
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. ledna 2015 
(RM č. 3) 

 
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. 3 
 
usnesení č.: 15/3/1/01 
RM schvaluje návrh programu 3. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 2 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Demontáž kovových prvků tvořících vybavení a zařízení budovy bývalého hotelu 
Praha. 
 
usnesení č.: 15/3/2/01  
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem a p. Miroslavem Sitařem (bez nároku  
na odměnu a úhradu nákladů) na demontáž kovových prvků tvořících vybavení a zařízení budovy 
bývalého hotelu Praha. 

 
Bod programu: Návrh na jmenování interního auditora 
 
usnesení č.: 15/3/2/02 
RM jmenuje Bc. Martinu Zelinkovou do funkce interního auditora, s účinností od 1. 2. 2015.  

 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2015 
 
usnesení č.: 15/3/2/03 
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2015, na 
počet 115 zaměstnanců (111 pracovních tabulkových míst, 4 zaměstnanci na RD).   

 
Bod programu: Letní provoz ledové plochy na městském zimním stadiónu 
 
usnesení č.: 15/3/2/04 
RM nedoporučuje Kralupské sportovní, s.r.o., po seznámení se s příslušnými náklady, provozování 
ledové plochy na městském zimním stadiónu v letním období od 20. 4. - do 15. 6. 2015. 
 
RM ukládá Kralupské sportovní, s.r.o. přípravu nabídky sezóny 2016. Na základě podloženého zájmu 
RM zváží rozšíření provozu v letním období. 

 
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o užívání hokejové haly, uzavřené mezi městem, Kralupskou 
sportovní a HK Kralupy  
 
usnesení č.: 15/3/2/05 
1. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o užívání hokejové haly, 
mezi městem, Kralupskou sportovní a HK Kralupy. 
 
2. RM pověřuje starostu vedením jednání s HK Kralupy o uzavření předmětného dodatku.  



 
Bod programu: Partnerská smlouva mezi městem Kralupy nad Vltavou a městem Hrádek nad Nisou 
 
usnesení č.: 15/3/2/06 
RM doporučuje ZM schválit uzavření partnerské smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou  
a městem Hrádek nad Nisou. RM pověřuje starostu města projednáním obsahu vlastní smlouvy 
s vedením města Hrádek nad Nisou. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2015 
 
usnesení č.: 15/3/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 270.350,65 Kč z roku 2014 do rozpočtu 2015. 
Jedná se o účelové finanční prostředky na podporu standardizace výkonu sociálně právní  
ochrany dětí, které nebyly v roce 2014 vyčerpány a přechází do r. 2015. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 272.140,65 Kč 
Navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na podporu  
standardizace výkonu SPOD o 272.140,65 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 32.639,96 Kč. Jedná se o 
účelové finanční prostředky na základě Smlouvy o poskytování lokální asistence v lokalitě  
Kralupy nad Vltavou, které nebyly v roce 2014 vyčerpány a přechází do r. 2015. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 32.639,96 Kč 
Navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na  
poskytování lokální asistence o 32.639,96 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 91.250,- Kč. Jedná se o  
finanční prostředky určené na úhradu faktrury za pravidelný servis vzduchotechniky budovy  
MěÚ Kralupy nad Vltavou za prosinec 2014, která došla až v roce 2015. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 91.250,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 91.250,- Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se  
o peněžitý dar od pana Ledviny na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 
 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 40.000,- Kč na kap. č. 5 – 
realizace investic, § 5512 – podpora JSDH. Jedná se o účelové prostředky, které nebyly v roce  
2014 vyčerpány a přechází do roku 2015 na výměnu lina v zasedací místnosti JSDH Minice.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 40.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 5512 o 40.000,- Kč. 
 
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2015 v celkové výši 5.356,- Kč. Jedná se o výplatu 
pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. za rozbité čelní sklo u služebního automobilu. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 5.356,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 5.356,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 



1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.500,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace 
investic z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 448. 
Finanční prostředky budou použity na projekt na akci „Výměna kanalizace v pavilonu jídelny  
ZŠ Václava Havla“. 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1. 424.231,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický  
odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic  
na jednotlivé akce dle tabulky: 
 

Název akce Paragraf, položka, ORG Částka v Kč 
Zateplení plaveckého bazénu 3429      6121          96 21.780,-  
Rekonstrukce malého bazénu 3412      6121        414 484.000,- 
Podzemní kontejnery 3639      6121        430 190.696,- 
Zateplení - čp. 6 Palackého nám. 3613      6121        421 259.182,- 
Zateplení – fotbal. kabiny Mikovice 3412      6121        424 242.847,- 
Zateplení – ŠVP Mokrosuky 3421      6121        427 192.451,- 
Rekonstr. a revit. Předmostí TGM 3639      6121        387     33.275,- 

 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 205.700,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace 
investic z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace - celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 449. 
Finanční prostředky budou použity na projekt na akci „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka“.  

 
Bod programu: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014 
 
usnesení č.: 15/3/3/02 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání  
v celkové výši 12.627.233,50 Kč . 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: KASS Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce služebního bytu – kontrola realizace 
 
usnesení č.: 15/3/4/01 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o kontrole realizace akce „KASS Kralupy nad Vltavou - 
rekonstrukce služebního bytu“ 

 
Bod programu: Snížení energ. náročnosti budovy SDH Minice v  Kralupech nad Vltavou“ – vyvolané 
vícepráce 
 
usnesení č.: 15/3/4/02 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00063/2014 v celkové maximální výši 
100.000,- Kč vč. DPH, dle předloženého rozpočtu v rámci akce „Snížení energetické náročnosti 
budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou“ prováděné firmou: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 
65 Bořanovice. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen dodatek. 
 
2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00063/2014 na prodloužení termínu 
dokončení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou“ 
prováděné firmou: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice do 15. 5. 2015. V případě 
schválení bude se zhotovitelem uzavřen dodatek SoD. 

 



Bod programu: Stavební úpravy administrativního obj. Palackého 6, Kralupy nad Vltavou – 
předložení DPS 
 
usnesení č.: 15/3/4/03 
RM odkládá schválení předložené DPS na akci „Stavební úpravy administrativního obj. Palackého 6, 
Kralupy nad Vltavou, za účelem prohlídky objektu. Prohlídka se bude konat na úvodu dalšího jednání 
rady, tj. 10. 2. 2015.  

 
Bod programu: Cyklostezka " A " Kralupy nad Vltavou - Zeměchy (Olovnice) - úsek: Na cikánce - 
směr Zeměchy. Cenová nabídka na zpracování prováděcí dokumentace. 
 
usnesení č.: 15/3/4/04 
1. RM schvaluje zhotovitelem firmu Rybář stavební s.r.o., pro zpracování prováděcí projektové 
dokumentace, včetně výkazu výměr a geodetického zaměření, pro stavbu: Cyklostezka " A " Kralupy  
nad Vltavou - Zeměchy (Olovnice) - úsek: Na Cikánce - směr Zeměchy, za celkovou cenu 148 798,-Kč 
vč. DPH. 
 
RM ukládá odboru RIaSM zadat doplnění projektové dokumentace o přípojku na ulici Velvarská  
a ulici 9. května. 

 
Bod programu: Chodník v ulici Na Velvarské silnici - cenová nabídka na zpracování studie dopravní 
obslužnosti. 
 
usnesení č.: 15/3/4/05  
1. RM schvaluje zhotovitelem firmu D plus projektová a inženýrská a.s. pro zpracování studie 
dopravní obslužnosti pro stavbu: Chodník v ulici Na Velvarské silnici, za cenu 163 713,-Kč vč. DPH.  

Bod programu: Vyjádření ke stavebnímu povolení stavby: Reklamní plochy v katastrálním území 
Kralupy nad Vltavou a Lobeček. 
 
usnesení č.: 15/3/4/06  
RM ukládá OKTAJ přípravu dodatku ke smlouvě č. 340/14/700/RIaSM, uzavřené s panem Pavlem 
Svítkem, bydlištěm Horymírova 416, Kralupy nad Vltavou, jejímž předmětem bude vyloučení reklamní 
plochy na minitoverech. Lavičky a plochy na plotě zůstanou předmětem smlouvy. 

 
Bod programu: Žádost o výjimku „PD – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ G. Klapálka v Kralupech nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/3/4/07  
1. RM schvaluje výjimku z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „PD – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ G. Klapálka v Kralupech  
nad Vltavou“ společnost Projektová činnost, Ing. Jindřich Matějka, Lutovítova 816, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 16589637, za cenu 205.700,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Stavební úpravy objektu Palackého 6 (úřadu práce), Kralupy nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/3/4/08  
RM odkládá vyhlášení VŘ „Stavební úpravy objektu Palackého 6 (úřadu práce), Kralupy nad Vltavou“  
za účelem prohlídky objektu Palackého 6 (úřadu práce), Kralupy nad Vltavou. 

 



Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Dr. E. Beneše (parc. č. 153/5, k.ú. Lobeček) 
 
usnesení č.: 15/3/4/09  
RM schvaluje výjimku vstup do chodníku v ulici Dr. E. Beneše (parc. č. 153/5, k. ú. Lobeček), Kralupy 
nad Vltavou z důvodu provádění nových přípojek inženýrských sítí pro novostavbu lékárny 
s ordinacemi na parc. č. 153/35 v k. ú. Lobeček.  Podmínkou je zajištění realizace vstupu do chodníku 
od firmy Technické služby města, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, která drží na chodníku 
záruku do roku 2019 a splnění požadavků správce místních komunikací.  

 
Bod programu: „Bezplatný odběr kusového nábytku z prostor hotelu Praha“ 
 
usnesení č.: 15/3/4/10  
RM schvaluje bezplatný odběr 4 ks kovových židlí, 1 ks psacího stolu a dvou částí dveří „lítaček“ 
včetně pantů z bývalého zařízení provozovny hotelu Praha pro výtvarné dílny Kroužky Stonožka, 
Odolena Voda. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o míře inflace  
 
usnesení č.: 15/3/5/01 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2014 ve výši 0,4%. 

 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2015. 

 
Bod programu: Žádost o povolení hudebního festivalu „Zelenej zákal 2015“ 
Žádost o prominutí nájemného za užívání pobytové louky Strachov 
 
usnesení č.: 15/3/5/02 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání dalšího ročníku hudebního 
festivalu „Zelenej zákal 2015“ pro Romana Čermáka – hlavního pořadatele akce, bytem: Lidická 189, 
Kralupy nad Vltavou ve dnech 26. 6. 2015 - 29. 6. 2015  
- za poplatek ve výši 2.000,- Kč za den 27. 6. 2015, kdy proběhne samotný festival. 

 
Bod programu: Výpověď nájemní smlouvy dohodou - Husova čp. 710  
 
usnesení č.: 15/3/5/03 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 16. 7. 2009 dohodou, ke dni 31. 1. 2015 s panem 
Quong Thanh Duong s tím, že vyklizený objekt v Husově ulici čp. 710 nám bude předán nejpozději  
do 15. 2. 2015. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na část  pozemku parc. č. 29/4 v k. ú. 
Kralupy n/Vlt. a užívání potravinářského WC 
 
usnesení č.: 15/3/5/04 
RM schvaluje prodloužení lhůty na vyklizení části pozemku parc. č. st. 29/4 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou Pekařství Šumava group a.s., Na Výšině 3373/11, Jablonec nad Nisou, do 28. 2. 2015 s tím,  
že užívání potravinářského WC v Husově ulici čp. 710 bude umožněno pouze do doby vyklizení 
objektu současným nájemcem, nejdéle do 15. 2. 2015. Po tomto datu bude z budovy umožněn pouze 
odběr elektrické energie pro mobilní buňku pro prodej pečiva.  

 



Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou pod 
kontejnerovým stáním 
 
usnesení č.: 15/3/5/05 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku parcelní číslo 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
o výměře cca 10 m2, na kterém je umístěn přístřešek pro kontejnerové stání před domem V Zátiší  
č. p. 1000 po dobu trvání Společenství vlastníků bytových a nebytových prostor V Zátiší č. 1000.  
Záměr města bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Lobeček – vodovodní, 
kanalizační a plynová přípojka 
 
usnesení č.: 15/3/5/06 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky a NTL přípojky plynu na pozemcích města 
parc.č.153/21, parc. č. 153/5 a parc. č. 153/35 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch budoucího vlastníka lékárny postavené na části pozemku parc. č. 153/35 
v k.ú. Lobeček, 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: Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v k .ú. Kralupy nad Vltavou –
ČEZ Distribuce a.s. 
 
usnesení č.: 15/3/5/07 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav kabelového vedení kVN pro budovu TECHNOPARKU v Kralupech n/Vlt. na pozemku parc č. 
42/3 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši a 
4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,-Kč za další m trasy uložení vedení do pozemků. K  úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o nájmu s ČD a.s. 
 
usnesení č.: 15/3/5/08 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 673/09/SM, uzavřené mezi Městem 
Kralupy nad Vltavou a Českými drahami, a.s., ve znění uvedeném v příloze.  

Bod programu: Žádost o snížení nájmu – byt č. 2, Husova 495. 
 
usnesení č.: 15/3/5/09 
RM schvaluje žádost nájemců o výměnu bytu, a to tak, že stávající byt v Husově ulici bude vyměněn 
za byt v Havlíčkově ulici č. p. 900. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 15/3/5/10 
1. J. L. – žádost o prodloužení NS  
2. B. D. – žádost o prodloužení NS 
3. K. B. – žádost o prodloužení NS 
 



J. L. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše, paní J. L. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  
 
K. B. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, s paní B. K. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
 
B. D. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Vrchlického, panu B. D. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku st 588/7 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou 
 
usnesení č.: 15/3/5/11 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. st. 588/7 o výměře 23 m2 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, v souvislosti se stavbou „Turistického centra“ mezi Městem Kralupy nad 
Vltavou, jako nájemcem, a RHG.spol. s r. o., se sídlem Tiché údolí 376, Roztoky, IČ: 61852287, jako 
pronajímatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, za nájemné stanovené takto: 

 v období 6. 1. 2015 – 31. 12. 2015 ve výši 10,- Kč/měsíc + DPH 21 % 
 v období od 1. 1. 2016 ve výši 10.000,- Kč/měsíc + DPH 21 % 

Město Kralupy nad Vltavou se ve smlouvě zavazuje k přemístění hlavní brány a branky v zadní části 
nemocnice (z Komenského náměstí) spolu s přesunutím panelů a terénními úpravami, případně 
likvidací sutě a umístění branky v plotě od turistického centra. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v r. 2014 
 
usnesení č.: 15/3/6/01 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2014. 
 
RM ukládá rozklíčovat investice za rok 2014 do nákupu knih, periodik a učebních pomůcek.  
Pozvat vedoucí knihovny do dalšího jednání rady. 

 
Bod programu: Zpráva o činnosti MěK v r. 2014, Úprava poplatků – čtečka el. knih 
 
usnesení č.: 15/3/6/02  
RM schvaluje snížení peněžitého závazku z 1.000,-Kč na 500,-Kč za výpůjčku čtečky elektronických 
knih. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Rybářský ples 
 
usnesení č.: 15/3/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro ČRS MO Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce ČRS MO Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Rybářský ples“. 
Uvedená akce se bude konat dne 14. 2. 2015 od 20:00 hod. do 15. 2. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je KaSS Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 350 lidí. 



Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan František Brož. 
 

Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace na tréninkovou plochu – Rugby Club Kralupy 
 
usnesení č.: 15/3/6/04 
RM bere na vědomí žádost o finanční dotaci pro Rugby Club z prostředků města Kralupy nad Vltavou  
na tréninkovou plochu cca 600 hodin ročně na mládež ve sportovních areálech v Kralupech nad Vlt. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – FK Čechie 
 
usnesení č.: 15/3/6/05 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro FK Čechii Kralupy z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce FK Čechie Kralupy uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Ples sportovců“ 
Uvedená akce se bude konat dne 27. 2. 2015 od 20:00 hod. do 28. 2. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je hotel Sport v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Kostelníček. 

 
Bod programu: Schválení změny odpisového plánu Základní školy Václava Havla v Kralupech  
nad Vltavou na rok 2015 
 
usnesení č.: 15/3/6/06 
RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Václava Havla 
v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, na rok 2015 dle přílohy. 

 
Bod programu: Návrh Městského muzea v Kralupech nad Vltavou na změnu návštěvní doby 
 
usnesení č.: 15/3/6/07 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou změnu návštěvní doby od 1. 2. 2015: 
 
Pondělí zavřeno  

Úterý 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Středa 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 19:00 

Pátek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Sobota        - 13:00 – 17:00 

Neděle a státní svátky zavřeno  

 
Bod programu: Informace o termínech zápisů dětí do kralupských mateřských škol 
 
usnesení č.: 15/3/6/08 
RM bere na vědomí informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol: 
 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 25. 3. a 26. 3. 2015 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501.  
 



Základní  škola a Mateřská škola Třebízského - 28. 4. a 29. 4. 2015  v čase od 13:00 hod.do17:00 
hod. Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523. 
 
Mateřská škola Dr. E. Beneše -  28. 4. a 29. 4. 2015 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.  
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše č. p. 694.  

 
Bod programu: Plnění usnesení - Žádost o rozpočtovou změnu KaSS Kralupy nad Vltavou – 
rekonstrukce služebního bytu 
 
usnesení č.: 15/3/6/09 
RM ukládá řediteli KaSS vytvoření pracovního místa správce ještě v roce 2015 formou reorganizace 
současného počtu zaměstnanců.  
 
RM ukládá řediteli obsadit byt správcem KaSS v letošním roce. 

 
Bod programu: Žádost o schválení finanční podpory 2015, závěrečná zpráva z roku 2014 – MUDr. 
Dušan Randák 
 
usnesení č.: 15/3/6/10 
1. RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečnou zprávu z roku 2014 od MUDr. Dušana 
Randáka o realizaci programu „Program pro rodinné příslušníky“ viz. přiložená zpráva. 
 
2. RM doporučuje ZM schválit žádost od MUDr. Dušana Randáka o finanční podporu pro rok 2015  
na poskytování služeb v rámci projektu „Rodičovská skupina“ ve výši 96.000,-Kč, viz. přiložená žádost. 

 
Bod programu: Závěrečná zpráva o realizaci projektu Semiramis, o. s. - Terénní program Kralupy 
nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/3/6/11 
RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečnou zprávu z roku 2014 od Semiramis, o. s.  
o realizaci projektu „Terénní program Kralupy nad Vltavou“, viz příloha. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – FK Kralupy 1901 
 
usnesení č.: 15/3/6/12 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro FK Kralupy 1901 z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
FK Kralupy 1901 uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Ples fotbalového klubu FK Kralupy 1901“ 
Uvedená akce se bude konat dne 21. 2. 2015 od 20:00 hod. do 22. 2. 2015 do 02:00 hod. 
Místem konání je hotel Sport v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan Luboš Černý. 

 
Bod programu: Plnění usnesení č.15/2/6/11 – Žádost o poskytnutí dotace na ledovou plochu – TJ 
Krasobruslení 
 
usnesení č.: 15/3/6/13 
1. RM bere na vědomí účetní vyúčtování od sportovního oddílu TJ Krasobruslení viz. příloha. 
2. RM ukládá sportovní komisi zabývat se žádostí a navrhnout řešení.  

 
 
Bod programu: Oprava administrativní chyby v usn. č. 15/2/6/06 



 
usnesení č.: 15/3/6/14 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 15/2/6/06 
Nízkoprahové denní centrum, služby sociální prevence, záměr 
RM doporučuje ZM projednat záměr vybudovat z objektu bez čp., postaveného na pozemku st. 736  
o výměře 66 m2 v Kralupech nad Vltavou – Lobeček, Štefánikova ul. nízkoprahové denní centrum 
podle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Vyúčtování grantů za rok 2014 
 
usnesení č.: 15/3/8/01 
RM bere na vědomí informaci o vyúčtování grantů za rok 2014. 

 
Bod programu: Žádost o užití znaku města 
 
usnesení č.: 15/3/8/02 
RM schvaluje užití znaku města Kralupy nad Vltavou panu Petru Houzarovi z Jihlavy, a to pro účely 
obrazové přílohy bakalářské práce.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/3/8/03 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku v otevřeném řízení k akci „Modernizace IT 
Systémů Města Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Modernizace IT Systémů Města Kralupy  
nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
Bod programu: Zrušení a nové vyhlášení VŘ „Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/3/8/04 
1. RM schvaluje zrušení VŘ schváleného RM dne 25. 11. 2014 na zakázku v otevřeném řízení k akci 
„Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje vyhlášení VŘ na zakázku v otevřeném řízení k akci „Modernizace městského bazénu 
Kralupy nad Vltavou“. 

 
3. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Modernizace městského bazénu 
Kralupy nad Vltavou“. 
 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí:  

 



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

Bod programu: MěBP- Plnění usnesení - Smlouva o nájmu bytu 
 
usnesení č.: 15/3/9/01 
RM odkládá tento bod a ukládá MěBP v návrhu smlouvy označit vyžadované změny. 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Dovolba předsedů komisí RM 
Volba členů komisí RM 
 
usnesení č.: 15/3/11/1 
Dovolba předsedů komisí RM: 
RM schvaluje předsedy komisí RM: 
 
Sportovní komise – Jan Špaček (STAN) 
 
Komise Školská a prevence kriminality – Mgr. Jiřina Hereinová (ODS) 
 
Ekologická komise – Ing. Vojtěch Pohl (Piráti) 

 
Volba členů komisí RM: 
RM schvaluje členy komisí v tomto složení: 
 
1. KOMISE SPORTOVNÍ: 
Předseda Jan Špaček předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

Vladimír Lánský 
Mgr. Michal Mára 
Ing. Luboš Truhlář 
BBA Libor Penc 
Ing. Petr Marek 

 
2. KOMISE DOPRAVY A VÝSTAVBY:  
Předseda Ing. Petr Listík předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

Vladimír Nový 
Bedřich Krejza 
Ing. Petr Marek 
Zbyněk Beneš 
Ing. Vladimír Vymětalík 

 
3. KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ A BYTOVÁ:  
Předseda Mgr.Jiří Bozděch předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

  Mgr. Markéta Vajnerová 
  Martina Nováková 
  Mgr. Petr Čihák 

 
4. KOMISE ROZPOČTOVÁ: 



Předseda Libor Lesák předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  
Mgr. Martin Luksík 
Tomáš Pekárek 

 
5. KOMISE EKOLOGICKÁ 
Předseda Ing. Vojtěch Pohl předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

František Málek 
Prof.Ing. Jan Vašák,CSc. 
Ing. Adéla Humlová 
 

6. KOMISE ŠKOLSKÁ A PREVENCE KRIMINALITY 
Předseda Mgr. Jiřina Hereinová předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

Ing. Jakub Gleich 
Mgr. Kateřina Viktorová 
Mgr. Milena Pencová 

 
7. KOMISE KULTURNÍ 
Předseda Tomáš Pekárek předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

Marek Škabrada 
Stanislav Hejduk 
Marie Blažková 
Miroslav Hakl 

 
8. KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
Předseda Mgr. Ondřej Nauš předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

MUDr. Dušan Randák 
Vlasta Brixi 
Tomáš Felix 
Mgr. Václav Gabriel 
Miroslava Beritová 

 
9. KOMISE PRO CENTRUM MĚSTA 
Předseda Ing. Marek Czechmann předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

Ing. arch. Vlasta Poláčková 
Ing. arch. Pavel Skalička 
Ing. arch. Hana Blahušková 
Ing. Ivan Lipovský 
Ing. arch. Daniel Berit 
Ing. Ivan Ottis 
Ing. Petr Listík 

 
10. REDAKČNÍ RADA 
Předseda Petr Holeček předkládá RM návrh na obsazení komise v tomto složení:  

Radka Holeštová  
Bc. Jindřich Kohm 
 Bc. Hana Bozděchová 
Aleš Moravec 
Lucie Čiperová 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 



 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
Bod programu: Smlouva o poskytování právních služeb 
 
usnesení č.: 15/3/13/1  
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Kateřinou Radostovou, 
advokátkou, se sídlem Praha 1, Břehová 208/8, 110 00 s navrženými úpravami. 

 
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 10. 2. 2015 od 13:00 hod., sraz Palackého čp. 6. 
Zápis byl vyhotoven 2. 2. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 3. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 27. 1. 2015. 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 2. 2. 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


