
čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 06. října 2015 (RM č. 22)  
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. 22 usnesení č.: 15/22/1/01  RM schvaluje návrh programu 22. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2015 (plnění usnesení) 
 Bod programu: Oprava administrativní chyby usnesení č.: 15/22/1/02  RM schvaluje opravu administrativní chyby usnesení č. 15/21/5/01, bod 3) takto: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, J. Palacha 739 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.  II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 14 v čp. 100 - BD Na Hrádku usnesení č.: 15/22/2/01 RM schvaluje podnájem bytu č. 14 v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti H. V. - nájemce předmětného bytu, na dobu určitou od 12. 10. 2015 - do 30. 9. 2017, pro podnájemce M. K. a spolubydlící K. Š. 
 Bod programu: Jmenování ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města KR usnesení č.: 15/22/2/02 RM jmenuje paní Miroslavu Beritovou ředitelkou příspěvkové organizace města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace,“ s účinností od 12. 10. 2015. 
 Bod programu: Udělení souhlasu města ke zřízení sídla příspěvkové organizace Sociální služby města KR v čp. 1181 usnesení č.: 15/22/2/03 RM souhlasí se zřízením sídla příspěvkové organizace „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“ v čp. 1181, ul. V Luhu, Kralupy nad Vltavou, s účinností od 12. 10. 2015 na dobu neurčitou.   III. EKONOMICKÝ ODBOR Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2015 usnesení č.: 15/22/3/01 Rada města schvaluje: Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: Převedení finančních prostředků v celkové výši 217.850,87 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na dotační akci Předmostí – turistické centrum Kralupy nad Vltavou na jednotlivé položky dle tabulky:  

Název  Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 
Administrace dotace 5      3639      6121        387 67.155,00 
Vybavení IT 5      3639      6122        387      3.075,87 
Vybavení IT 5      3639      5137        387     147.620,00 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15   IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC Bod programu: Žádost zhotovitele o zrušení uzlového bodu na akci „Realizace herních zahrad v přírodním stylu v MŠ města Kralupy nad Vltavou“ usnesení č.: 15/22/4/01 1. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č.  zhot. RISML/00074/2015 na akci „1. část: Zahrada na dlani – MŠ U Jeslí, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je změna uzlových bodů stavby. Nové uzlové body stavby budou: 
 První uzlový bod – dokončení demontáže stávajících konstrukcí: 14. října 2015 
 Druhý uzlový bod – dodávka a montáž nových herních prvků: 20. listopadu 2015 
 Třetí uzlový bod – dokončení plnění veřejné zakázky: 30. listopadu 2015  2. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č.  zhot. RISML/00075/2015 na akci „2. část: Hrou k poznání přírodních krás – MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je změna uzlových bodů stavby. Nové uzlové body stavby budou: 
 První uzlový bod – dokončení demontáže stávajících konstrukcí: 14. října 2015 
 Druhý uzlový bod – dodávka a montáž nových herních prvků: 20. listopadu 2015 
 Třetí uzlový bod – dokončení plnění veřejné zakázky: 30. listopadu 2015  3. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č.  zhot. RISML/00076/2015 na akci „3. část: Příroda přišla k nám – MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je změna uzlových bodů stavby. Nové uzlové body stavby budou: 
 První uzlový bod – dokončení demontáže stávajících konstrukcí: 14. října 2015 
 Druhý uzlový bod – dodávka a montáž nových herních prvků: 20. listopadu 2015 
 Třetí uzlový bod – dokončení plnění veřejné zakázky: 30. listopadu 2015  4. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č.  zhot. RISML/00077/2015 na akci „4. část: Zahrada plná úsměvů – MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je změna uzlových bodů stavby. Nové uzlové body stavby budou: 
 První uzlový bod – dokončení demontáže stávajících konstrukcí: 14. října 2015 
 Druhý uzlový bod – dodávka a montáž nových herních prvků: 20. listopadu 2015 
 Třetí uzlový bod – dokončení plnění veřejné zakázky: 30. listopadu 2015 

 Bod programu: Rekapitulace akce: Opravy cyklostezky Kralupy – Zeměchy usnesení č.: 15/22/4/02 RM bere na vědomí rekapitulaci stavby: Oprava cyklostezky Kralupy - Zeměchy. RM ukládá odbor RIaSM svolat jednání s dodavatelem stavby a navrhnout technologický postup opravy stezky. 
 Bod programu: Doplnění městského informačního a orientačního systému usnesení č.: 15/22/4/03 RM schvaluje doplnění městského informačního systému o 29 nových směrovek za cenu 59.929,- Kč vč. DPH firmou HOSTALEK-WERBUNG, spol. s r.o., Riegrova 175, Česká Třebová 560 02, IČ: 15028101. 
 Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání VZ – září 2015 usnesení č.: 15/22/4/04 RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 Bod programu: Výběr administrátora dotace – Zahrady v přírodním stylu 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  usnesení č.: 15/22/4/05 1. RM schvaluje: administrátora dotace společnost Region Servis Centre, s.r.o. se sídlem Na tržišti 432, 277 35 Mšeno, IČ: 24838195 na Projekt „Příroda přišla k nám“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Dr. E. Beneše, za cenu 54 450,- Kč včetně DPH.  2. RM schvaluje: administrátora dotace společnost Region Servis Centre, s.r.o. se sídlem Na tržišti 432, 277 35 Mšeno, IČ: 24838195 na Projekt „Příroda na dlani“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ U Jeslí, za cenu 54 450,- Kč včetně DPH.  3. RM schvaluje: administrátora dotace společnost Region Servis Centre, s.r.o. se sídlem Na tržišti 432, 277 35 Mšeno, IČ: 24838195 na Projekt „Zahrada plná úsměvů“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ J. Holuba, za cenu 54 450,- Kč včetně DPH.  4. RM schvaluje: administrátora dotace společnost Region Servis Centre, s.r.o. se sídlem Na tržišti 432, 277 35 Mšeno, IČ: 24838195 na Projekt „Hrou k poznávání přírodních krás“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Generála Klapálka, za cenu 54 450,- Kč včetně DPH. 
 Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace v ul. V Uličce, Kralupy n./Vlt. – VO + kanalizace“ usnesení č.: 15/22/4/06 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00084/2015 na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou“ s firmou NOZA s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno za celkovou cenu 88.330,- Kč vč DPH. 
 Bod programu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Kralupy nad Vltavou-Mikovice usnesení č.: 15/22/4/07 RM schvaluje: zhotovitele paní MgA. Terezu Korbelovou, Dřísy 337, 277 14 Dřísy, IČ: 88531937, na akci „Restaurování sv. Jana Nepomuckého v Kralupech nad Vltavou, Mikovicích, za celkovou cenu 102 500,- Kč. Zhotovitelka není plátce DPH. 
 Bod programu: Nařízení města č. 1 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2015-2016. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou. STAŽENO 
 Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Zahrada plná úsměvů“ a „Hrou k poznání přírodních krás“ usnesení č.: 15/22/4/09 1. RM schvaluje přijetí dotace na akci „Zahrada plná úsměvů“ a pověřuje starostu města podpisem přiloženého Potvrzení o přijetí dotace.  2. RM schvaluje přijetí dotace na akci „Hrou k poznání přírodních krás“ a pověřuje starostu města podpisem přiloženého Potvrzení o přijetí dotace.  V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč – vodovodní a kanalizační přípojka usnesení č.: 15/22/5/01 RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky  na pozemku parc.č. 399/1 v k.ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  vlastníka pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Lobeč, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15   Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček – RWE  GasNet usnesení č.: 15/22/5/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav plynárenského zařízení do pozemků parc.č.126/1, parc.č.134/8, parc.č.134/53, parc.č.139/53, parc.č.139/54, parc.č.139/56, parc.č.139/57, parc.č.142/3, parc.č.153/26, a parc.č.153/32 v k.ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve výši  4.000,-- Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 Bod programu: Žádost o povolení závodu v coursingu usnesení č.: 15/22/5/03 Rada města schvaluje  nájem pozemku č. 49/1 v k.ú. Lobeček za účelem konání XI. ročníku Memoriálu Karla Grünwalda v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Stará Boleslav, IČ: 70582645, dne 24. 10. – 25. 10. 2015 za poplatek ve výši 2000,- Kč/den. 
 Bod programu: Pronájem nebytových prostor v objektu nového infocentra – schválení nájemce usnesení č.: 15/22/5/04 RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s panem Richardem Alberovským, bydlištěm Krátká 528, Kralupy nad Vltavou, IČ: 48982351,  na pronájem nebytových prostor o rozloze 108,70 m2 a teras včetně přístřešku pro popelnice, vše na pozemku parcelní číslo st. 1737 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem provozování infocentra s občerstvením, za nájemné 108 000,-Kč vč. DPH/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Veškeré úpravy potřebné k provozu občerstvení a vybavení kuchyně včetně příručního skladu provede nájemce na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen nejpozději 1. 11. 2015.  
 Bod programu: Bytové záležitosti usnesení č.: 15/22/5/05 Bytové záležitosti : 1. S. J. – žádost o prodloužení NS 2. J. S. – žádost o prodloužení NS 3. L. V. – žádost o prodloužení NS 4. J. M. – žádost o prodloužení NS 5. H. Č. – žádost a prodloužení NS 6. V. S. – žádost o prodloužení NS 7. I. K. – žádost o prodloužení NS 8. I. K. – žádost o prodloužení NS 9. V. K. – žádost o prodloužení NS 10. S. H. – žádost o prodloužení NS  1. S. J. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického 687 paní S. J. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 11.2015 do 31. 10.2016.  2. J. S. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48, panu J. S. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 12. 2015 do 30. 11.2016.  



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  3. L. V. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679 paní L. V. 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.  4. J. M. RM schvaluje  prodloužení  nájemní   smlouvy   na  byt   č.5, Cesta  brigádníků čp. 679, paní J. M.  ze  sociálních  důvodů  na  dobu  1  roku od 1. 11.2015 do 31. 10.2016.  5. H. Č. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 3 měsíce od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  6. V. S. RM  schvaluje   prodloužení    nájemní   smlouvy   na   byt č.  3,   Cesta   brigádníků  čp. 679,    panu V. S. 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.  7. I. K. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta brigádníkůčp.679, paní I. K. 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.  8. I. K. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy  paní I. K.  na byt č.8,  Cesta brigádníků čp. 679, jako na byt služební,  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.  9. V. K. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198 s V. K., jako na byt služební 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.  10. S. H. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 paní S. H., jako na byt služební 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.  RM ukládá řediteli MěBP předložit RM přehled výše nájemného v městských bytových domech s plánem valorizací a zvyšování nájemného dle jednotlivých č. p.  VI. ODBOR SVŠK  Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu a čerpání finančních prostředků na asistenty pro kralupské ZŠ a MŠ. usnesení č.: 15/22/6/01 1. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 20.000,- Kč z důvodu použití finančních prostředků pro asistenty v ZŠ praktické, která nemá rozpočtovány finanční prostředky na rok 2015, a to:   Rozpočtováno: 20.000,-Kč z kapitoly 2 - OSVŠK 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  § 3111 – předškolní zařízení  položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331,  Přesun na: Kap. 2 - OSVŠK § 3114 – speciální základní školy  položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331  2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 50 000,-Kč  z kap. 2 – OSVŠK, § 3113- základní školy, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331,  rozdělit následovně: ZŠ Gen. Klapálka   15 385,-Kč ZŠ a MŠ Třebízského   15 385,-Kč ZŠ Václava Havla   11 538,-Kč ZŠ Komenského        7 692,-Kč   3. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč  z kap. 2 - OSVŠK, § 3111 - předškolní zařízení, položka 5331 - příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331, rozdělit následovně: MŠ Gen. Klapálka  25 000,-Kč   MŠ Dr. E. Beneše     5 000,-Kč 
 Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem a organizačních složek města za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. usnesení č.: 15/22/6/02 RM schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou a organizačních složek Města Kralupy nad Vltavou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,“ v předložené podobě -  viz příloha důvodové zprávy. 
 Bod programu: Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti mezi městem a ZŠ a MŠ Třebízského. usnesení č.: 15/22/6/03 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 316/2010/OSVŠaK o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem a Základní školou a Mateřskou školou Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, ve znění přílohy důvodové zprávy. 
 Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Paní Hedvika Kumberová usnesení č.: 15/22/6/04 RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro paní Hedviku Kumberovou z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce paní Hedvika Kumberová uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Oslava 60. narozenin“ Uvedená akce se bude konat dne 17. 10. 2015 od 15:00 hod. do 18. 10. 2015 do 02:00 hod. Místem konání je rodinný dům a dvůr v ulici Čechova 399, Kralupy nad Vltavou. V případě nepříznivého počasí se oslava bude konat v Minicích v Kralupech nad Vltavou na hasičské stanici. Předpokládaný počet účastníků je 33 lidí Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá paní Hedvika Kumberová. 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15   Bod programu: Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku usnesení č.: 15/22/6/05 RM schvaluje  umístění  sídla spolku „Spolek  rodičů  a přátel  mateřské  školy u Šípkové Růženky “ na adrese: J. Holuba 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  
 Bod programu: Projektový záměr místního akčního plánu rozvoje pro ORP Kralupy nad Vltavou usnesení č.: 15/22/6/06 1. RM bere na vědomí informaci o projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Kralupy nad Vltavou.    2. RM ukládá odboru OSVŠK sezvat ředitele škol a zástupce zřizovatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností  za účelem zjištění předběžného zájmu zapojení se do projektu MAP.   VIII. KANCELÁŘ STAROSTY Bod programu: Příspěvek z fondu starosty (Ing. Jaroslav Florián) usnesení č.: 15/22/8/01 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč, oddílu Slingshot Club Kralupy (práčkaři) v zastoupení Ing. Jaroslava Floriána z fondu starosty města.  
 Bod programu: Výběr zhotovitele novoroční ohňostrojové produkce 1. 1. 2016 usnesení č.: 15/22/8/02 RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2016 za cenu 82.400 Kč bez DPH.  IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS usnesení č.: 15/22/9/01 1. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě.  2. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě.  3. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě.  4. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 nájemcům uvedeným v důvodové zprávě. 
 Bod programu: ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 – Doplňovací volby do školské rady usnesení č.: 15/22/9/02 RM bere na vědomí informaci o doplňovacích volbách zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady v ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523.  X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) Bod programu: ROPID – integrace linek MHD Kralupy nad Vltavou Zpráva z průběhu jednání usnesení č.: 15/22/10/01 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  1. RM bere na vědomí tuto důvodovou zprávu o průběhu jednání integrace linek MHD do PID k předpokládanému termínu 1. 1. 2016. Tato integrace bude provedena na základě smluvního vztahu.  2. RM souhlasí s integrací linek MHD č. 257 101 a 257 102 do systému PID za podmínek zvýšení cen jízdného. 3. RM ukládá odboru dopravy předložení specifických podmínek integrace do ROPIDU a předložení finální podoby Dodatku ke Smlouvě.  XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy Bod programu: Zápis z ekologické komise usnesení č.: 15/22/11/01 RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise číslo 5 ze dne 22. 9. 2015. RM bere na vědomí stanovisko EK k požadavku občanů o přesazení 2 ks stromů před bytovými jednotkami v ulici E. Beneše. 
 Bod programu: Zápis komise školské a prevence kriminality  usnesení č.: 15/22/11/02 RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 21. 9. 2015. RM bere na vědomí vyjádření komise školské a prevence kriminality k zachování terénního programu Semiramis v Kralupech nad Vltavou.  
 Bod programu: Zápis komise sociálně-právní ochrany dětí usnesení č.: 15/22/11/03 RM bere na vědomí zápis Zdravotní a sociální komise č. 4 ze dne 23. 9. 2015. 
 Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí usnesení č.: 15/22/11/04 1. RM odvolává členem Komise sociálně-právní ochrany dětí k 1. 10. 2015 Bc. Josefa Kazíka.  2. RM jmenuje členem Komise sociálně-právní ochrany dětí od 1. 10. 2015 pana Lukáše Baštu. 
 Bod programu: Zápis komise výstavby a dopravy usnesení č.: 15/22/11/05 1. RM bere na vědomí zápis komise výstavby a dopravy č. 5 ze dne 24. 9. 2015.  2. RM ukládá TSM projednat žádost o umístění dopravního značení dle zápisu z komise výstavby. 
 Bod programu: Zápis komise rozpočtové usnesení č.: 15/22/11/06 RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Rozpočtové komise konané dne 29. září 2015.   
 Bod programu: Zápis z komise pro centrum města usnesení č.: 15/22/11/07 1.  RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 29. 9. 2015.  2. RM schvaluje řešit dopracování studie dostavby uličního bloku za Husovou ulicí ve dvou následujících variantách: 

 Dle předložené varianty A 
 Dle přeložené varianty D (P1 s jedním vjezdem do vnitrobloku).  



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  V rámci řešené studie bude provedeno dopracování bilancí pro jednotlivé parcely, vč. zpracování pasportu ke každé parcele, a to v obou řešených variantách.   3. RM schvaluje pokračovat v projekčních pracích na řešení propojovací komunikace mezi Palackého náměstím a Žižkovou ulicí dle varianty č. 3.  4. RM doporučuje předložit ZM na vědomí vybrané varianty řešení dostavby uličního bloku za Husovou ulicí a variantu řešení propojovací komunikace.  XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ Bod programu: Přijímání darů příspěvkových organizací usnesení č.: 15/22/12/01 RM bere na vědomí informaci o přijímání darů příspěvkových organizací.  
 Bod programu: Informace o zadání zakázky usnesení č.: 15/22/12/02 RM bere na vědomí informaci o provedení zakázky „Osázení 3 kruhových objezdů“ firmou Forgarden, Budečská stezka 201, Kralupy nad Vltavou, za cenu 210 571,- Kč bez DPH.  XIII. Podněty a informace členů RM Bez písemných podkladů  Starosta Petr Holeček navrhl radním doplnění členů Redakční rady Kralupského Zpravodaje o ředitele KaSS Martina Odvodyho.  usnesení č.: 15/22/13/01 RM jmenuje členem Redakční rady ředitele KaSS Martina Odvodyho. 
Starosta Petr Holeček informoval radní o odstoupení člena komise sociálně právní ochrany dětí MUDr. Dušana Randáka a navrhl jmenovat Mgr. Jaroslavu Czechmanovou.  usnesení č.: 15/22/13/02 RM jmenuje členem komise sociálně právní ochrany dětí Mgr. Jaroslavu Czechmanovou. Hlasuje celkem členů RM: Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se :  0 
 Starosta Petr Holeček informoval radní o jednání s Policií ČR Kralupy na téma kriminality, drogové scény a parkování. 
 Starosta Petr Holeček informoval radní o situaci kolem kasina v objektu bývalého kina Střed. 
 Místostarosta Libor Lesák požádal radní o znovuprojednání žádosti Rybářského svazu o zachování stávajících vývěsních tabulí. RM projednala žádost a na usnesení č. 15/18/5/06, bod 2, ze dne 18. 8. 2015 trvá.  
 Místostarosta Libor Lesák požádal o znovuprojednání žádosti p. Nersesjana o pronájem pozemku. Informoval radní, že žadateli nabídl jiné vhodné pozemky města, které by bylo možné pronajmout. Žadatel na původní vybrané lokalitě trvá. RM projednala žádost a na usnesení č. 15/16/5/04 ze dne 21. 07. 2015 trvá. 
 Místostarosta Libor Lesák požádal radní o znovuprojednání žádosti o nájem v budově Palackého č. p. 6. Žadatelem je společnost Apto. usnesení č.: 15/22/13/03 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře 65m2 v 2. podlaží zadní budovy objektu Palackého nám. č. p. 6 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Hlasuje celkem členů RM: Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se:   0 
 Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval o situaci ohledně výstavby chodníku Na Velvarské silnici. usnesení č.: 15/22/13/04 RM ukládá odboru RIaSM výstavbu plotové zdi na pozemku parc.č.st. 133 v k.ú. Mikovice z důvodu majetkoprávního vyrovnání – darování pozemku nezbytného k výstavbě chodníku na Velvarské silnici. Hlasuje celkem členů RM: Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se:   0 
 Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval radní o provedeném zkušebním měření v Postřižíně. Během 10 dní projelo obcí 64.000 aut. Z toho se dopustilo přestupku jízdy nad 50km/h 25.000 aut a nad 60 km/h 3000 aut. 
 Radní Tomáš Pekárek navrhl zvážit kombinaci měření rychlosti a vah v komunikaci.  
 Radní Tomáš Pekárek navrhl náhradníka do majetkoprávní a bytové komise Petra Čápa.  usnesení č.: 15/22/13/05 RM jmenuje členem majetkoprávní a bytové komise Petra Čápa. Hlasuje celkem členů RM: Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:    0 (Ing. Marek Czechmann nepřítomen) 
 Radní Tomáš Pekárek požádal o možnost účasti na jednání redakční rady. Starosta Petr Holeček potvrdil možnost účasti.  
 Radní Mgr. Martin Luksík se dotázal na značky obytné zóny a auto pro TSM. Místostarosta Libor Lesák bude informovat o stavu projednání odstranění značení a o termínu dodání nového odtahového automobilu pro TSM. 
 Místostarosta Libor Lesák informoval radní o možnosti zvážení přijetí pracovníka, který by procházel město a upozorňoval občany na nevhodné parkování (formou informativních letáčků). V případech opakovaného porušování dopravních předpisů by volal Městskou Policii, která by rovnou mohla blokově pokutovat nebo zajistit odtah vozidla.  
 Radní Ing. Petr Listík se dotázal na stav protipovodňových zábran. Odbor RIaSM zpracuje zprávu, která bude zaslána RM na vědomí e-mailem. 
 Mgr. Petra Urbanová informovala radní o proběhlé standardizaci na odboru Obecního živnostenského úřadu.  
 Mgr. Petra Urbanová informovala radní o procesu plánování sociálních služeb.  
 Bod programu: Proces plánování sociálních služeb usnesení č.: 15/22/13/06 RM bere na vědomí proces plánování sociálních služeb. 
 



čj.: MUKV 58969/2015/KT sp. znak: 101.2.2 sk. znak/lhůta: A/15  Mgr. Petra Urbanová informovala radní o čerpání řádné dovolené od 20. 10. do 23. 10. Zástupcem v době nepřítomnosti je Mgr. Kamil Hainc. 
 Příští jednání Rady města proběhne 20. 10. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na jednání rady se dostaví ředitel KaSS Martin Odvody ve 13 hod.  Zápis byl vyhotoven 09. 10. 2015.  Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 22. města Kralup nad Vltavou, konané dne 06. 10. 2015.  ZÁPIS OVĚŘEN   V Kralupech nad Vltavou dne 09. 10. 2015        Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta   


