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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. září 2015 
(RM č. 20) 

 
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: Oprava administrativní chyby 
usnesení č.: 15/20/1/01 
RM schvaluje opravu administrativní chyby usnesení č. 15/18/4/04 takto: 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. zhot. RISML/00028/2015 na akci „Projektová dokumentace na 
řešení zpevněných ploch v centru města – I. etapa“, jehož předmětem budou vícepráce v celkovém 
finančním objemu 28 858,50 Kč vč. DPH. Důvodem víceprací je rozšíření předmětu díla o uzemnění 
hromosvodu kostela, změnu řešení chodníku okolo kostela a úprava odvodnění objektu kostela. 
 
Bod programu: Oprava administrativní chyby 
usnesení č.: 15/20/1/02 
RM schvaluje návrh programu 20. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 18/2015 (plnění usnesení).   
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Strategický plán rozvoje města Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 15/20/2/01 
RM doporučuje ZM schválit: 
    - aktualizaci stávajícího PSER města Kralup nad Vltavou vlastními silami prostřednictvím MěÚ. 
 
Bod programu: Návrh na zřízení „oddělení správy majetku“ a „oddělení rozvoje města“ v rámci 
odboru RIaSM 
usnesení č.: 15/20/2/02 
1. RM schvaluje zřízení „oddělení správy majetku“ a „oddělení rozvoje města“ v rámci odboru RIaSM, 
s účinností od 1. 10. 2015. 
 
2. RM schvaluje změny zařazení dotčených pracovníků podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, 
s účinností od 1. 10. 2015.  
 
3. RM schvaluje novelu organizačního řádu města spočívající ve zřízení „oddělení správy majetku“ 
a „oddělení rozvoje města“ v rámci odboru RIaSM a nové zařazení dotčených agend, ve smyslu 
schválené organizační změny a důvodové zprávy, s účinností od 1. 10. 2015. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Směrnice „Inventarizace majetku a závazků“ 
usnesení č.: 15/20/3/01 
RM schvaluje směrnici „Inventarizace majetku a závazků“.  
 
Bod programu: Návrh na zrušení směrnice „Účtování leasingu“ 
usnesení č.: 15/20/3/02 
RM schvaluje zrušení směrnice č. RM 06/19/2/02 „Účtování leasingu“. 
 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 20/2015 
usnesení č.: 15/20/3/03 
RM schvaluje: 
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A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1.  Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – 
krajské pobočky v Příbrami v celkové výši 28.000,- 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 28.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4339 
o 28.000,- Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 321.035,- Kč. Jedná se 
o přiznání slevy od České pojišťovny, a.s. za příznivý škodní průběh v uplynulém období od 
1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 ve výši 10% z uhrazeného pojistného. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6320 o 321.035,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6320 pol. 5163 o 321.035,- Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 6.691,- Kč. Jedná se o výplatu 
pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. za poškozené auto Městské policie Kralupy nad 
Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na kap. č. 6 – městská policie, na položku 
opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 6.691,- Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311  o 6.691,- Kč. 

4. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě 
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Podpora standardizace 
výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rámci města Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 
411.350,59 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 411.350,59 Kč 
a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání dotace 
o 411.350,59 Kč.  

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

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 21.500,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace 
investic, z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 465 
(rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 69.575,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace 
investic, z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 450 
(chodník v ulici Na Velvarské silnici). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, 
§ 3429 pol. 6121  org. 426 (zateplení – Skautský dům, Přemyslova ul.) na autorský dozor, 
technický dozor a BOZP.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 96.800,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, 
§ 3412 pol. 6121  org. 414 (modernizace plaveckého bazénu) na administraci dotace.  

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.500,- 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. 387 (rekonstrukce a revitalizace Předmostí) na tabulku a poutač.  

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 262.264,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na technický dozor, administraci 
dotace a BOZP u akcí dle tabulky: 

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

5       3111      6121        452 65.566,00 

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

5       3111      6121        453      65.566,00 

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

5       3111      6121        454     65.566,00 
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IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Žádost o výjimku: Oprava chodníku a terasy u nákupního střediska Říp“ 
usnesení č.: 15/20/4/01 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. – Postup řízení, písm. a) pravidel, o existenci minimálně 

3 nabídek v souladu s částí 5. – Obecná ustanovení, písm. f) pravidel. 
 

1. RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace k akci „Oprava chodníku a terasy u nákupního 
střediska Říp v Kralupech nad Vltavou“ společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za cenu 664.469,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
usnesení č.: 15/20/4/02 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 
 
Bod programu: Schválení dodavatele na zpracování GZ na akci: Rekonstrukce komunikace v ul. 
Čechova a Vrchlického 
usnesení č.: 15/20/4/03 
RM schvaluje zpracování geodetického zaměření v rámci akce: „Rekonstrukce komunikace v ul. 
Čechova a Vrchlického“ dle cenové nabídky od dodavatele GeoSM, Jiří Svoboda, Vít. Hálka 1200, 277 
11 Neratovice, IČ: 02757401, za cenu 21.500,- Kč s DPH. 
 
Bod programu: Schválení dodavatele na zpracování PD k akci: Chodník v ul. Na Velvarské silnici 
usnesení č.: 15/20/4/04 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro úsek 2.2 dle studie dopravní obslužnosti 
v rámci akce: „Chodník v ulici Na Velvarské silnici“, ve stupních DUR, DSP a DPS včetně výkazu výměr 
a kontrolního rozpočtu, dle cenové nabídky od dodavatele Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 
184 00 Praha 8, IČ: 40854329, za cenu 69.575,- Kč s DPH. 
 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou – uzavření 
dodatku SOD č. 2  
usnesení č.: 15/20/4/05 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00058/2015 na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro 
v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem uvedeného dodatku je konečný rozdílový 
rozpočet stavby dle skutečně provedených prací, kterým se snižuje celková cena díla o 17 368,69 Kč 
vč. DPH. 
 
Bod programu: Nabídka majetku TSM Kralupy nad Vltavou zřizovateli 
usnesení č.: 15/20/4/06 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku (osobní automobil Škoda Felície Van) od Technických 
služeb města Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, okres Mělník, příspěvková organizace, dle podle § 27 
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

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

5       3111      6121        455 65.566,00 

celkem  262.264,00 
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2. RM schvaluje Technickým službám města Kralup nad Vltavou, Libušina 123, okres Mělník, 
příspěvková organizace, ekologickou likvidaci nebo převod osobního automobilu Škoda Felície Van do 
vlastnictví jiné osoby za částku 5.000,- Kč. 
 
Bod programu: „Oprava chodníků v ul. U Jízku – Chelčického a parkoviště u bytových domů č.p. 
1055 a 1056 - Kralupy nad Vltavou“ – ukončení akce (financování) 
usnesení č.: 15/20/4/07 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SoD č. RISML/00047/2015 na akci: „Oprava chodníků v ul. U Jízku – 
Chelčického a parkoviště u bytových domů č.p. 1055 a 1056 - Kralupy nad Vltavou“ realizované 
stavební firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník z důvodu snížení 
celkové ceny díla ve výši 12.546,-  Kč bez DPH, tj. 15.181,- Kč vč.   DPH.  
 
Bod programu: „Stavební opravy obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou“ – ukončení 
akce 
usnesení č.: 15/20/4/08 
RM schvaluje provedení vyvolaných méně a více prací dle předloženého rozdílového rozpočtu na 
akci: „Stavební úpravy obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou“ stavební firmou STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, Mělník, přičemž je dodržena sesmluvněná cena 
stavebních prací ve Smlouvě o dílo.  
 
Bod programu: „Předmostí – turistické centrum, Kralupy nad Vltavou“ – ukončení akce 
(financování) 
usnesení č.: 15/20/4/09 
RM schvaluje dodatek č. 3 ke SoD č. RISML/00003/2015 na akci: „Předmostí – turistické centrum, 
Kralupy nad Vltavou“ realizované stavební firmou BUILDING-LT s.r.o., Marie Pomocné 309/42, 
Litoměřice z důvodu snížení celkové ceny díla ve výši 32.057,13 Kč vč. DPH.  
 
Bod programu: „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ – ukončení akce (financování) 
usnesení č.: 15/20/4/10 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SoD č. RISML/00049/2015 na akci: „Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad 
Vltavou“ realizované stavební firmou KROS spol. s.r.o., V Uličce 661, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
z důvodu snížení celkové ceny díla ve výši 2.111,- Kč bez DPH, tj. 2.554,- Kč vč. DPH.  
 
Bod programu: „Parkovací stání v ul. Třída Legií, Kralupy nad Vltavou“- informace 
usnesení č.: 15/20/4/11 
RM bere na vědomí informaci o akci „Parkovací stání v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou – 
Lobeček“.  
 
Bod programu: „Parkovací stání v ul. Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“- informace 
usnesení č.: 15/20/4/12 
1. RM bere na vědomí informaci o akci „Parkovací stání v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“. 
ODLOŽENO za účelem zajištění osobního projednání se zástupcem SŽDC Oblastní ředitelství Praha.  
 
Bod programu: Autorský dozor na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad 
Vltavou“ 
usnesení č.: 15/20/4/13 
RM schvaluje pana Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 na zajištění autorského 
dozoru (cca 1x týdně) na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ za 
celkovou cenu 10.000,- Kč vč DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena příkazní smlouva. 
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Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou - vícepráce 
usnesení č.: 15/20/4/14 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. obj. RISML/00033/2015 s firmou STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5 – Smíchov na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad 
Vltavou“. Předmětem uvedeného dodatku je navýšení ceny o částku 133.258,45 Kč vč. DPH. 
 
Bod programu: „Sauna u zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou“- informace 
usnesení č.: 15/20/4/15 
RM bere na vědomí informaci o průběhu reklamace akce: „Snížení energetické náročnosti budovy 
sauny u zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“.  
 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu – „Elektrifikace zvoničky v Lobečku Kralupy nad 
Vltavou“ 
usnesení č.: 15/20/4/16 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 90 000,- Kč z kap. 5 3326 5171 (obnova odcizené části 
pamětní desky obětem II. sv. války) na kap. 5 3326 6121 org. 466 (Elektrifikace pohonu zvonu kaple 
v Lobečku Kralupy nad Vltavou). 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o rozšíření vjezdu k domu čp. 173, Riegrova ul. 
usnesení č.: 15/20/5/01 
RM schvaluje posunutí oplocení pozemku parc.č.st.211 (dvora ZUŠ) o 1,7 m za účelem rozšíření 
přístupu k pozemku parc.č. st.207 (dvůr restaurace čp.173) přes pozemky města parc.č.96/4 
a parc.č.st.211 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. Posunutí oplocení provede: 
1) město Kralupy nad Vltavou 
2) vlastník pozemku parc. č. st. 207 na vlastní náklady 
 
Bod programu: Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské  sítě v k.ú. Lobeč – VKM 
usnesení č.: 15/20/5/02 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  
údržby a oprav vodovodního řadu a vodovodního přivaděče na pozemcích parc. č. 153/40, parc. 
č. 156/72 a parc. č. 156/151 a parc. č. 156/155 v k.ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch  společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, za 
jednorázovou úhradu ve výši  4.000,- Kč  za prvních 10 m délky trasy a 300,- Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,- Kč za prvních 10 bm 
délky trasy a 150,- Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
Bod programu: Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské  sítě v k.ú. Mikovice – kanalizační 
přípojka 
usnesení č.: 15/20/5/03 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  
údržby a oprav kanalizační přípojky  na pozemcích parc. č. 565/3 a parc. č. 565/5 v k.ú.  Mikovice 
u Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka 
pozemku parc. č. st. 15/1 s čp. 12 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve 
výši 4.000,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 15/20/5/04 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, od 15. 9. 2015 do 31. 10. 2015, s paní 
Janou Kosinovou, Nová Ves 58, IČ: 66408237, na pronájem části pozemku p. č. 571/4 k. ú. Kralupy 
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nad Vltavou, před bistrem v Jiráskově uliči čp. 114, Kralupy nad Vlt., o výměře 10 m2, za účelem 
umístění letní předzahrádky, za cenu 800,- Kč/m2/rok. 
 
Bod programu: Žádost o výpůjčky části pozemků – KSČM Kralupy nad Vlt. 
usnesení č.: 15/20/5/05 
1. RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 153/38 o výměře 1 m2 (ul. Revoluční), část 
pozemku p. č. 153/6 o výměře 1 m2 (ul. Masarykova) všechny k. ú. Lobeček, dále část pozemku p. č. 
15/6 o výměře 1 m2 (Purkyňovo náměstí), část pozemku p. č. 348/1 o výměře 1 m2 (ul. J. Palacha) 
všechny k. ú. Lobeč, část pozemku p. č. 88/1 o výměře 1 m2 (ul. Gen. Klapálka) k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, část pozemku p. č. 108/35 o výměře 1 m2 (sídl. Hůrka) v k. ú. Kralupy nad Vltavou MěV 
KSČM Kralupy nad Vltavou, zastoupenému jeho předsedou, Ing. Vladimírem Novým, za účelem 
umístění vývěsních tabulí na dobu určitou ……… let.       
 
2. RM schvaluje  MěV KSČM Kralupy nad Vltavou, zastoupeného jeho předsedou, Ing. Vladimírem 
Novým, přemístění vývěsky z pozemku p. č. 566/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou na pozemek p. č. 108/35 
k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
 
Bod programu: Výpověď Dohody č. 496/11/700/RIaSM – Úřad práce ČR    
usnesení č.: 15/20/5/06 
RM bere na vědomí výpověď Dohody č. 496/11/700/RIaSM o způsobu podílení se na nákladech za 
telekomunikační služby a informační technologie uzavřené s Úřadem práce ČR. 
 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor Palackého čp. 6 – APTO a.s. 
usnesení č.: 15/20/5/07 
ODLOŽENO z důvodu nejasného budoucího řešení objektu bývalé balírny.  
 
Bod programu: Marek Svoboda – žádost o prodloužení NS 
usnesení č.: 15/20/5/08 
RM bere na vědomí informaci o platnosti nájemní smlouvy uzavřené s panem Markem Svobodou na 
byt č. 21, Chelčického čp. 687.  
 
Bod programu: Bytové záležitosti 
usnesení č.: 15/20/5/09 
1. M. B. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr.E.Beneše čp. 539  paní M. B. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 
 
2. D. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení 
dluhu. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku 
usnesení č.: 15/20/6/01 
RM  schvaluje  umístění  sídla  spolku „Spolek  rodičů  a přátel  mateřské  školy U Jeslí“ na adrese: U 
Jeslí 520, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  
 
Bod programu: Zrušení usnesení ze dne 18. 8. 2015 č. 15/18/6/04 
usnesení č.: 15/20/6/02  



čj.: MUKV 53415/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 
1. RM ruší usnesení ze dne 18. 8. 2015 č. 15/18/6/04. 

 
2.  RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou čerpání 

finančních prostředků ve výši 15.000,- Kč + 21% DPH z investičního fondu příspěvkové 
organizace na úhradu architektonické studie na akci „Oprava vstupních schodů v objektu KaSS 
Kralupy nad Vltavou“.  
 

3. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou převod finančních 
prostředků ve výši 30.000,- Kč + 21% DPH z investičního fondu do rezervního fondu příspěvkové 
organizace. Finanční prostředky budou použity na úhradu dvou architektonických studií na akci 
„Oprava vstupních schodů v objektu KaSS Kralupy nad Vltavou“.     

 
Bod programu: Plnění usnesení č. 15/16/2/02 ze dne 21. 7. 2015 
usnesení č.: 15/20/6/03 
RM bere na vědomí náplně práce účetních všech příspěvkových organizací města.  
 
Bod programu: Plnění usnesení č. 15/18/6/06 ze dne 18. 8. 2015 
usnesení č.: 15/20/6/04 
ODLOŽENO z důvodu nedostatečných informací k rekonstrukci objektu – finanční odhad. 
 
Bod programu: Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o souhlas s užíváním učebny v ZŠ praktická 
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 15/20/6/05 
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou užívání jedné učebny v budově Základní 
školy praktické v Kralupech nad Vltavou, Jodlova 111, v rozsahu dvou vyučovacích dnů v týdnu v době 
od 14. 9. 2015 do 30. 6. 2016. 
 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
usnesení č.: 15/20/6/06 
RM  schvaluje  přidělení bytu č. 155 v Domě s pečovatelskou službou  V Luhu 1181 Kralupy nad 
Vltavou   pro paní  E. S., na dobu určitou 1 roku.  
 
Bod programu: Informace ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. o čerpání rezervního fondu 
PO 
usnesení č.: 15/20/6/07 
RM bere na vědomí informaci Základní školy Kralupy nad Vltavou Komenského nám., o použití 
rezervního fondu organizace na nákup nových žákovských židlí ve výši 76.230,- Kč. 
 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – Jiří Kramer 
usnesení č.: 15/20/6/08 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Jiřího Kramera z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce pan Jiří Kramer uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Svatba“ 
Uvedená akce se bude konat dne 18.9.2015  od 16:00 hod. do 19.9.2015  do 01:00 hod. 
Místem konání je restaurace Kotva v Kralupech nad Vltavou a venkovní prostory této restaurace. 
Předpokládaný počet účastníků je 70 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan Jiří Kramer. 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



čj.: MUKV 53415/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 
Bod programu: Náměstí Jaroslava Seiferta – zařazení částky 66. 792,- Kč na kap. 9 par. 3745 pol. 
6121 org. 400 na aktualizaci projektové dokumentace 
usnesení č.: 15/20/7/01 
RM schvaluje zařazení částky 66.792,- Kč na kap. 9 par. 3745 pol. 6121 org. 400, dle rozpočtové 
skladby. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty Ing. Marka Czechmanna 
usnesení č.: 15/20/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč TJ Kralupy, oddílu tenisu, z fondu 
místostarosty města Ing. Marka Czechmanna na tenisový turnaj. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 3.000,- Kč v rámci kapitoly č. 10 takto: 
z § 6112, pol. 5223, org. 0013 na § 6112, pol. 5222, org. 0013 
 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty Libora Lesáka 
usnesení č.: 15/20/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pořadatelům akce 1. Švejkovy 
motomanévry v Kralupech nad Vltavou, zastoupené Mgr. Václavem Gabrielem, z fondu místostarosty 
města Libora Lesáka na úhradu nákladů spojených s propagací a kulturním programem. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 10.000,- Kč v rámci kapitoly č. 10 takto: 
z § 6112, pol. 5169, org. 0012 na § 6112, pol. 5499, org. 0012 – 5.000,- Kč 
z § 6112, pol. 5229, org. 0012 na § 6112, pol. 5499, org. 0012 – 5.000,- Kč  
 
Bod programu: Žádost o výjimku: PD a administrátor dotace akce - „Regenerace panelového sídliště 
Kralupy nad Vltavou – 1. Etapa“ 
usnesení č.: 15/20/8/03 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. – Postup řízení, písm. a) pravidel, o existenci minimálně 

3 nabídek. 
 

2. RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace k akci „Regenerace panelového sídliště 
Kralupy nad Vltavou“ - společnost Stavební kancelář – Ing. Roman Krásný, Tyršova 1433, 250 82 
Úvaly, IČ: 45108234, za cenu 200 860,- Kč včetně DPH. 

 
3. RM schvaluje výjimku dle části 4. – Postup řízení, písm. a) pravidel, o existenci minimálně 

3 nabídek. 
 
4. RM schvaluje administrátora dotace akce „Regenerace panelového sídliště Kralupy nad Vltavou“ 

společnost Stavební kancelář – Ing. Roman Krásný, Tyršova 1433, 250 82 Úvaly, IČ: 45108234, 
za cenu 185 130,- Kč včetně DPH v případě získání dotace na výše uvedenou akci. 

 
Bod programu: Žádost o zrušení usnesení   
usnesení č.: 15/20/8/04 
RM ruší usnesení č. 15/16/8/02 ze dne 21. 7. 2015 - uzavření dodatku č. 2 k SoD  
č. RISML/00003/2015 na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce, Kralupy nad 
Vltavou se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník. 
 

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



čj.: MUKV 53415/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Přehledová zpráva za odbor dopravy – řešení přestupků , průjezdové radary za 
období 1.7.2014 – 30.6.2015 
usnesení č.: 15/20/10/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru dopravy v oblasti řešení přestupků v dopravě – 
průjezdové radary. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis komise školské a prevence kriminality 
usnesení č.: 15/20/11/01 
RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 17. 8. 2015. 
 
Bod programu: Zápis č. 6 z jednání Rozpočtové komise 
usnesení č.: 15/20/11/02 
RM bere na vědomí  zápis č. 6 z jednání Rozpočtové komise konané dne 1. září 2015.   
 
Bod programu: Zápis č. 4  komise výstavby a dopravy   
usnesení č.: 15/20/11/03 
RM bere na vědomí zápis č. 4 komise výstavby a dopravy ze dne 25. 8. 2015. 
 
Bod programu: Zápis ze sportovní komise ze dne 24.8.2015 
usnesení č.: 15/20/11/04 
RM bere na vědomí zápis č.8.  ze sportovní komise, která se konala 24.8.2015. viz. zápis v příloze. 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM  
usnesení č.: 15/20/12/01 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 08/2015. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
usnesení č.: 15/20/13/01 
Bod programu: Návrh na úpravu cen úhrad pečovatelské služby na základě novelizace vyhlášky 
č. 505/2006, kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách 
RM  schvaluje zvýšení cen úhrad úkonů pečovatelské služby dle přílohy  s účinností od 1.10.2015.  
 
usnesení č.: 15/20/13/02 
Starosta informoval radní o krajské síti sociálních služeb, ze které můžeme získat dotaci na provoz 
nízkoprahového denního centra.  
 
Starosta informoval radní o jednání na Ministerstvu životního prostředí, které vyvolali starostové. 
Předmětem jednání byla protipovodňová připravenost a manipulační řády přehrad. Jednání se 
zúčastnil náměstek ministerstva zemědělství, náměstkyně ministerstva životního prostředí 
a generální ředitel Povodí. 
 
Starosta pozval radní na výjezdní zasedání zastupitelstva do Mokrosuk. Během návštěvy bude 
tématem projednání aktualizace strategického plánu města a prohlídka technického stavu budov 
areálu Mokrosuk s návrhem možných budoucích rekonstrukcí. Akce se bude konat v termínu 25. 9. 
– 29. 9. 2015. 
 
Radní si stanovili termín prohlídky investiční akce rekonstrukce bazénu 10. 9.  v 7 hod. 



čj.: MUKV 53415/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 
 
Místostarosta Ing. Czechmann informoval radní o snižování terénu v Lobečku z důvodu plánované 
rekonstrukce Mostní komunikace. Terén bude snížen a nově zatravněn.  
 
Tajemnice informovala radní o novém rozšíření úředních hodin na správním odboru. Nově budou 
úřední hodiny ve čtvrtek rozšířeny o dopoledne (čt: 8-11, 12-15). 
 
Pan Pekárek informoval radní o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, ve 
kterém se v tuto chvíli neplánuje s alokací finančních prostředků na projekt obchvatu.  
 
Pan Špaček se dotázal na termín otevření chodníku kolem ZŠ Komenského. K otevření chodníku 
dojde po vydání kolaudačního rozhodnutu. 
 
Radní si stanovili termín další rady dne 21. 9. 2015. 
 
Příští jednání Rady města proběhne 21. 9. 2015 od 13:30 hod a zahájí se prohlídkou zrekonstruované 
budovy budoucího úřadu práce Palackého čp. 6.  
Zápis byl vyhotoven 10. září 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 20. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 8. září 2015. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 10. září 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


