
                                                 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. listopadu 2015 

(RM č. 24) 
 

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

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 24 
usnesení č.: 15/24/1/01  
RM schvaluje návrh programu 24. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2015 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 
usnesení č.: 15/24/2/01 
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené 
podobě, (viz. přílohy důvodové zprávy), s účinností od 1. 11. 2015, z důvodu legislativní změny.  

 

Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 28 v čp. 100 - BD Na Hrádku 

usnesení č.: 15/24/2/02 
RM schvaluje podnájem bytu č. 28 v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti nájemce bytu, pro pana  
R. Š. - jako podnájemce, na dobu od 9. 11. 2015 - do 30. 10. 2016. 

 

Bod programu: Žádost o převedení finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11 - OKTAJ 
usnesení č.: 15/24/2/03 
RM schvaluje převedení finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitoly č. 11 (OKTAJ)   
Kapitola č. 11 paragraf 6171 položka 6122   - 88 500,- Kč 
Kapitola č. 11 paragraf 6171 položka 5137  + 88 500,- Kč 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2015 
usnesení č.: 15/24/3/01 
RM schvaluje: 
Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

 

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 55.000,- Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku,  
z § 3612 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na § 3111 pol. 5169 (nákup ostatních služeb MŠ) ve výši 
15.000,- Kč, na § 3113 pol. 5169 (nákup ostatních služeb ZŠ) ve výši 30.000,- Kč a na § 3114 pol. 5169 
(nákup ostatních služeb ZŠ Praktická) ve výši 10.000,- Kč. Převedené finanční prostředky budou 
použity na vypracování průkazů ENB dle vyhlášky 78/2013. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 137.749,67 Kč na základě usnesení RM č. 15/23/4/07 
ze dne 20. 10. 2015,  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města) na  
kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5171 na provedení akce „Opěrná a ohradní zeď – Velvarská 
104“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 114.760,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na geodetické zaměření a realizaci jednotlivých 
akcí dle tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 



str.2 

Revitalizace panel. sídliště II. etapa 5       3639      6121        473 35.937,- 

Zahrada v přírodním stylu  
MŠ G. Klapálka 

5       3111      6121        452 9.870,- 

Zahrada v přírodním stylu  
MŠ Dr. E. Beneše 

5       3111      6121        453      34.440,- 

Zahrada v přírodním stylu 
MŠ U Jeslí 

5       3111      6121        455 34.513,- 

celkem  114.760,00 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.359,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 pol. 5171 (opravy  
a udržování). Finanční prostředky budou použity na opravu havarijního stavu přípojky vody do 
objektu MŠ G. Klapálka.  

5. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány  v celkové výši 1.303.630,- Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

   Jedná se o převody z těchto kapitol: 
   č. 6 městská policie, § 5311 pol. 5163 – pojištění…………………………………………………  292,- Kč   
                                        § 5311 pol. 5164 – nájemné……………………………………………... 9.000,- Kč 
                                        § 5311 pol. 5173 – cestovné ……………………………………….……20.000,- Kč 
                                        § 5311 pol. 5361 – nákup kolků ………………………………………… 4.000,- Kč 

             č. 7 správa majetku, § 3412 pol. 5169 – nákup ostatních služeb…………………………….301,- Kč 
                                        § 3421 pol. 6121 org. 435 – nové hřiště Husův park……………1.037,- Kč 

                                                  § 5512 pol. 5156 org. 259 – pohonné hmoty…………………… 20.000,- Kč 
                                        § 5512 pol. 5156 org. 260 – pohonné hmoty…………………… 40.000,- Kč 
                                        § 6171 pol. 5154 – elektrická energie……………………………..100.000,- Kč 
                                        § 6171 pol. 5156 – pohonné hmoty a mazadla …………………30.000,- Kč  

                                                  § 6171 pol. 5169 – nákup služeb …………………………………….405.000,- Kč    
            č. 8 infocentrum, § 2143 pol. 5169 – cestovní ruch – nákup služeb…………………….  6.000,- Kč 
            č. 9 životní prostředí, § 3725 pol. 5169 org. 457 – sběr bioodpadů…………………. 140.000,- Kč 
            č. 11 kancelář tajemníka, § 6171 pol. 6111 – programové vybavení ………………. 300.000,- Kč          
            č. 14 odbor výstavby, § 2169 pol. 5169 – odborné znalecké a statické posudky…28.000,- Kč 
                                              § 3635 pol. 6119 – změna územního plánu ………………………. 200.000,- Kč  

 

Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
usnesení č.: 15/24/3/02 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Oprava havarijního stavu rozvodů kanalizace – ZŠ Komenského nám. 
usnesení č.: 15/24/4/01 
RM schvaluje zhotovitelem opravy havarijního stavu svislého potrubí kanalizace Milana Houdka, Dolánky 61, 
Zlončice, za celkovou cenu 87 483 Kč vč. DPH. Práce budou provedeny od 1. 2. do 14. 2. 2015 a budou 
hrazeny z rezervy na havárie na rok 2016.  

 
Bod programu: Výběr zhotovitele „PD – Snížení energet. náročnosti byt. domu Vrchlického 504, Kralupy 
nad Vltavou.“ 
usnesení č.: 15/24/4/02 
RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby k akci „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“ projektanta Jana Cichru, Vrchlického 526, 
278 01, Kralupy nad Vltavou, IČ: 66407885, za celkovou cenu 38.720 Kč s DPH. 
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Bod programu: Výběr zhotovitele „PD – Snížení energet. náročnosti byt. domu Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou.“ 
usnesení č.: 15/24/4/03 
RM schvaluje úpravu dokumentace pro provedení stavby na akci „Snížení energetické náročnosti bytového 
domu Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s energetickým auditem pro účely žádosti o dotaci,  
a to Ing. arch. Michalem Davidem z projekční kanceláře 3projekt – sdružení projektantů, K remízku 1039/76, 
149 00 Praha 11, za celkovou cenu 28.400,- Kč. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele „PD – Snížení energet. náročnosti domu s pečovatelskou službou sídliště 
U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou.“ 
usnesení č.: 15/24/4/04 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel, o existenci minimálně 3 nabídek v souladu  

s částí 5. písm. f) Pravidel. 
 

2. RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby k akci „Snížení energetické 
náročnosti domu s pečovatelskou službou sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“ projektanta 
Ing. arch. Michala Davida z projekční kanceláře 3projekt – sdružení projektantů, K remízku 1039/76,  
149 00 Praha 11, IČ: 71617329, za celkovou cenu 170.800,- Kč. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele „PD – Snížení energet. náročnosti byt. domu Chelčického 687, Kralupy 
nad Vltavou.“ 
usnesení č.: 15/24/4/05 
RM schvaluje zpracování dokumentace pro provedení stavby na akci „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s energetickým auditem pro účely žádosti  
o dotaci, projektantem Pavlem Bramborou z projekční kanceláře 2P-projekt, Přemyslova 153, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, za celkovou cenu 57.000,- Kč. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele „PD – Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice 
II/101“ 
usnesení č.: 15/24/4/06 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel, o existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí  

5. písm. f) Pravidel. 
 

2. RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby k akci „Bezbariérové chodníky 
ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“ projektovou kancelář NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 
Kladno, IČ: 24767417, za celkovou cenu 52.000 Kč bez DPH, resp. 62.920 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
usnesení č.: 15/24/4/07 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 

Bod programu: Schválení posudků k žádosti o dotaci – Oprava sekundárních rozvodů – sídliště Cukrovar, 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 15/24/4/08 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel o existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí  

5. písm. f) Pravidel. 
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2. RM schvaluje zpracování energetického a odborného posudku k akci „Oprava sekundárních rozvodů – 
sídliště Cukrovar, Kralupy nad Vltavou“ Ing. Janem Škráčkem ze společnosti RELOCA energy solutions, 
s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha 3, IČ: 28367146, a to za energetický posudek s celkovou cenou 242.000,- 
Kč s DPH a za odborný posudek s celkovou cenou 96.800,- Kč s DPH. 
 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na odstoupení od smlouvy na nájem části pozemku (Vorlíčková Eva) 
usnesení č.: 15/24/5/01 
RM schvaluje odstoupení od smlouvy č. 125/13/700/RIaSM o nájmu části pozemku p.č. 173/1  
v  k.ú. Mikovice o výměře 340m2, uzavřené s paní Evou Vorlíčkovou. 

 
Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou (Dvořáková Veronika) 
usnesení č.: 15/24/5/02 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 269/13/700/RIaSM, uzavřené s paní Veronikou Dvořákovou na 
užívání části pozemku p. č.173/1 v k.ú. Mikovice výměře 300m2, dohodou, ke dni  31. 10. 2015. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou    
usnesení č.: 15/24/5/03 
1. RM schvaluje záměr města propachtovat pozemky Dodatkem č. 2 ke smlouvě č.244/13/700/RIaSM,, o 

celkové výměře 2,1127 ha , p.č. 62/15, 244/38, 244/40, 244/41, 252/3, 317/6, 317/7, 343/3, 349/5, 
391/1, 391/6, 391/7, 391/9, 392/2, 396, 411/2, 413/10, 413/11, 413/18, 522, 546, vše v k.ú. Zeměchy u 
Kralup nad Vltavou za cenu 4.000,-Kč/ha společnosti FARMA CHMEL s. r. o. se sídlem Praha 10 – 
Uhříněves, Husovo náměstí 468/16, hospodařící v Třebusicích čp. 17, IČ: 24295957, na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 6 měsíců, a to k 31. 12. kalendářního roku, doručenou druhé straně do 30. 6. téhož 
kalendářního roku. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 
 

2. RM schvaluje záměr města zvýšit pachtovné za pronájem pozemků parcelní číslo 317/11, 317/12, 
317/13, 317/66 o celkové  výměře 0,9103 ha, vše v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, formou Dodatku 
č.2 ke smlouvě č.244/13/700/RIaSM ze 3.000,-Kč/ha na 4.000,-Kč/ha od 1. 1. 2016. Záměr města bude 
zveřejněn  na úředních deskách a webu města. 
 

3. RM ukládá odboru RIaSM předložit RM ceny, za které město pronajímá zemědělské pozemky a zahrady.  

 
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor Palackého čp. 6     
usnesení č.: 15/24/5/04 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Palackého náměstí čp. 6 
ve druhém podlaží zadní budovy: 

- tři kanceláře o výměře 34,70 m2 za nájemné 500,- Kč/m2/rok 
- společné prostory (chodbička, chodba a WC) o výměře 29,30 m2 za nájemné 250,-Kč/m2/rok 
- v případě pronájmu kancelářského nábytku bude nájemné ve výši 5%/rok z pořizovací ceny 

pronajatého nábytku včetně platné sazby DPH 
- náklady za energie a služby budou hrazeny nad rámec nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  

3 měsíce se společností APTO a.s., Švabinského 922/70, Praha 4. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku    
usnesení č.: 15/24/5/05 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k.ú. Lobeč od 30. 3. 2016 do 17. 4. 2016 panu Janečkovi, bytem 
Sychrovská 800, Praha 9, za účelem hostování lunaparku za částku 2.000,- Kč/den.  
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Bod programu: Bytové záležitosti: 
1. R. T. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2. J. L. – žádost o souhlas s podnájmem 

usnesení č.: 15/24/5/06 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016. 
2. RM souhlasí s podnájmem bytu č. 44 (4.51) Purkyňovo náměstí čp. 1174. Podnájemní smlouva bude 

uzavřena mezi nájemcem, panem J. L. a podnájemcem, paní N. P. na dobu 1 roku od 1. 10. 2015 do 30. 9. 
2016. 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu: Komunitní plán sociálních služeb  
usnesení č.: 15/24/6/01 
RM doporučuje ZM ke schválení Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového 
území 2015-2019 a Akční plán města Kralupy nad Vltavou a spádového území na období 2015-2016. 

 
Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci 
usnesení č.: 15/24/6/02 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Maltezskou pomoc, o.p.s. ve výši Kč 5.000,- Kč. 

 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5.000,- Kč v rámci kapitoly 2, § 4359 z položky 5223 na položku 

5222. 

 

Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci (Diecézní charita Litoměřice) 
usnesení č.: 15/24/6/03 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou ve  

výši 9.000,- Kč 
 

2. RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly 2, § 4371 z pol 5222 na § 4359  na položku 5223  
ve výši 9.000,- Kč. 

 

Bod programu: Primární protidrogová prevence – „Protidrogový vlak“ 

usnesení č.: 15/24/6/04 
1. RM schvaluje dotaci ve výši 17.800,-Kč na projekt: „Protidrogový vlak“.  Tohoto projektu by se účastnily 

8. a 9. třídy kralupských základních škol. Projektu by se zúčastnilo celkem 178 žáků. Výše dotace se bude 
hradit z rozpočtu města 2016 – prevence kriminality. 

 
2. RM schvaluje dotaci ve výši 22.100,-Kč pro ostatní základní školy, které se projektu „Protidrogového 

vlaku“ neúčastní a tuto částku (100 Kč na žáka 8. a 9. tříd) by využily na jinou aktivitu v rámci prevence 
rizikového chování žáků. Jedná se celkem o 221 žáků 8. a 9 tříd. Výše dotace se bude hradit z rozpočtu 
města 2016 – prevence kriminality. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Výsadba zeleně do květinových nádob v ulici Žižkova, Jiráskova a ve dvoře Palackého 
náměstí čp. 6 
usnesení č.: 15/24/7/01 
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 předloženou cenovou nabídku, vypracovanou firmou Ing. Milan Janda  
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3.    RM schvaluje zhotovitele výsadeb zeleně do květinových nádob v ulicích  Žižkova, Jiráskova a ve dvoře 
       Palackého náměstí čp. 6, dle předložené cenové nabídky firmu Ing. Milan Janda 

4.    RM schvaluje rozpočtovou  změnu: 
       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) 

 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty - ZO ČSCH (Český svaz chovatelů) 
usnesení č.: 15/24/8/01 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.554,-Kč, ZO ČSCH (Českému svazu chovatelů) 
v zastoupení pana Jaromíra Zemana z fondu starosty města Petra Holečka. 

 

Bod programu: Příspěvek z fondu místostarosty – HK Kralupy   
usnesení č.: 15/24/8/02 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč, HK Kralupy nad Vltavou v zastoupení pana 
Tomáše Měřínského a Otakara Pátka z fondu místostarosty města Libora Lesáka. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou o povolení výjimky z počtu žáků 
usnesení č.: 15/24/9/01 
RM schvaluje Základní škole praktické, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 
organizace, výjimku z nejvyššího počtu žáků o 4 žáky na celkový počet 10 žáků ve třídě ZŠ speciální za 
předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmě kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním sídla spolku na adrese Revoluční 682, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou 

usnesení č.: 15/24/9/02 
RM souhlasí s umístěním sídla spolku „Spolek  rodičů ZŠ Václava Havla Kralupy“ na adrese Revoluční 682, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou.  

 
Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016 
usnesení č.: 15/24/9/03 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,  

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 

• Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou,  

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou,  
na rok 2016 dle příloh. 
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Bod programu: Žádost ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o souhlas k přijetí daru 

usnesení č.: 15/24/9/04 
RM souhlasí s přijetím daru pro Základní školu Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organice, 
od firmy   Montako  s.r.o.,  Lobeček  732,  278 01 Kralupy  nad  Vltavou,  podle §  37b  zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5.000,- Kč, a to na 
podporu vzdělání a potřeb. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z fondu 

usnesení č.: 15/24/9/05 
RM schvaluje převod finančních prostředků z fondu odměn na výplatu mezd za měsíc 12/2015 z důvodu 
legislativní změny od 11/2015 a z rezervního fondu na zákonné sociální pojištění. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu pro rok 2015 
usnesení č.: 15/24/9/06 
1. RM schvaluje - navýšení rozpočtu  MěBP na účtu 641 Smluvní pokuty -  o částku 123 630,- Kč 

 
2. RM schvaluje -  ponížení rozpočtu MěBP na účtu 662 Úroky - o částku 33 200,- Kč 

 
Bod programu: Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o rozpočtovou změnu 

usnesení č.: 15/24/9/07 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen Klapálka, příspěvková organizace, rozpočtovou 
změnu ve výši 40.000,- Kč z položky č. účtu 513 – nákup služeb, revize na položku č. účtu 511 – opravy  
a údržba. 
 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Zdravotní a sociální komise RM Kralup nad Vltavou  
usnesení č.: 15/24/11/01 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní a sociální komise RM č. 6 ze dne 19. 10. 2015 

 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 15/24/11/02 
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 5 ze dne 21. 10. 2015 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí – jmenování nového člena  
usnesení č.: 15/24/11/03 
RM jmenuje členem Komise sociálně-právní ochrany dětí od 1. 11. 2015 pana Lukáše Šlosera. 

 

Bod programu: Sportovní komise č. 11 ze dne 19. 10. 2015 
usnesení č.: 15/24/11/04 
1. RM bere na vědomí zápis č. 11 ze sportovní komise, která se konala 19. 10. 2015, viz. zápis v příloze 

 
2. RM schvaluje dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro Martina Štěpána za účelem účasti na Světovém 

poháru v alpském lyžování ve výši 20.000,- Kč. 
 

3. RM schvaluje dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro SKI klub Kralupy za účelem opravy střechy ve výši 
13.313,-Kč  
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4. RM schvaluje dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro TJ Šachy Kralupy za účelem pořádání Náborového 
turnaje pro mládež ve výši 850,-Kč. 

   

5. RM schvaluje dotaci a smlouvu pro Jana Seidla za účelem účasti na Mistrovství Čech dětí do 10 let 
jednotlivců ve výši 1.850,-Kč. 

 

Bod programu: 1. Odvolání člena Kulturní komise 
             2. Jmenování nového člena Kulturní komise 

usnesení č.: 15/24/11/05 
1. RM odvolává pana Miroslava Hakla z Kulturní komise Rady města Kralupy nad Vltavou s okamžitou 

platností. 
 

2. RM jmenuje členem Kulturní komise Rady města Kralupy nad Vltavou paní Jitku Košťálovou. 

 
Bod programu: Zápis komise školské a prevence kriminality  
usnesení č.: 15/24/11/06 
RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 14. 10. 2015. 

 
Bod programu: Zápis majetkoprávní a bytové komise  
usnesení č.: 15/24/11/07 
RM bere na vědomí zápis z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 20. 10. 2015. 

 
Bod programu: Zápis komise výstavby a dopravy   
usnesení č.: 15/24/11/08 
1. RM bere na vědomí zápis komise výstavby a dopravy č. 6 ze dne 27. 10. 2015. 

 
2. RM schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Úprava prostoru před kulturním 

domem Vltava – I. Etapa“ zpracovanou Ing. arch. Květuší Berkovou (A. D. U. ateliér s.r.o., Přemyslova 
153, 278 01 Kralupy nad Vltavou).  
 

3. RM ukládá odboru RIaSM zadat zpracování projektové dokumentace pro ÚŘ na akci: „Úprava prostoru 
před kulturním domem Vltava – II. Etapa“ dle předložené studie od Ing. arch. Květuše Berkové (A. D. U. 
ateliér s.r.o., Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou). 
 

4. RM schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce rozvodů elektro 
v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ zpracovanou firmou PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 
19/1772, 182 00 Praha 8. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č. 6 
usnesení č.: 15/24/11/09 
RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise číslo 6 ze dne 27. 10. 2015. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
usnesení č.: 15/24/12/01 
1. RM bere na vědomí odstoupení  pana Richarda Alberovského, Krátká 528, Kralupy nad Vltavou, od 

uzavření smlouvy 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. 
 

2. RM ruší výběrové řízení  schválené RM dne 18. 8. 2015, č. usnesení 15/18/5/01. 
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3. RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení na  pronájem nebytových prostor o rozloze 108,70 m2 
v budově čp. 22   a teras včetně přístřešku pro poplenice o rozloze 178 m2  , vše na pozemku parc. č. st. 
1737 v k. ú. Kralupy nad Vlt,  za účelem zřízení provozu infocentra s občerstvením, na dobu určitou 5 let, 
se zahájením provozu nejpozději od 1. 3. 2016, obálkovou metodou, nejlepšímu podnikatelskému 
záměru  s tím, že pracovník infocentra bude zaměstnancem nájemce  a otvírací   doba infocentra bude 
celoročně minimálně  od 10.00 do 16.00 hodin.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 18. 11. 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 4. 11. 2015.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 4. 11. 2015 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                              Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


