
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. března 2015 
(RM č. 8) 

 
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. 8 
 
usnesení č.: 15/8/1/01 
RM schvaluje návrh programu 8. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 7 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 
 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 7/2015 
 
usnesení č.: 15/8/3/01 
RM schvaluje 
Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR v celkové výši 36.300 Kč účelově určené                      
na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– odbor ekonomický, pol. 4116 o 36.300 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 36.300 Kč. 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště V Luhu, Kralupy nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/8/4/01 
1. RM schvaluje postup před zahájením výběrového řízení dle Metodiky MŠMT v plném rozsahu (bod 
č. 1 až 9). 

 
2. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště V Luhu, Kralupy nad Vltavou“. 

 
3. RM schvaluje předmětnou Výzvu k podání nabídek na akci „Rekonstrukce víceúčelového 
sportovního hřiště V Luhu, Kralupy nad Vltavou“. 
 
4. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce víceúčelového sportovního 
hřiště V Luhu, Kralupy nad Vltavou.“  
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 
 
 
 
 
 



 
V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Lobeček – ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 
usnesení č.: 15/8/5/01 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního vedení kNN na pozemku parc. č. 153/35 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem            
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,          
IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši a 3.000 Kč za prvních 10bm délky trasy a 150 Kč za další 
bm trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Pořádání 4. ročníku kralupského vinobraní 
 
usnesení č.: 15/8/5/02 
RM schvaluje Farní charitě Kralupy nad Vltavou konání 4. ročníku kralupského vinobraní ve dnech     
1. 10. - 4. 10. 2015 vždy od 8.00 do 24.00 hodin v ulici Kaplířova, Sokolská, Palackého náměstí, 
Husova a Jungmannova.  

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/8/5/03 
1. Návrhy majetkoprávní a bytové komise na uzavření NS v bytovém domě Havlíčkova 900  
2. Návrh majetkoprávní a bytové komise na uzavření NS na byt č. 3, J. Palacha 738 
3. Návrh na uzavření NS na služební byt pro učitele 
 
1. Návrhy majetkoprávní a bytové komise na uzavření NS v bytovém domě Havlíčkova  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s paní J. N. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s paní S. P. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s paní K. K. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s panem Z. M. ze sociálních důvodů          
na dobu 1 roku. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s paní V. Š. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku. 
 
2. Návrh majetkoprávní a bytové komise na uzavření NS na byt, J. Palacha 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, J. Palacha s panem G. M. ze sociálních důvodů           
na dobu 1 roku. 
 
3. Návrh na uzavření NS na služební byt pro učitele 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova s Mgr. E. B., jako na byt služební, na dobu 
1 roku od 1. 7. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
 
usnesení č.: 15/8/6/01 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu 
určitou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 

 
Bod programu: Žádost o převedení finanční částky z roku 2014 
 
usnesení č.: 15/8/6/02  
STAŽENO 

 
Bod programu: Neinvestiční výdaje školních družin, školních klubů a školních jídelen základních škol 
pro rok 2015  
 
usnesení č.: 15/8/6/03 
RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/ školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních 
jídelen) sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2015 (tj. II. 
pololetí školního roku 2014/2015 a I. pololetí školního roku 2015/2016) na žáka, dle § 180 odst.            
1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 
 NIV školní družiny NIV školní klub NIV školní jídelny 
ZŠ a MŠ -Třebízského 1 364,24 485,33 606,79 
ZŠ - Václava Havla    862,90     0 469,64   
ZŠ - Komenského nám.    823,17      0 930,00 
ZŠ - Gen. Klapálka   1 435,79     0 651,05 
ZŠ - 28. října       762,62     0 769,76 
ZŠ praktická   8 626,00     0     0 
 

 
VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Bod programu: Náměstí Jaroslava Seiferta – aktualizace projektové dokumentace, realizace 
rekonstrukce dle aktualizovaného projektu 
 
usnesení č.: 15/8/7/01 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 7 převedení částky 66.792 Kč z rezervy města                    
na spoluúčast dotacím na kapitolu 9 par. 3745 pol. 5169 org. 400 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o použití městského znaku 
 
usnesení č.: 15/8/8/01 
RM schvaluje použití znaku města Kralupy nad Vltavou společnosti Život 90 Zruč nad Sázavou,             
a to pro účely propagačního letáku.  
 
 
 
 
 



Bod programu: Vyhodnocení grantů 2015 
 
usnesení č.: 15/8/8/02 
1. RM schvaluje text „Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičního příspěvku a „Čestného 
prohlášení o publicitě“ v souvislosti s „Grantovým schématem pro rok 2015“. 
 
2. RM schvaluje jednotlivé příspěvky (které nepřesahují částku 50.000 Kč) od města Kralupy             
nad Vltavou ve výši schválené v tabulce přílohy č. 1. 
 
3. RM schvaluje předložení návrhu ZM na schválení příspěvků od města u částek větších než         
50.000 Kč. 
 
4. RM schvaluje předložení návrhu ZM na schválení navýšení částky vyčleněné v rozpočtu                   
na grantové schéma 2015 o 300.000 Kč, z přebytku z finančního vypořádání z roku 2014. 

 
Bod programu: Žádost o použití městského znaku 
 
usnesení č.: 15/8/8/03 
RM schvaluje použití znaku města Kralupy nad Vltavou společnosti Semiramis, o. s., a to pro účely 
zveřejnění ve výroční zprávě za rok 2014.  

 
Bod programu: Výběr zpracovatele administrace žádosti o dotaci  
 
usnesení č.: 15/8/8/04 
RM schvaluje zhotovitele administrace žádosti o dotaci a administrativní činnosti v průběhu realizace 
akce Projekt „Příroda přišla k nám“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Dr. E. Beneše         
za cenu 85.000 Kč včetně DPH 
 
RM schvaluje zhotovitele administrace žádosti o dotaci a administrativní činnosti v průběhu realizace 
akce Projekt „Příroda na dlani“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ U Jeslí za cenu           
85.000 Kč včetně DPH 
 
RM schvaluje zhotovitele administrace žádosti o dotaci a administrativní činnosti v průběhu realizace 
akce Projekt „Zahrada plná úsměvů“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ J. Holuba za cenu 
85.000 Kč včetně DPH 
 
RM schvaluje zhotovitele administrace žádosti o dotaci a administrativní činnosti v průběhu realizace 
akce Projekt „Hrou k poznávání přírodních krás“ – vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ 
Generála Klapálka za cenu 85.000 Kč včetně DPH 
 
RM schvaluje proplacení administrace žádostí o dotaci a administrativní činnosti v průběhu realizace 
akce z Rozpočtové rezervy města na spoluúčast k dotacím. 

 
Bod programu: Námitky k VŘ „Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/8/8/05 
RM bere na vědomí Rozhodnutí o podaných námitkách – nevyhovění námitce od společnosti STEP 
s.r.o. a částečné vyhovění námitce proti postupu zadavatele od společnosti GEOSAN GROUP a.s. 
 
 
 
 



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

Bod programu: Žádost Kralupské sportovní spol. s.r.o. o udělení souhlasu RM k uzavření 
podnájemní smlouvy 
 
usnesení č.: 15/8/9/01 
RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi spol. Kralupská sportovní, s r.o. a Bc. Vladimírem 
Brtníkem, IČO: 75840481, na podnájem nebytového prostoru, který byl dosud využíván jako kuchyně 
pro restauraci v budově zimního stadionu, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez 
uvedení důvodu, výše podnájemného 4.593 Kč/měsíc, včetně služeb + DPH. 

 
Bod programu: Odstranění nefunkčního zábradlí u parkovacích stání u koupaliště 
 
usnesení č.: 15/8/9/02 
RM ukládá TSM odstranit nefunkční zábradlí u parkovacích stání u koupaliště. 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis z jednání Komise pro centrum města 
 
usnesení č.: 15/8/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města ze dne 16. 3. 2015. 

 
Bod programu: Zápis z jednání majetkoprávní a bytové komise 
 
usnesení č.: 15/8/11/02 
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání majetkoprávní a bytové komise konané dne 17. 3. 2015. 

 
Bod programu: Zápis z Kulturní komise a plán práce na 1. pololetí roku 2015 
 
usnesení č.: 15/8/11/03 
RM bere na vědomí zápis č. 1 z Kulturní komise konané dne 9. 3. 2015. 
RM schvaluje plán práce Kulturní komise na 1. pololetí roku 2015. 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bez písemných podkladů 
 
 
Pan starosta navrhl, aby se rada a kulturní komise zabývaly možností okrášlení kruhových objezdů. 
Vyzval radní, aby předkládali náměty, které budou konzultovány následně s odborem dopravy. 
 



Pan starosta informoval radu o jednání, které proběhlo za účasti tří stran – zástupci města (starosta, 
radní Mgr. Luksík), Kralupská Sportovní a Hokejový klub za účelem projednání uzavření dodatku        
ke smlouvě. Čistopis smlouvy bude upraven do konce týdne (zpracovává ho Mgr. Hainc), následně 
bude rozeslán všem stranám a bude platit od další sezóny.  
 
Pan starosta informoval radu o průběhu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,                     
o nadcházejícím jednání s p. Greinederem s tím, že tento bod bude projednávat rada na dalším 
zasedání, které se bude konat 7. 4. 2015. 
 
Paní tajemnice podala radě informace ke způsobu výpočtu nájemného budovy Palackého čp. 6. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval o plánovaných investičních akcích a stavu rozpočtových příjmů 
na rok 2015. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval o pokládce nového elektrického vedení do země v Lobečku - 
levá strana. 
 
Mgr. Martin Luksík navrhl, aby paní ředitelka DDM podala radě zprávu o výpočtu nákladů                     
na velikonoční program DDM (vstupné 100,- Kč) a důvodu nepokrytí nákladů z rozpočtu DDM, který 
financuje město. 
 
Pan starosta informoval radní o aktuálním vývoji situace kolem vlastníků hotelu Adriana                         
a plánovaném záměru. 
 
Radní Ing. Petr Listík se dotazoval, jak budou vypadat svodidla kolem mostu a silnice.  
Klasická silniční svodidla.  
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 7. 4. 2015 od 13.00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 26. 3. 2015. 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 8 města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 24. 3. 2015. 
 
 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 26. 3. 2015 
 
 
 
 

 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


