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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2015 
(RM č. 21) 

 
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. 21 
usnesení č.: 15/21/1/01  
RM schvaluje návrh programu 21. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 20/2015 (plnění usnesení).  
 
Bod programu: Oprava administrativní chyby 
usnesení č.: 15/21/1/02 
RM schvaluje opravu administrativní chyby usnesení č. 15/20/4/01 takto: 
RM schvaluje dodavatele akce „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. 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Návrh platového výměru ředitele TSM 
usnesení č.: 15/21/2/01 
RM schvaluje platový výměr Ing. Luboše Němce, ředitele příspěvkové organizace města „Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou,“ dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 12. 10. 2015. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2015 
usnesení č.: 15/21/3/01 
Rada města schvaluje: 
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 24.000,- 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 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)  o 24.000,- 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a 
manželství)  o 24.000,- Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 250.000,- Kč. 
Jedná se o finanční dar od společnosti Česká rafinérská, a.s., Litvínov na podporu akcí 
uvedených v příloze č. 1 k darovací smlouvě. Navýšení příjmů a výdajů  
kap. č.  7 – odbor SM  § 3412 (sportovní zařízení v majetku obce) o 100.000,- Kč na realizaci 
venkovního hřiště – posilovny pro mládež – na sídlišti V Zátiší  
kap. č. 2 – odbor SVŠK  § 3113 (základní školy) o 100.000,- Kč na dovybavení nově zřizované 
učebny chemie a fyziky v ZŠ Třebízského 
kap. č. 10 – odbor KS  § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 50.000,- Kč na kulturní 
a společenské akce „Oslavy I. Adventu“ 

3. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 
152.390,99 Kč na projekt: „Zateplení sauny u ZS“. Finanční prostředky budou zapojeny 
do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
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pol. 4216 (ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 152.390,99 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.)  o 152.390,99 
Kč. 

4. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v celkové výši 8.964,09 Kč  na projekt: „Zateplení sauny u ZS“. Finanční prostředky budou 
zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4213 (investiční přijaté transfery ze státních fondů)  o 8.964,09 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.) o 8.964,09 Kč. 

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

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace  
investic, z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) pol. 6121 (budovy, haly 
a stavby) org. 433 (parkovací stání v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou) na § 2212 (silnice) 
pol. 6121 (budovy, haly a stavby) org. 391 (rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, 
Kralupy nad Vltavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 81.034,91 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6409 (ostatní činnosti j.n.) pol. 6901 (investiční rezerva) na kap. č. 5 – realizace investic § 
3113 (základní školy) pol. 5171 (opravy a udržování). Jedná se o navýšení nákladů na realizaci 
akce „Rekonstrukce horkovodu Makarenkova, úsek č. 3b – přípojka ZŠ Třebízského“.  

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Adaptace služebního bytu na třídu MŠ – MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou – 
varianty dispozičního uspořádání 
usnesení č.: 15/21/4/01 
RM schvaluje variantu č. 1 dispozičního uspořádání pro vypracování PD na akci: „Adaptace 
služebního bytu na třídu MŠ – MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. 
 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou.“ 
usnesení č.: 15/21/4/02 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané v souladu s postupem pro 

zjednodušená podlimitní řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy 
nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: 
„Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou“ 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: 
„Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou“: 
- COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha - Vysočany 
- Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
- Inženýrské stavby spol. s r. o. Odolena Voda, Květnová 3, 250 70 Odolena Voda 
- Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník 
- STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
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- Lenka Moravcová, referentka městského marketingu 
Náhradníci v pořadí:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, manažer pro rozvoj města 
- Mgr. Lenka Pustinová, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Podélné parkovací stání u městské chaty v Černém Dole 
usnesení č.: 15/21/4/03 
1. RM souhlasí s realizací podélného parkovacího stání u městské rekreační chaty v Černém Dole. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zadat vypracování projektové dokumentace včetně inženýringu, dle 

cenové nabídky pana Ing. arch. Karla Kafky, Štefánikova 2088, 530 02 Pardubice, za celkovou 
cenu 15 000,- Kč. 

 
Dostavili se radní Listík a Špaček. 
 
Bod programu: Vstup do nových chodníků v ulicích Vodárenská a Boženy Němcové 
usnesení č.: 15/21/4/04 
RM uděluje výjimku společnosti RWE GasNet, s.r.o. ke vstupu do povrchů chodníků v ulicích 
Vodárenská a Boženy Němcové, v rozmezí dle projektové dokumentace vypracované firmou Ivana 
Chmelíčková - INPRO sdružení, Zahradní 30, 326 00 Plzeň, na kterých je stavební uzávěra a záruka 
držena Technickými službami do roku 2019. Za podmínek stanovených v zápisu z koordinační schůzky 
ze dne 7. 9. 2015. 
 
ODLOŽENO za účelem svolání jednání se zástupcem žadatele – RWE  GaSNet, s.r.o. Cílem schůzky je 
zajištění koordinace investičních záměrů města s investičními záměry majitelů sítí.  
 
Bod programu: Předložení cenových nabídek na odstranění torza mostku přes Zákolanský potok za 
poliklinikou 
usnesení č.: 15/21/4/05 
RM bere na vědomí cenové nabídky poptaných firem. 
 
Bod programu: „Stavební opravy obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou“ – sanace 
vlhkého zdiva 
usnesení č.: 15/21/4/06 
1. RM schvaluje provedení sanačních prací dle předloženého nabídkového rozpočtu na akci: 

„Stavební úpravy obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou – sanace vlhkého zdiva“ 
stavební firmou Ing. Josef Kolář - PRINS, Havlíčkova 24, 750 02 Přerov za cenu 27.773,- Kč bez 
DPH, tj. 33.206,- Kč vč. DPH 

2. RM schvaluje provedení stavebních prací dle předloženého nabídkového rozpočtu na akci: 
„Stavební úpravy obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou – sanace vlhkého zdiva 
(stavební práce)“ stavební firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, Mělník 
za cenu 81.354,- Kč bez DPH, tj. 98.438,- Kč vč. DPH. 

  
Bod programu: Zastavovací studie na blok za Husovou ulicí – žádost o prodloužení termínu 
dokončení 
usnesení č.: 15/21/4/07 
RM schvaluje dodatek č. 1 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. 10. 
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2015. Důvodem této žádosti je zejména nutnost koordinace s projekční činností na akci „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část (prostor bývalého pivovaru) 
a prověření využitelnosti ležákových sklepů. 
 
Bod programu: Přípojka horkovodu do ZŠ Třebízského – vícepráce 
usnesení č.: 15/21/4/08 
RM schvaluje navýšení nákladů na realizaci akce „Rekonstrukce horkovodu Makarenkova, úsek č. 3b 
– přípojka Základní škola Třebízského“ o 81 034,91 Kč na celkových 509 471,71 Kč vč. DPH. Se 
společností TAMERO INVEST s.r.o. bude uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě o nákladech. Finanční 
prostředky budou hrazeny z investiční rezervy města na rok 2015. 
 
Bod programu: Návrh na úpravu SOD – navýšení smluvních pokut za neplnění nařízení koordinátora 
BOZP 
usnesení č.: 15/21/4/09 
RM schvaluje zvýšení smluvní pokuty za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na stavbách následovně: 

 Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 
5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení 

 Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a za neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a to 10 000 Kč 

 
Bod programu: Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené akce 
usnesení č.: 15/21/4/10 
RM schvaluje odúčtování nerealizovaných akcí: 

- Org. 160: Akce „Mlýn – kulturní centrum č. 1“ (projektová dokumentace z roku 2006) 
o celkové výši 2.793.746,- Kč – prodáno VŠCHT. 

- Org. 161: Akce „Stará škola – kulturní centrum č. 2“ (projektová dokumentace z roku 2006) 
o celkové výši 1.844.500,- Kč – prodáno MUDr. Šárce Získalové. 

- Org. 162: Akce „Balírna na MěÚ“ (projektová dokumentace z roku 2006) o celkové výši 
2.189.183,50 Kč – nerealizováno z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. 

- Org. 303: Akce „Osvětlení garáží v Zátiší“ (projektová dokumentace z roku 2009) o celkové 
výši 41.769,- Kč. Realizace byla provedena správci VO TSM. 

- Org. 403: Akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Hradištěm, Kralupy nad Vltavou“ 
(projektová dokumentace z roku 2013) o celkové výši 176.781,- Kč – provedena jako oprava. 
  

Bod programu: Modernizace městského bazénu, Kralupy nad Vltavou - dodatek č. 4. 
usnesení č.: 15/21/4/11 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k SoD čísla RISML/00037/2015, uzavřené dne 21. 04. 2015, na 
provedení méněprací ve výši 213 917,49 Kč vč. DPH v rámci akce ,,Modernizace městského bazénu 
Kralupy nad Vltavou" mezi městem Kralupy nad Vltavou a  firmou Syner, s.r.o., Dr. Milady Horákové 
580/7, 460 01 Liberec 4. 
 
Bod programu: „Deska se znakem partnerského města Hrádek nad Nisou“ 
usnesení č.: 15/21/4/12 
RM schvaluje zhotovení desky se znakem partnerského města Hrádek nad Nisou odlité z laminátu, 
v ceně cca 90 930,- Kč a zhotovení celé zakázky v roce 2016. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu:  
usnesení č.: 15/21/5/01 
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1) H. Ss 
RM schvaluje přechod užívacího práva na byt č. 4, Libušina 48 s paní H. S.. 
 
2) J. J. 
RM schvaluje paní J. J. úhradu peněžité jistoty ve výši 15.981,00 Kč, požadované v souvislosti 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova 216, v měsíčních splátkách ve výši 1.000,00 Kč. 
 
3) L. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 
 
4) J. H. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 739 s paní J. H. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku. 
 
5) W. M. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48 s panem W. M. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku.  
 
Bod programu: Výpůjčka části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Římskokatolická farnost) 
usnesení č.: 15/21/5/02 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, na dobu určitou 5 let, s Římskokatolickou farností Kralupy 
nad Vltavou, Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, IČ: 49519085, na výpůjčku části pozemku p.č. 
97/13 k.ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 1 m2, za účelem umístění vývěsní tabule. 
 
Bod programu: Revokace usnesení RM č.15/18/5/06, bod 2 – výpůjčka části pozemků p. č. 153/40 
a 153/6 v k. ú. Lobeček (vývěsní skříně MO ČRS)    
usnesení č.: 15/21/5/03 
1) RM revokuje usnesení č.15/18/5/06, bod 2, ze dne 18. 8. 2015. 
2) RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 153/40 o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 
153/6 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Lobeček, Místní organizaci Českého rybářského svazu, Přemyslova 
866, Kralupy nad Vltavou, IĆ: 70975523, za účelem umístění dvou vývěsních tabulí na dobu určitou 
…….let. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 
3) RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 153/40 o výměře 1 m2 a část pozemku 
p.č. 153/6 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Lobeček, Místní organizaci Českého rybářského svazu, 
Přemyslova 866, Kralupy nad Vltavou, IČ: 70975523, za účelem umístění dvou vývěsních tabulí na 
dobu a) neurčitou za částku …….Kč/m2/rok b) určitou ……..let za čásku …… Kč/m2/rok.   
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 
 
Bod programu: Záměr města -  prodloužení nájemní smlouvy č. 210/99/719/SM    
(MaxDrinks s.r.o.) 
usnesení č.: 15/21/5/04 
RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. 210/99/719/SM 
jejímž předmětem bude: nájem se sjednává na dobu určitou  s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
za nájemné 6.000,- Kč/měsíc. Za podmínky, že objekt nebude vytápěn domovní kotelnou Žižkova 80.  
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města.  
 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku    
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usnesení č.: 15/21/5/05 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k.ú. Lobeč od 30.9.2015 do 11.10.2015 panu Janečkovi, 
bytem Sychrovská 800, Praha 9, za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,-- Kč/den.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím věcného daru   
usnesení č.: 15/21/6/01 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, podle § 37b zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného 
daru. Jedná se o 8 boxů s kartony o váze 10 kg směsi DUPLO a Systém od firmy Lego Foundation. CZ.  
 
Bod programu: Žádost ZŠ V. Havla o schválení návrhu projektu „Rekonstrukce sportovního areálu 
v ZŠ Václava Havla“  
usnesení č.: 15/21/6/02  
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou návrh projektu na realizaci akce 
„Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Václava Havla, dle koordinační situace. RM ukládá ředitelce 
svolat koordinační schůzku s projektantem akce za účasti zástupce města a sportovní komise.  
 
Bod programu: Žádost ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o souhlas s přijetím věcného daru 
usnesení č.: 15/21/6/03 
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, podle § 
37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, přijetí věcného daru, a to 6 kartonů 10 kg směsi - Systém od firmy LEGO Production s.r.o. 
Kladno.  
 
Bod programu: ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 – Projekt „Jazyky – brána do světa“ 
usnesení č.: 15/21/6/04 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, příspěvková organizace, o projektu „Jazyky – brána do světa“. 
 
Bod programu: ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 – Projekt „Dílna“ 
usnesení č.: 15/21/6/05 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, příspěvková organizace, o projektu „Dílna“. 
 
Bod programu: Žádost Městského muzea v Kralupech nad Vltavou o souhlas k přijetí peněžitého 
účelového daru 
usnesení č.: 15/21/6/06 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžitého 
účelového daru ve výši 10.000,- Kč a jeho začlenění do rozpočtu muzea na rok 2015 od paní Jany 
Seifertové – Plichtové, na nákup exponátů a na pořízení informační techniky do expozic. 
 
Bod programu: Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence 
usnesení č.: 15/21/6/07 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování pro město Kralupy nad Vltavou za školní rok 2014/2015. 
RM ukládá odboru SVŠaK zhodnocení programu primární prevence ve školách. 
 
Bod programu: Žádosti o přidělení bytu v DPS 



čj.: MUKV 56352/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 
usnesení č.: 15/21/6/08 
1) RM schvaluje přidělení bytu č. 114 v Domě s pečovatelskou službou sídl. U Cukrovaru 1171 paní  
H. Š., nar. 22.5.1931 na dobu určitou 1 roku. 
Hlasuje celkem  členů RM: 
Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se: 0 
2) RM schvaluje přidělení bytu č. 560 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 paní  J. S., nar. 
31.5.1931 na dobu určitou 1 roku.  
 
Bod programu: STAŽENO 
usnesení č.: 15/21/6/09 
 
Bod programu: Provozní řád plaveckého bazénu po jeho modernizaci 
usnesení č.: 15/21/6/10 
RM bere na vědomí informaci od Kralupské sportovní, spol. s r.o., a to „Návštěvní řád 
WELLNESS/Kralupy n. Vlt.“ včetně otevírací doby WELLNESS v plaveckém bazénu. 
 
Bod programu: Záměr ZŠ Třebízského – Zahradní domek se skladem na nářadí 
usnesení č.: 15/21/6/11 
RM bere na vědomí záměr opravy zahradního domku v ZŠ Třebízského. 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit výběrové řízení na realizaci záměru předloženého ředitelkou ZŠ 
PaedDr. Kuzníkovou.  
 
Bod programu: Nízkoprahové denní centrum 
usnesení č.: 15/21/6/12 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit zpracování PD pro nízkoprahové centrum.  
 
Bod programu: Krizový byt  
usnesení č.: 15/21/6/13 
RM schvaluje zřízení krizového bytu na adrese: Cesta Brigádníků čp. 679, byt č. 12, 1+kk. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty (SKI KLUB KRALUPY) 
usnesení č.: 15/21/8/01 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.797,- Kč, oddílu SKI KLUB KRALUPY 
v zastoupení předsedy Mgr. Martina Štěpána z fondu starosty města.  
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Návrh na sjednocení výše nájemného za m2 plochy v bytových domech Komenského 
198 a J. Palacha 738. 
usnesení č.: 15/21/9/01 
RM schvaluje jednotnou výši nájemného v bytových domech Komenského čp. 198 a Jana Palacha 738 
od 1. 11. 2015 takto: 
Komenského nám. č. p. 198, výše nájemného 23,91 Kč/m2  
Jana Palacha č. p. 738, výše nájemného 35,84 Kč/m2   
 
RM ukládá MěBP přepočítat nájemné ve výše uvedených domech do 30 dnů od vyhlášení míry 
inflace MF pro příslušný rok.   
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Žádost o zřízení úsekového měření rychlosti v obci Postřižín 



čj.: MUKV 56352/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 
usnesení č.: 15/21/10/01 
RM bere na vědomí zprávu o provedeném šetření. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis č. 7 z jednání FV 
usnesení č.: 15/21/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání FV. 
RM na příští jednání pozve pana ředitele KaSS Odvodyho. 
 
Bod programu: Zápis ze sportovní komise ze dne 2.9.2015 
usnesení č.: 15/21/11/02 
1) RM bere na vědomí zápis  č. 9 ze sportovní komise, která se konala 2.9.2015. viz. zápis v příloze. 
2) RM schvaluje dle došlé žádosti dotaci pro TJ Volejbal ve výši 5.000,- Kč viz. žádost v příloze. 
3) RM schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Volejbal. viz. smlouva v 
příloze. 
 
Bod programu: Zápis z jednání Komise pro centrum města 
usnesení č.: 15/21/11/03 
1) RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 14. 9. 2015. 
2) RM doporučuje ZM, na základě doporučení Komise pro centrum města vyzvat VŠCHT k předložení 
studie (řešení prostoru a vizualizace) na využití objektu bývalé mlýnské balírny, resp. prostoru, který 
by vznikl po případné demolici budovy.  
 
Bod programu: Zápis majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 15/21/11/04 
RM bere na vědomí zápis majetkoprávní a bytové komise ze dne 8. 9. 2015. 
 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady ze dne 17.9.2015 
usnesení č.: 15/21/11/05 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 8 ze dne 17. 9. 2015. 
 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise 
usnesení č.: 15/21/11/06 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní a sociální komise č. 5 ze dne 14.9.2015 
RM odkládá souhlas k přesunu Dne zdraví do programu Dnů Kralup z důvodu projednání 
s L. Císlerovou a ředitelem KaSS Odvodym. 
RM bere na vědomí konání Dne zdraví 26.11.2015 
 
Bod programu: Právní zastoupení města ve věci soudního sporu se spol. RHG s r.o. o náhradě 
povodňových škod 
usnesení č.: 15/21/11/07 
RM schvaluje udělení plné moci a uzavření smlouvy o právní pomoci s „Advokátní kanceláří KVB 
advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice a schvaluje náhradní advokátní kancelář 
KMVS advokátní kancelář, s.r.o., Hellichova 1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana,  k zastupování města 
ve věci soudního sporu, vedeném pod č.j.: 17 C 141/2015, se spol. RHG s r.o., ve věci náhrady 
povodňových škod. 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 



čj.: MUKV 56352/2015/KS 
sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
 
Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval radní o jednání se zástupcem SŽDC Oblastní 
ředitelství Praha. Jednání se týkalo budoucí investiční akce města „Parkovací stání v ul. Dobrovského, 
Kralupy nad Vltavou“. ČD trvají na přeložce vedení.  
 
Radní Jan Špaček se zeptal z jakého důvodu je uzavřena nová stezka k terasám. Důvodem je chybějící 
kolaudace. 
 
Radní projednali nevyhovující stav cysklostezsky Na Cikánce, do které město investovalo finanční 
prostředky na srovnání terénu.  
 
RM ukládá odboru RIaSM na příští jednání předložit rekapitulaci opravy s návrhem nápravných 
opatření. 
 
Starosta Petr Holeček informoval radu o služební cestě do německého města Alsdorfu – 
partnerského města Hennigsdorfu.  
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 
Příští jednání Rady města proběhne 6. 10. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na 
jednání RM bude pozván ředitel KaSS p. Odvody. 
Zápis byl vyhotoven 24.9.2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 21. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 21.9.2015. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 25.9.2015 
 
 
 
 

 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


