uvést současný počet žáků a současnou možnou kapacitu počtu žáků bez 
potřeby investic), ve spojení s odhadem investičních nákladů na dosažení maximální možné kapacity,                                  
a předložit celkový odhad nákladů na potřebné investice do budovy ZŠ v příštích letech (za součinnosti 
odboru RIaSM).    

 
usnesení č.: 15/23/13/02 
RM ukládá MěBP předložit na příští jednání RM písemnou zprávu o průběhu a výsledku 1. hromadné 
kontroly městských bytů a předložit plán údržby městských bytových domů na rok 2016, zejména podrobně 
bytový dům čp. 495 v Husově ulici. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 3. 11. 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na jednání 
rady se dostaví ve 13 hod. ředitelka MěP Mgr. Eva Kostlivá.  
Zápis byl vyhotoven 22. 10. 2015.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 22. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                              Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


