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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 30. června 2015 
(RM č. 15) 

 
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. 15 
usnesení č.: 15/15/1/01 
RM schvaluje návrh programu 15. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 14 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Pověření vedením TSM 
usnesení č.: 15/15/2/01 
RM pověřuje vedením příspěvkové organizace města „Technické služby města Kralupy nad Vltavou“ 
pana Stanislava Hejduka, a to na období od 11. 7. 2015 do doby jmenování a nástupu nového ředitele 
příspěvkové organizace.  

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2015 
usnesení č.: 15/15/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí 
Ministerstva kultury ČR v celkové výši 71.000 Kč účelově určenou pro městskou knihovnu na 
projekt:„Přechod z bibliografického formátu UNIMARC na MARC21 a nákup nového serveru“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 71.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
odbor SVŠK, § 3314 o 71.000 Kč. 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.535 Kč, 
účelově určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 
289/1995 Sb. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.535 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – 
odbor životní prostředí, § 1036 o 32.535 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 5.000,- Kč. Jedná  
se o finanční dar od firmy Soukromé hospodářství a vepřová jatka, Ing. Václav Kohout, který je určen              
na financování akce „Dny Kralup nad Vltavou 2015“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 5.000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 5.000 Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 15.000,- Kč. Jedná se                
o finanční dar od firmy SLA & KOU, zastoupené Ondřejem Slapničkou. Finanční dar je určen na 
financování akce „Dny Kralup nad Vltavou 2015“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč. 
5. Vratku nečerpané neinvestiční dotace, která byla účelově určena na úhradu nezbytně nutných 
výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva obce Zlosyň dne 13. 6. 2015 ve výši 10.000 Kč.  
Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 10.000 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – 
odbor správní, § 6115 o 10.000 Kč. 
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B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. RM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 93.629,80 Kč z kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409, pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113, pol. 5171 
(oprava havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Komenského nám.). 
 
RM schvaluje: 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 227.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 
org. 387 (rekonstrukce a revitalizace Předmostí TGM). 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 57.475 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic,          
z § 3113 pol. 5171 (ZŠ Třebízského - oprava oplocení) na § 3113 pol. 5169. Finance budou použity            
na vyklizení a stěhování v ZŠ V. Havla – příprava pro akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Václava 
Havla, Kralupy nad Vltavou“. 

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

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Autobusové zastávky na podnět občanů – přístřešek v ulici Třída legií  
 
usnesení č.: 15/15/4/01 
1. RM bere na vědomí nesouhlas občanů z BD čp. 165, ulice Třída Legií s umístěním přístřešku 
autobusové zastávky (u tělocvičny JUDA) v ulici Třída Legií v Kralupech nad Vltavou – Lobeček. 
 
2. RM ukládá odboru RIaSM pokračovat v zajištění realizace autobusového přístřešku v ulici Třída 
Legií, Kralupy nad Vltavou – Lobeček (mezi objektem tělocvičny JUDA a BD čp. 165). 

 
Bod programu: : Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 
usnesení č.: 15/15/4/02 
1. RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 
 
2. RM bere na vědomí přehledovou tabulku odboru RIaSM o „úsporách“ v rámci zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ - „Realizace zahrad v přírodním stylu v MŠ Města Kralupy nad 
Vltavou.“ 
 
usnesení č.: 15/15/4/03 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a kompletní zadávací dokumentaci na akci „Realizace 
zahrad v přírodním stylu v MŠ Města Kralupy nad Vltavou“. 
 
2. RM bere na vědomí uveřejnění Oznámení předběžných informací o zakázce ve Věstníku veřejných 
zakázek a Úředním věstníku EU. 
 
3. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníci v pořadí. 
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Bod programu: Oprava havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace – ZŠ Komenského nám. 
 
usnesení č.: 15/15/4/04 
RM schvaluje zhotovitelem opravy havarijního stavu svislého potrubí vody a kanalizace MěBP. 
Oprava bude hrazena z rozpočtu MěBP – opravy bytového fondu. RM ukládá MěBP předložit 
vyúčtování opravy po dokončení akce do RM.  

 
Bod programu: Opravy v pavilonu „B“ MŠ Gen. Klapálka – schválení záměru 
 
usnesení č.: 15/15/4/05 
1. RM schvaluje provedení nových maleb a podlahových krytin ve třídách, šatnách a propojovacích 
chodbách v pavilonu „B“ MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou, vč. repase vnitřních propojovacích 
dveří.  
 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit formou poptávkového řízení na uvedenou akci zhotovitele. 
Finanční prostředky v předpokládané max. výši 370 000 Kč vč. DPH budou hrazeny z rozpočtu odboru 
RIaSM na rok 2015 – par. 3111 pol. 5171 (opravy v budovách mateřských škol). 

 
Bod programu: Žádost o povolení výjimky na vstup do komunikace v ulici I. Olbrachta. 
 
usnesení č.: 15/15/4/06 
1. RM schvaluje výjimku na vstup do komunikace v ulici I. Olbrachta, Kralupy nad Vltavou - Lobeček      
z důvodu rekonstrukce kNN. Podmínkou je zajištění realizace zmíněné akce firmou STRABAG a.s.,      
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, která drží na komunikaci záruku do 30. 06. 2019              
a splnění požadavků správce místních komunikací. 

 
Bod programu: Umístění plakátovacích ploch společnosti TG - timex 
 
usnesení č.: 15/15/4/07 
RM schvaluje umístění plakátovací plochy v zeleném pásu, par. č. 564/1 v k .ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou. 

 
Bod programu: Předmostí - Turistické centrum,  Kralupy nad Vltavou“ – vícepráce 
 
usnesení č.: 15/15/4/08 
1. RM schvaluje podepsání Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. RISML/00070/2014 na navýšení ceny 
díla na akci „Předmostí – Turistické centrum,  Kralupy nad Vltavou“, zhotovitel: BUILDING – LT s.r.o., 
Marie Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice o částku 374.550,69 Kč bez DPH, tj. 453.206,31 Kč            
vč. DPH. 

 
Bod programu: Veřejné hřiště Mikovice – odstranění plochy hřiště – změna termínu 
 
usnesení č.: 15/15/4/09 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 2 k SoD č. RISML/00044/2014 na změnu termínu realizace díla      
na akci: „Veřejné hřiště Mikovice – odstranění plochy hřiště, Kralupy nad Vltavou“ s firmou 
Bartoloměj Durdoň, Horymírova 943/38, 278 01 Kralupy nad Vltavou, a to dokončení stavby do 3. 7. 
2015.  
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Bod programu: Informace o uzavření smlouvy mezi Kralupskou sportovní s.r.o. a firmou Syner s.r.o. 
ve věci opravy sociálního zázemí dětského bazénu. 
 
usnesení č.: 15/15/4/10 
STAŽENO 

 
Bod programu: Oprava chodníku po povodních v ul. Jiráskova, Kralupy nad Vltavou – změna 
termínu 
 
usnesení č.: 15/15/4/11 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 ke SoD č. EKO/00038/2015 na změnu termínu realizace díla      
na akci: „Oprava chodníku po povodních v ul. Jiráskova, Kralupy nad Vltavou“ se stavební  firmou 
Inženýrské stavby s.r.o., Odolena Voda, Květnová 3, 250 70 Odolena Voda, a to dokončení stavby     
20. 7. 2015.  
 
RM ukládá RIaSM uplatnit nárok na smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy ve výši 25.000 Kč.  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
(letní předzahrádka) 
 
usnesení č.: 15/15/5/01 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 571/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou                  
o výměře 15 m2 za účelem umístění letní předzahrádky před bistrem v Jiráskově ulici čp. 114, Kralupy 
nad Vlt., za cenu 800,-Kč/m2/rok . 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 
 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku (ELMEP) 
 
usnesení č.: 15/15/5/02 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, se 
společností ELMEP s. r. o., se sídlem V Růžovém údolí 556, Kralupy nad Vltavou, IČ:26461811,             
na pronájem části pozemku p. č. 357/49 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, o výměře 100 m2,        
za účelem parkování aut zaměstnanců společnosti ELMEP s.r.o., za cenu 215,-/m2/rok + DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou pod 
kontejnerovým stáním  
 
usnesení č.: 15/15/5/03 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků jednotek Kralupy nad Vltavou, 
sídl. V Zátiší č. p. 1018, 1019, 1020, IČ:03124878, na část pozemku parcelní číslo 152/1 v k. ú. Kralupy                   
nad Vltavou, o velikosti cca 24 m2, pod dvěma přístřešky pro kontejnerová stání, na dobu určitou,      
po dobu trvání tohoto Společenství. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
 
usnesení č.: 15/15/5/04 
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RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, se 
společností Pekařství u Hrdinů s. r. o., se sídlem Jungmannova 89, Kralupy nad Vltavou, IČ:18584063, 
na pronájem části pozemku p. č. 573/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 2 m2, za účelem 
umístění letní předzahrádky za cenu 800 Kč/m2/rok. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy, zahr. kolonie – vodovodní přípojka 
 
usnesení č.: 15/15/5/05 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 204/5 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 179/30 v k. ú. 
Zeměchy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH        
ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – vodovodní přípojka 
 
usnesení č.: 15/15/5/06 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 502/1 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 54 a domu 
čp. 46, v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – vodovodní přípojka 
 
usnesení č.: 15/15/5/07 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 167/1 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 52/21 v k. ú. Lobeček,                   
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
usnesení č.: 15/15/5/08 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního vedení kNN na pozemcích parc. č. 566/1 a parc. č. 1659 v k. ú. Kralupy               
nad Vltavou, 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 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: Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu 
 
usnesení č.: 15/15/5/09 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Na Hrádku čp. s panem S. V. ze sociálních důvodů       
na dobu 1 roku. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/15/5/10 
1. Mgr. J. V. - žádost o prodloužení NS  
2. J. H. – žádost o prodloužení NS 
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3. Mgr. D. K. – žádost o služební byt pro učitele 
4. H. Č. - žádost o prodloužení NS - doplnění 
 
Mgr. J. V. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Komenského čp, Mgr. J. V., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 
 
J. H. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků čp. panu J. H. ze sociálních 
důvodů na 3 měsíce od 1. 8. 2015 do 31. 10. 2015. 
 
Mgr. D. K. 
RM schvaluje přijetí žádosti o uzavření nájemní smlouvy na služební byt Mgr. I. J. 
 
H. Č.  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní H. Č. ze sociálních důvodů            
na 3 měsíce od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Souhlas města Kralupy nad Vltavou k poskytnutí doplatku na bydlení 
 
usnesení č.: 15/15/6/01 
RM bere na vědomí seznam osob, kterým byl udělen souhlas města Kralupy nad Vltavou k poskytnutí 
doplatku na bydlení dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, viz příloha důvodové zprávy.  

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou Třebízského zřizovateli 
 
usnesení č.: 15/15/6/02  
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, 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. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou Třebízského o povolení výjimky z počtu žáků 
 
usnesení č.: 15/15/6/03 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v souladu s § 23 odst. 5 zákona         
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o navýšení počtu v jedné šesté třídě o 4 žáky z 30 žáků na 34 žáků.  

 
Bod programu: Individuální finanční dotace – žádost Farní charity Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/15/6/04 
RM bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální finanční dotace pro Farní charitu Kralupy          
nad Vltavou ve výši 150.000 Kč. 
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Bod programu: : Individuální finanční dotace – žádost Hospice sv. Štěpána Litoměřice 
usnesení č.: 15/15/6/05 
RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích ve výši 
10.000 Kč. Individuální finanční dotace bude poskytnuta z § 4359, pol. 5229 ve výši 5000 Kč                   
a zbývající částka bude uhrazena ze stejného § na základě rozpočtové změny. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5.000 Kč z kapitoly 2 § 3599 položky 5139 na § 4359 
položku 5229 ostatní příspěvky neziskovým organizacím. 

 
Bod programu: Individuální finanční dotace 
 
usnesení č.: 15/15/6/06 
RM ruší usnesení č.: 15/14/6/07 ze dne 16. 6. 2015. 
RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace pro paní J. D. ve výši Kč 5.900 Kč. Individuální 
finanční dotace bude paní J. D. vyúčtována nejpozději do 31. 8. 2015.  

 
Bod programu: Rozpočtová změna 
 
usnesení č.: 15/15/6/07 
RM schvaluje rozpočtovou změnou ve výši Kč 6.000 Kč z kap. 2 § 4371 pol. 5222 na kap. 2 § 4329 pol. 
5499. 

 
Bod programu: Revokace usnesení ze dne 16. 6. 2015 č. 15/14/6/03 
 
usnesení č.: 15/15/6/08 
RM ruší usnesení ze dne 16. 6. 2015 č. usnesení: 15/14/6/03. 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou přijetí nefinančního sponzorského daru 
v hodnotě 5.000 Kč, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,            
ve znění pozdějších předpisů od Pražské paroplavební společnosti, a.s. Praha 5 na projížďku lodí         
po Vltavě v rámci školního výletu žáků. 

 
Bod programu: Žádost Městského muzea o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu 
organizace 
 
usnesení č.: 15/15/6/09 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou čerpání finanční částky ve výši 46.660 Kč 
z rezervního fondu na výměnu stropního podhledu a osvětlení v průjezdu budovy a jeho následné 
převedení do rozpočtu organizace.  

 
Bod programu: Uzavření Městského muzea Kralupy nad Vltavou pro návštěvníky 
 
usnesení č.: 15/15/6/10 
RM schvaluje  uzavřením Městského muzea Kralupy nad Vltavou pro návštěvníky na dobu od 10. 8. 
do 23. 8. 2015 z důvodu výmalby části společných prostor a expozic, repasi vitrin v expozicích               
a výměny zakrytí stropu v průjezdu budovy. 

 
Bod programu: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – plnění usnesení RM ze dne 16. 6. 2015 
 
usnesení č.: 15/15/6/11 
1. RM bere na vědomí koncepci sbírky umění a seznam děl Jiřího Corvina v Městském muzeu               
v Kralupech nad Vltavou. 
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2. RM schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu Městského 
muzea v Kralupech nad Vltavou na odkoupení dvou obrazů ak. mal. Jiřího Corvina a jejich převedení 
do rozpočtu organizace. 

 
Bod programu: Seznam ubytovacích zařízení 
 
usnesení č.: 15/15/6/12 
RM bere na vědomí seznam ubytovacích zařízení v Kralupech nad Vltavou, která splňují podmínky 
k vydání závazného stanoviska k doplatku na bydlení dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,                
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ Komenského nám. o dodatečné přijetí věcného daru 
 
usnesení č.: 15/15/6/13 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace dodatečné přijetí věcného sponzorského daru tiskárny HP Laser Jet M2727 v hodnotě 
2.000 Kč, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů od společnosti AVAPS s.r.o., Klecany. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad 
Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/15/8/01 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Snížení energetické 
náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje obeslání firem. 

 
3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí. 

 
Bod programu: Rozpočtová změna na kap. 10 marketing města 
 
usnesení č.: 15/15/8/02 
1. RM schvaluje provedení rozpočtových změn ve výši 37.769,50 na kap. 10 marketing města, § 3399 
záležitosti kultury, org. 2666 Dny Kralup. 
 
2. RM schvaluje provedení rozpočtových změn ve výši 48.000 Kč na kap. 10 marketing města, § 6223 
zahraniční spolupráce, org. 2333 Partnerská města. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Návrh na prominutí nájemného za užívání bytu, Zeměchy. 
 
usnesení č.: 15/15/9/01 
RM schvaluje prominutí nájemného za užívání bytu, Zeměchy čp. nájemci, panu J. H., v plné výši        
od 1. 8. 2015, po dobu 3 měsíce tj. po dobu, kdy budou v bytě prováděny opravy, související 
s nadměrnou vlhkostí bytu. 

 
Bod programu: Návrh na prominutí nájemného za užívání sklepů v BD Chelčického č. p. 687 
 
usnesení č.: 15/15/9/02 
RM schvaluje  prominutí nájemného za užívání sklepů v bytovém domě č. p. 687 v Chelčického ulici 
v Kralupech n. Vlt. nájemníkům bytů č. 11, 12, 31, 32, 33, 34 a 35 od 01. 08. 2015 z důvodu 
nezpůsobilosti sklepů k užívání (nadměrná vlhkost). 

 
Bod programu: Návrh na zvýšení nájemného v DPS o inflaci 
 
usnesení č.: 15/15/9/03 
RM schvaluje zvýšení nájemného od 1. 8. 2015 v domech s pečovatelskou službou č. p. 1171               
U Cukrovaru a č. p. 1181 V Luhu o roční míru inflace stanovenou pro rok 2014 ve výši 0,4%                 
na konečnou částku 47,41 Kč/m2. 

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis Komise školské a prevence kriminality č. 4/2015 
2. Plán práce komise na II. pol. 2015 
 
usnesení č.: 15/15/11/01 
1. RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality č. 4/2015 ze dne 15. 6. 2015. 
 
2. RM schvaluje plán práce Komise školské a prevence kriminality na II. pol. 2015. 
 
RM ukládá školské Komisi vypracovat doporučení pro rodiče ohledně zápisů dětí do ZŠ, které bude 
umístěno na viditelném místě na každé mateřské škole. 

 
Bod programu: Zápis Komise Výstavby a dopravy ze dne 23. 6. 2015 
 
usnesení č.: 15/15/11/02 
1. RM bere na vědomí zápis Komise Výstavby a dopravy ze dne 23. 6. 2015. 

 
Bod programu: Doporučení z jednání komise výstavby a dopravy 
 
usnesení č.: 15/15/11/03 
1. RM ukládá TSM přemístit dopravní značky IS 12a (začátek obce) v ulici U Dýhárny za železniční 
přejezd ve směru od Chvatěrub do Kralup nad Vltavou a IS 12B (konec obce) směrem ke 
Chvatěrubům. 
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2. RM ukládá TSM osadit osazení svislého dopravního značení A22 (jiné nebezpečí) + dodatková 
tabulka E9 v místě kde se protínají komunikace č. 240 ve směru od Kralup nad Vltavou na obec 
Velvary, vedlejší komunikace ve směru na Zeměchy a obec Olovnice a komunikace z části Nový dvůr    
a z komplexu novostaveb v ulicích Nad Rybníkem a Na Šachtě. 
 
3. RM ukládá TSM odstranit dopravní značky „Obytná zóna“ v tomto znění:  
a) lokalita ulice Pražská (bytové domy) – návrh na zrušení bez náhrady 
b) lokalita ulice Ke Studánce, Na Vršku a ulice Horní – návrh na zrušení, s návrhem na osazení DZ 
B29 (zákaz stání) pouze v ulici Horní 
c) lokalita Mikovice (ulice Na Staré Mlýnské cestě, Školní, Mlýnská, P. Bezruče, Mikovická, V Olších, 
Mánesova, Na Turské Louce, Sládkova…) – návrh na zrušení bez náhrady  
d) lokalita Lobeček (pravá strana)- návrh na zrušení, s návrhem na osazení DZ „Obytná zóna“ pouze 
na Nábřeží J. Rysa  
e) lokalita Lobeček (levá strana) – návrh na zrušení, s návrhem umístění DZ „Obytná zóna“ pouze       
na Nábřeží J. Holuba a ulici Vltavská  
 
4. RM ukládá TSM osadit dopravní značky B28 (zákaz zastavení) v ulici Jana Palacha v úseku               
od křižovatky s ulicí Chelčického po Dvořákovo náměstí po pravé straně. 
 
5. RM ukládá TSM na základě podnětu MP a komise VaD provést opravu povrchu parkoviště              
U Nádraží, vč. dopravního značení (značně poškozený povrch ze zatravňovacích tvárnic). 
 
6. RM ukládá odboru RIaSM zahájit jednání se Středočeským krajem ohledně odkoupení pozemků 
pod nově navrhovaným chodníkem dle zpracované studie obslužnosti – „Chodník na Velvarské 
silnici“. 

 
Bod programu: Zápis Rozpočtové komise č. 5 
 
usnesení č.: 15/15/11/04 
1. RM bere na vědomí zápis Rozpočtové komise ze dne 23. 6. 2015. 

 
Bod programu: Návrh Rozpočtové komise 
 
usnesení č.: 15/15/11/05 
RM ukládá odboru OKTAJ prověřit možnost vypsání jednoho výběrového řízení na vedení účetnictví 
a mezd pro všechny školské PO. 

 
Bod programu: Zápis Komise sociální a zdravotní ze dne 10. 6. 2015 a plán práce komise na II. pol. 
2015 
 
usnesení č.: 15/15/11/06 
1. RM bere na vědomí zápis Komise sociální a zdravotní, ze dne 10. 6. 2015 
 
2. RM schvaluje plán práce Komise sociální a zdravotní na II. pol. 2015 

 
Bod programu: Zápis Komise Kulturní č. 4/2015 
 
usnesení č.: 15/15/11/07 
1. RM bere na vědomí zápis Kulturní komise č. 4/2015 ze dne 22. 6. 2015. 
 
2. RM schvaluje plán práce Kulturní komise na II. pol. 2015. 
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Bod programu: Plán práce Komise sociálně právní ochrany dětí na II. pol. 2015 
 
usnesení č.: 15/15/11/08 
RM schvaluje plán práce Komise sociálně právní ochrany dětí na II. pol. 2015 

 
Bod programu: Zápis Ekologické komise ze dne 16. 6. 2015 a plán práce komise na II. pol. 2015 
 
usnesení č.: 15/15/11/09 
1. RM bere na vědomí zápis Ekologické komise ze dne 16. 6. 2015. 
 
2. RM schvaluje plán práce Ekologické komise na II. pol. 2015. 

 
Bod programu: Příspěvek pro TJ Moderní pětiboj- sl. Kateřina Berková 
 
usnesení č.: 15/15/11/10 
RM schvaluje finanční příspěvek pro TJ Moderní pětiboj (Kateřina Berková) ve výši 7.500 Kč na akci 
konanou v Portugalsku – Mistrovství Evropy v Moderním pětiboji. Celkové náklady na akci činí     
30.000 Kč viz žádost v příloze. 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: MěBP- plnění usnesení- byt č. 3 v čp. 216 Smetanova ulice 
 
usnesení č.: 15/15/12/01 
RM bere na vědomí informaci MěBP ohledně prohlídky bytu č. 3 v čp. 216 ve Smetanově ulici, viz 
příloha. 
ODLOŽENO 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o návrhu společnosti Montako proti zadávací 
dokumentaci města na akci „rekonstrukce rozvodů elektro V ZŠ V. HAVLA“, který byl zaslán na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže za účelem přezkumu.  
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o vývoji sporu s manželi Zázvorkovými. Městský úřad 
připravuje návrh osázení prostoru bývalého hřiště ve dvou variantách. První návrh bude v rozsahu 
realizovatelném městem a druhý rozšířený návrh bude spočívat ve výsadbě starších dřevin, které jsou 
nákladnější. Druhou nákladnější variantu by z části uhradili manželé Zázvorkovi. V případě dohody 
bude uzavřena darovací smlouva s podrobným popisem práv a povinností obou stran. 
 
Místostarosta Libor Lesák informoval radní o vývoji dohody týkající se budoucí zástavby v lokalitě 
Hostibejk. Dne 30. 6. 2015 se dostavil na úřad Ing. Čihák, Ing. Skalička a pan Richter, se kterými pan 
místostarosta projednával budoucí možnosti výstavby komunikací v lokalitě.  
 
Starosta Petr Holeček s místostarostou Ing. Czechmannem informovali radní o posledním vývoji 
stavebních prací na akci průtah města. Seznámili radní s žádostí stavebníka o prodloužení termínu 
dokončení stavby do 10. 7. 2015. Následně rada hlasovala o schválení prodloužení termínu. 
 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby do 15. 7. 2015. 
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Příští jednání Rady města proběhne 21. 7. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 3. 7. 2015. 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 15. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 30. 6. 2015. 
 
 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 3. 7. 2015 
 

 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


