
čj.: MUKV 69005/2015/KT 

sp. znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

                                                                                

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. prosince 2015 

(RM č. 26) 
 

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. 

 
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 26 
usnesení č.: 15/26/1/01  
RM schvaluje návrh programu 26. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 25/2015 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 19 v čp. 101 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 15/26/2/01 
RM schvaluje podnájem bytu č. 19 v čp. 101 Na Hrádku, na základě žádosti J. S. - nájemníka předmětného 
bytu, pro podnájemníka R. S., na dobu určitou od 1. 1. 2016 - do 31. 12. 2017.       
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
usnesení č.: 15/26/3/01 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v přílohách. 

 

Bod programu: Návrh závazného ukončení splátek půjčky DEZA do konce roku 2016 
usnesení č.: 15/26/3/02 
RM schvaluje závazné ukončení splátek půjčky DEZA ve výši 16.241,41 Kč do konce roku 2016.  

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2015 
usnesení č.: 15/26/3/03 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 114.500,06 Kč 
na projekt: „Zateplení ŠvP Mokrosuky“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na 
spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 (ostatní investiční 
přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 114.500,06 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.)  o 114.500,06 Kč. 

2. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové 
výši 6.735,29 Kč  na projekt: „Zateplení ŠvP Mokrosuky“. 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 6.735,29 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.) o 6.735,29 Kč. 

3. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 392.677,50 Kč 
na projekt: „Zateplení čp. 6 Palackého nám.“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města 
na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 (ostatní investiční 
přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 392.677,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.)  o 392,677,50 Kč. 
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4. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové 
výši 23.098,67 Kč  na projekt: „Zateplení čp. 6 Palackého nám.“. 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 23.098,67 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.) o 23.098,67 Kč. 

5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí 
MPSV ČR v celkové výši 118.500,- Kč, účelově  určené  poskytovatelům sociálních služeb 
na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1  – ekonomický odbor, položka 
4122 o 118.500,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK,  § 4351 o 118.500,- Kč. 
 

  B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků  v celkové výši 249.029,91 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 

6409 pol. 5901 (rezerva města na havarie)  na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 (péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň) pol. 5169 org. 377 (investiční akce odboru RIaSM). Jedná se o ozelenění třech 
kruhových objezdů v centru města Kralupy nad Vltavou. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 43.900,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic 
v rámci  § 3111 (MŠ J. Holuba) z pol. 5171 (oprava bytu školníka na novou třídu) na pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb). Jedná se o PD k opravě bytu školníka na novou třídu v MŠ J. Holuba, která musí být 
účtována na službách. 

3. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové 
výši 17.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace 
celkem) na § 3111 (MŠ J. Holuba) pol. 5169 (nákup ostatních služeb). Jedná se o dodatek k PD 
k opravě bytu školníka na novou třídu v MŠ J. Holuba. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 84.700,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na administraci žádosti a administraci dotace dle 
tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 

Rekonstrukce sekundárních rozvodů – 
sídliště Cukrovar 

5       3639      6121        474 36.300,00 

Zateplení skautský dům – Přemyslova ul. 5       3429      6121        426      48.400,00 

celkem  84.700,00 

 
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 399.759,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic a § 

3111 (mateřské školy) z pol. 6121 (budovy, haly, stavby) org. 455 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ 
U Jeslí) na pol. 5169 (nákup ostatních služeb) org. 455 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ U Jeslí). Jedná 
se o výsadbu zeleně v rámci dotační akce, která musí být účtována na neinvestiční položce. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 589.650,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic a § 
3111 (mateřské školy) z pol. 6121 (budovy, haly, stavby) org. 454 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ 
J. Holuba) na pol. 5169 (nákup ostatních služeb) org. 454 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ J. Holuba). 
Jedná se o výsadbu zeleně v rámci dotační akce, která musí být účtována na neinvestiční položce. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.060.328,50 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic a 
§ 3111 (mateřské školy) z pol. 6121 (budovy, haly, stavby) org. 453 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ 
Dr. E. Beneše) na pol. 5169 (nákup ostatních služeb) org. 453 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ Dr. E. 
Beneše). Jedná se o výsadbu zeleně v rámci dotační akce, která musí být účtována na neinvestiční 
položce. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 549.010,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic a § 
3111 (mateřské školy) z pol. 6121 (budovy, haly, stavby) org. 452 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ 
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Gen. Klapálka) na pol. 5169 (nákup ostatních služeb) org. 452 (Zahrada v přírodním stylu – MŠ Gen. 
Klapálka). Jedná se o výsadbu zeleně v rámci dotační akce, která musí být účtována na neinvestiční 
položce. 

Bod programu: Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2016 
usnesení č.: 15/26/3/04 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 
2016 ve výši 278.302,30 tis. Kč. (viz příloha) 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: „Adaptace služebního bytu na třídu MŠ – MŠ J. Holuba,  Kralupy nad Vltavou“ – změna PD  
usnesení č.: 15/26/4/01 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00059/2015 v celkové výši 17.000,- Kč dle 

předložené cenové nabídky v rámci akce „Adaptace služebního bytu na třídu MŠ – MŠ J. Holuba,  Kralupy 
nad Vltavou " projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou.  

2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00059/2015 na prodloužení doby plnění do 
18.12.2015 v rámci akce „Adaptace služebního bytu na třídu MŠ – MŠ J. Holuba,  Kralupy nad Vltavou " 
projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti skautského domu 
v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/26/4/02 
1. RM schvaluje návrh Smlouvy č. 15239173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

na akci „Snížení energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou“.  
2. RM pověřuje podpisem Smlouvy č. 15239173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR statutárního zástupce Města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Administrace žádosti o dotaci – Oprava sekundárních rozvodů - sídliště Cukrovar, Kralupy 
nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/26/4/03 
RM schvaluje zpracování žádosti o dotaci na akci „Oprava sekundárních rozvodů – sídliště Cukrovar, Kralupy 
nad Vltavou“ společností ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 
26724791, IČ: 28367146, a to za celkovou cenu 50.000 Kč bez DPH, resp. 60.500,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek  
usnesení č.: 15/26/4/04 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

   

 Bod programu: Zrušení výběrového řízení a schválení žádosti o realizaci v roce 2016 – „Oprava 
 zahradního domku se skladem na nářadí při ZŠ a MŠ Třebízského“ 
 usnesení č.: 15/26/4/05 
1. RM ruší výběrové řízení na akci „Oprava zahradního domku se skladem na nářadí při ZŠ a MŠ 

Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ vyhlášené dne 13. 11. 2015 s termínem realizace v roce 2015. 
2. RM schvaluje nové vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava zahradního domku se skladem na nářadí 

při ZŠ a MŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ s termínem realizace v roce 2016 (březen – duben). 
3. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení v souladu s Částí 4. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu“ s uveřejněním na profilu zadavatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Třebízského 
Kralupy nad Vltavou ještě v roce 2015 ve spolupráci s odborem RIaSM. 
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Bod programu: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla „Realizace herních zahrad 
v přírodním stylu v MŠ města Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/26/4/06 
1. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č.  obj. RISML/00074/2015 na akci „1. část: Zahrada na dlani – MŠ U 

Jeslí, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla stavby do 15. 12. 
2015.   

2. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č.  obj. RISML/00075/2015 na akci „2. část: Hrou k poznání přírodních 
krás – MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení 
díla do 15. 12. 2015. 

3. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č.  obj. RISML/00076/2015 na akci „3. část: Příroda přišla k nám – MŠ 
Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do 15. 
12. 2015. 

4. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č.  obj. RISML/00077/2015 na akci „4. část: Zahrada plná úsměvů – MŠ 
J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do 15. 12. 
2015. 

5. RM schvaluje dodatky č. 1 k příkazním smlouvám č. zhot. RISML/00067/2015, RISML/0068/2015, 
RISML/00069/2015 a RISML/00070/2015 na výkon autorského dozoru v rámci 4 částí akce „Realizace 
herních zahrad v přírodním stylu v MŠ města Kralupy nad Vltavou“, z důvodu prodloužení termínu 
dokončení díla do 15. 12. 2015 o 1 718 Kč vč. DPH na každou část stavby – tj. 6 872 Kč vč. DPH celkem. 

6. RM schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. zhot. RISML/00071/2015, na výkon technického dozoru 
stavby v rámci 4 částí akce „Realizace herních zahrad v přírodním stylu v MŠ města Kralupy nad Vltavou“, 
z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 15. 12. 2015 o 5 244 Kč vč. DPH celkem. 

7. RM schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. zhot. RISML/00064/2015, na výkon koordinátora BOZP 
v rámci 4 částí akce „Realizace herních zahrad v přírodním stylu v MŠ města Kralupy nad Vltavou“, 
z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 15. 12. 2015 o 2 164 Kč vč. DPH celkem. 

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – I. etapa – konečná projektová dokumentace, 
smlouvy s vlastníky soukromých pozemků 
usnesení č.: 15/26/4/07 
1. RM bere na vědomí dokončenou projektovou dokumentaci k územnímu řízení a pro stavební povolení 

na akci: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ od zhotovitele Atelier 
DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 5. 

2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na cizím pozemku par. č. 566/12 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou o výměře 136 m², který je ve vlastnictví společnosti Perla Kralupy s.r.o., za účelem realizace 
stavby „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. 

3. RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o 
výměře 43 m², který je ve vlastnictví Středočeského kraje, za účelem realizace stavby „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. Majetkoprávní vypořádání této části 
pozemku bude se Středočeským krajem v budoucnu řešeno v rámci bezúplatného převodu pozemků 
kolem průtahu Kralup nad Vltavou. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou    
usnesení č.: 15/26/5/01 
1. RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.244/13/700/RIaSM,,   na pozemky , 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, o celkové výměře 2,1127 ha, vše v k.ú. Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou za cenu 4.000,-Kč/ha/rok se 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. 
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2. RM schvaluje  zvýšení pachtovného 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 k nájemní 
smlouvě č.244/13/700/RIaSM, ze 3.000,-Kč/ha/rok   na 4.000,-Kč/ha/rok od 1. 1. 2016.   

 

Bod programu: Bytové záležitosti   
1. J. K. -  žádost o prodloužení NS 
2. M. K. - žádost o souhlas s podnájmem bytu 

usnesení č.: 15/26/5/02 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  panu J. K. na byt č. 5, Smetanova 211, jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. V dodatku ke smlouvě bude zanesena povinnost úhrady 
jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. 

2. RM souhlasí s podnájmem bytu č. 19, Zeměchy čp. 34. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi 
nájemci, manželi M. a D. K. a podnájemcem, panem J. K. na dobu 1 roku od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

  

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o nákup předmětů pro prevenci kriminality 
usnesení č.: 15/26/6/01 
1. RM schvaluje nákup reflexních předmětů v rámci prevence kriminality 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2 § 3399 pol. 5194 na kap. 2 § 4329 pol. 5169 ve výši 15.000,- 

Kč 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – L. S.  
usnesení č.: 15/26/6/02 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana L. S. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan L. S. uplatnit na 
jednorázovou kulturní akci – „Oslava“ 
Uvedená akce se bude konat dne 12. 12. 2015 od 18:00 hod. do 13. 12. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je Hasičárna – Minice v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 35 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan L. S. 

 

Bod programu: Den zdraví 2015 
usnesení č.: 15/26/6/03 
RM bere na vědomí informace o Dni zdraví 2015 

 

Tomáš Pekárek se dostavil. 

 

Bod programu: Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2016 
usnesení č.: 15/26/6/04 
RM doporučuje ZM schválit preventivní plán prevence kriminality pro rok 2016, viz příloha. 

 

Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci  
usnesení č.: 15/26/6/05 
1. RM schvaluje finanční příspěvek pro Domov pod lipou Lipník ve výši 4.000,- Kč 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 4.000,- Kč z kap. 2 § 4359 pol. 5139 na kap. 2 § 4359 pol. 5339 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Výsadba zeleně na záhonu u OD Říp  
usnesení č.: 15/26/7/01 
1. RM schvaluje předložený návrh ozelenění záhonu u OD Říp, vypracovaný odborem ŽP  
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2. RM ukládá odboru ŽP zajistit výsadby na záhonu u  OD Říp, dle předloženého návrhu, s termínem 
dokončení nejpozději do 15.12. 2015 

3. RM schvaluje rozpočtové  změny: 

převedení částky 40.000,- Kč z kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 445 (bunkr nad Macalákem a okolí)) na  
kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 377 (investiční akce RIaSM) 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Rozpočtová změna – oprava administrativní chyby a zrušení usnesení RM č. 15/25/8/02 
usnesení č.: 15/26/8/01 
1. RM ruší usnesení č. 15/25/8/02 ze dne 18. 11. 2015 z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5200 Kč 

z: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí org. 0012 MST1, pol 5229 ostatní neinv. transfery 
– 4700 Kč a pol. 5194 věcné dary 500 Kč  
na: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí org. 0012 MST1, pol. 5222 transfery občanským 
sdružením celkem 5200 Kč 

 

Bod programu: 1. Příspěvek z fondu místostarosty SDH Kralupy 
                            2. Rozpočtová změna  
usnesení č.: 15/26/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč, SDH Kralupy v zastoupení starosty 

Milana Krejzy z fondu místostarosty města.  
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 11.395 Kč 

a) z: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0013 MST2, pol. 5223 neinv. Transfery 
církvím 6245 Kč. 
na: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0013 MST2, pol. 5222 transfery občanským 
sdružením ve výši 6245 Kč. 
b) z: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0013 MST2, pol. 5139 drobný materiál 
2200 Kč + pol. 5175 občerstvení 2950 Kč. 
na: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0013 MST2, pol. 5194 věcné dary v celkové 
výši 5150 Kč 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním sídla spolku na adrese Komenského nám. 198, 278 01 
Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 15/26/9/01 
RM souhlasí s  umístěním  sídla spolku Klub přátel školy při ZŠ Komenského, z.s.  na adrese Komenského 
nám. 198, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou.  

 
Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou 28. října o dodatečné přijetí finančního sponzorského daru 
usnesení č.: 15/26/9/02 
RM schvaluje Základní škole 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace dodatečné přijetí finančního 
sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč, dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Finanční dar je určen pro potřeby školy, a to pro vybavení 
školy učebními pomůckami.  

 
Bod programu: Nabídka majetku Základní školy Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka zřizovateli 
usnesení č.: 15/26/9/03 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace a schvaluje jeho likvidaci nebo převod do vlastnictví jiné osoby, dle podle § 
27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 

Bod programu: Žádost o zřízení autobusové zastávky MHD v lokalitě Zeměchy  
usnesení č.: 15/26/10/01 
RM bere na vědomí zprávu o výsledku šetření k žádosti občanů o zřízení nové autobusové zastávky 
v Kralupech nad Vltavou v lokalitě Zeměchy se zamítavým stanoviskem. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis ze sportovní komise 
usnesení č.: 15/26/11/01  
1. RM bere na vědomí zápis č. 13. ze sportovní komise ze dne 23. 11. 2015. viz. zápis v příloze 

 
Radní Mgr. Martin Luksík podal protinávrh 

2. RM doporučuje ZM převést nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 na kapitolu sportu. 
 

3. RM schvaluje rozdělení dotací na vybavení sportovních oddílů v Kralupech nad Vltavou: 
 

 Sportovní oddíl Žádost Návrh 

 1 SKI Klub 40.000 48.000 

2 KČT Kralupy 10.000 6.000 

3 BK JUNIOR 17.000 17.000 

4 FBC Kralupy 59.800 45.000 

5 TJ Kanoistika 27.000 23.000 

6 TJ Judo 52.220 33.000 

7 TJ Tenis 13.070 9.000 

8 FIT FOR YOU 29.858 19.000 

9 Horolezectví Kralupy 21.494 16.000 

10 FK Kralupy 1901 63.077 50.000 

11 TJ Plavání 65.000 45.000 

12 Tiger Jiu Jitsu 25.000 30.000 

13 SDH Minice 10.470 8.000 

14 TJ Sokol 16.000 9.000 

15 TJ Volejbal 22.000 20.000 

16 TJ Šachy 927 927 

17 TJ Krasobruslení 59.300 36.000 

18 Jiu Jitsu 7.722 5.000 

19 Silový Trojboj 34.572 24.000 

20 SDH Kralupy 10.376 8.000 

21 KVS 35.000 23.000 

22 TJ Moderní pětiboj 30.000 20.000 

23 FK Čechie 44.165 44.165 

  Celkem 694.051 539.092 

 

4. RM schvaluje dotaci pro Kralupskou sportovní, s.r.o. za účelem nákupu plaveckých drah ve výši  
50.000,-Kč. 
 

5. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 50.000,-Kč v rámci kapitoly 2, § 3419 z položky 5222 na 
položku 5213. 
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Bod programu: Zápis komise pro centrum města č. 8 a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 15/26/11/02 
1. RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise pro centrum města, které proběhlo dne 23. 11. 2015. 
2. RM bere na vědomí dokončenou zastavovací studii na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí., 

zpracovanou zhotovitelem atelier MAJO architekti, U garáží 6, Praha 7. Předmětná studie byla 
dopracována ve dvou variantách. 

3. RM schvaluje projednat v první fázi řešený záměr s vlastníky soukromých pozemků v dotčeném území a 
seznámit je se zpracovanou zastavovací studií. 

4. RM schvaluje vyvolat v další fázi jednání s potenciálními investory, kteří budou rovněž seznámeni se 
zpracovanou zastavovací studií a budou mít možnost se k návrhu vyjádřit.  

5. RM schvaluje po projednání s vlastníky soukromých pozemků v dotčeném území a po projednání 
s potenciálními investory zadat zpracování závazných regulativů. Tyto regulativy budou následně 
předloženy ke schválení zastupitelstvu města včetně záměru související demolice hotelu Praha. 

 

Bod programu: Zápis č. 11 a 12 z jednání Rozpočtové komise 
usnesení č.: 15/26/11/03 
RM bere na vědomí  zápis č. 11 a 12 z jednání Rozpočtové komise konané dne 19. a 24. listopadu 2015.   

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: 1. Vyjádření k hodnocení vedoucího  

                            2. Vyjádření k pracovní výtce dle ust.  § 52 písm. g) zákoníku práce 

usnesení č.: 15/26/12/01 
1. RM bere na vědomí dopis p. Hořejšího ve věci jeho pololetního písemného hodnocení, udělení 

pracovněprávní výtky a snížení osobního ohodnocení. 
2. RM schvaluje po projednání věci postup tajemnice MěÚ ohledně udělení předmětného obsahu 

hodnocení, pracovněprávní výtky p. Hořejšímu a snížení osobního ohodnocení. 
3. RM doporučuje p. Hořejšímu vzdání se funkce vedoucího odboru dopravy MěÚ. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Příští jednání Rady města proběhne 15. 12. 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 2. 12. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 26. města Kralup nad Vltavou, konané  
dne 1. 12. 2015. 
 
RM projednala oba návrhy pravidel na udělování sportovních grantů. RM předkládá ZM - 2 předložené 
návrhy pravidel na udělování sportovních grantů. 
 
Starosta informoval o průběhu rozsvícení vánočních stromů v Kralupech nad Vltavou, které proběhlo 29. 11. 
2015. 
 
Starosta informoval radní o možnostech realizace venkovního hřiště v lokalitě pod novým infocentrem u 
mostu T. G. Masaryka z příspěvku od České rafinérské a.s. 
 
Starosta informoval radní o zachování ceny vodného a stočného. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o problematice vlastnické struktury VKM.  
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o aktivní zóně kolem Zákolanského potoku, což znemožní 
povolení investičního záměru výstavby sportovního hřiště u Gymnázia.  
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Tomáš Pekárek – květináče v Žižkově ulici – zda by nešlo některé stromy dát přímo do země. Tyto záměry 
nelze realizovat díky uloženým sítím. 
 
Jan Špaček – se zeptal na most ve Chvatěrubech – v jakém je stavu? Termín dokončení akce je červen 2016. 
 
Dále se projednala problematika herních automatů.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 2. 12. 2015 

 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                              Libor Lesák, místostarosta 
 


