
                                                                                                                                                                                                   č. j.MUKV27759/2015/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. května 2015 
(RM č. 11) 
 

Jedná 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. 11 
 
usnesení č.: 15/11/1/01 
RM schvaluje návrh programu 11. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu            
RM č. 10 /2015 (plnění usnesení).  

 
Bod programu: Schválení programu ZM č. 3 
 
usnesení č.: 15/11/1/02 
RM schvaluje návrh programu 3. zasedání ZM, které se koná 13. 5. 2015 

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Oprava administrativní chyby 
 
usnesení č.: 15/11/2/01 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 15/10/3/02 ze dne 21. 4. 2015. 

 
Bod programu: Partnerská smlouva s městem Hrádek nad Nisou 
 
usnesení č.: 15/11/2/02 
RM doporučuje ZM schválit uzavření partnerské smlouvy s městem Hrádek nad Nisou, v předloženém znění. 

 
Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 22 v čp. 100 do nájmu - BD Na Hrádku 
 
usnesení č.: 15/11/2/03 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 22 v čp. 100 Na Hrádku paní A. J. do nájmu, na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ s účinností od 1. 6. 
2015.  

 
Bod programu: Služební cesty zastupitelů pověřených oddáváním - organizační opatření 
 
usnesení č.: 15/11/2/04 
RM pověřuje neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří byli nebo v budoucnu budou pověřeni k oddávání, řízením 
osobního služebního vozidla města, na svatební obřady konané mimo budovu MěÚ a i mimo město Kralupy nad 
Vltavou, v období od 1. 5. 2015 - do konce volebního období 2014 – 2018.  

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 11/2015 
 
usnesení č.: 15/11/3/01 
 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
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1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000 Kč. Jedná se o peněžitý dar od 
paní C. 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. 
 
2. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí v rámci města Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 233.666,88 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 233.666,88 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a 
paragrafů dle skutečného čerpání dotace o 233.666,88 Kč.  
 
3. Přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě Smlouvy                           
o poskytování lokální asistence v lokalitě Kralupy nad Vltavou rámci veřejné zakázky „Asistence v lokálních 
partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2014“ v celkové výši 37.999,96 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 4319 o 37.999,96 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a 
paragrafů dle skutečného čerpání o 37.999,96 Kč.  
 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 18.500 Kč. 
Jedná se o dotaci účelově určenou pro DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 na akci „Středočeský taneční pohár 
2015“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 18.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 
3421 o 18.500 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 94.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z  
 § 2333 pol. 5171 (úprava drobných vodních toků) na § 2219 pol. 5171 (oprava Dvořákovy stezky, Nelahozeves).  
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 2212 pol. 6121 
org. 391 (rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy) na § 2219 pol. 5171 (oprava Dvořákovy stezky, 
Nelahozeves). 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 14.520 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 6171 pol. 6121 
(projektové dokumentace - celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 449 (rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy). 

 
Bod programu: Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 
 
usnesení č.: 15/11/3/02 
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 a dát souhlas s celoročním 
hospodařením Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 a to bez výhrad. 
 
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s tímto závěrem: 
Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za 
rok 2014 se závěrem bez výhrad. 
Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by 
negativně ovlivnily hospodaření územního celku. 

 
Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
 
usnesení č.: 15/11/3/03 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze.  
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IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 
usnesení č.: 15/11/4/01 
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: Žádost o výjimku „Rekonstrukce dětského hřiště, Husův park, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/11/4/02 
1. RM schvaluje výjimku z pravidla o existenci minimálně 3 nabídek. 
 
2. RM schvaluje dodavatelem akce „Rekonstrukce dětského hřiště, Husův park, Kralupy nad Vltavou“ společnost 
Aquafun s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 01746995, za cenu 355.740 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Dvořákova stezka – návrh nutných stavebních oprav 
 
usnesení č.: 15/11/4/03 
1. RM schvaluje opravu kamenné opěrné zdi za cenu 94.000 Kč vč DPH. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změna na částku 94.000 Kč z kapitoly 5 § 2333 pol. 5171  
(Úprava drobných vodních toků) na kapitolu 5 § 2219 pol. 5171 (Oprava Dvořákovy stezky Nelahozeves). 
 
3. RM schvaluje stavební opravy Dvořákovy stezky v majetku města umístěných na pozemcích dle tabulky: 
 
Zpevnění hrany svahu k trati 
Pol. Parcelní 

číslo, k. ú., 
Vlastník pozemku  Množství Jednotková cena  Cena celkem vč DPH 

1. 56/1, Lobeč Správa železniční 
dopravní cesty, Praha 

67 mb 3.679,-  246.493,-  

2. 56/21, 
Lobeč 

Město Kralupy nad 
Vltavou 

80 mb 3.679,- 294.320,-  

      
Zpevnění hrany svahu k řece 

1. 56/1 Správa železniční 
dopravní cesty, Praha  

20 mb 18.673,-  373.460,-  

      
Zpevněné plochy 
1 56/1, 56/26 Správa železniční 

dopravní cesty, Praha 
203,2m² 730,- 148.336,-  

      
Zábradlí   
1. 56/1 Správa železniční 

dopraví cesty, Praha 
28mb 1.544,-  43.232,-  

      
Vyfrézování pařezů 
1. 56/1 Správa železniční 

dopravní cesty, Praha 
2ks  10.000,- 

      
Cena celkem                                                                                                                       1.115.841,- 
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4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 200.000 Kč z kapitoly 5 § 2212 pol. 6121 org. 391 (Rekonstrukce 
komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy) na kapitolu 5 § 2219 pol. 5171 (Oprava Dvořákovy stezky Nelahozeves). 
 
5. RM schvaluje výjimku z pravidel o existenci maximálně třech nabídek. 
 
6. RM schvaluje dodavatelem akce „Oprava Dvořákovy stezky Nelahozeves“ společnost TAXUS s.r.o., Ještědská 82, 
480 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou za částku 922.183 Kč bez DPH (1.115.841 Kč vč DPH).  

 
Bod programu: Výměna kanalizace pavilonu MV3 ZŠ Václava Havla – schválení PD 
 
usnesení č.: 15/11/4/04 
STAŽENO 

 
Bod programu: PD pro provádění stavby: „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/11/4/05 
STAŽENO 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy 
 
usnesení č.: 15/11/4/06 
1. RM schvaluje prodloužení termínu firmě Stavební firmě NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník na 
dokončení akce: „Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ o 30 kalendářních dní 
tj. do 30. 5. 2015. Schválení termínu na prodloužení dokončení akce bude řešeno dodatkem č. 2. 
 
2. RM schvaluje vícepráce na provedení úpravy komunikace před vjezdem na parcelu č. 42/1 a 43/1 (změna klopení 
vozovky), které činí 34.618 Kč vč DPH. Schválené vícepráce budou řešeny v dodatku č. 2. 
 
3. RM ruší usnesení č. 15/9/4/06 bod č. 2 ze dne 7. 4. 2015.  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna doby nájmu nájemních smluv a smluv o výpůjčce (Realvestav s.r.o. - Strachov) 
 
usnesení č.: 15/11/5/01 
RM schvaluje změnu doby nájmu a doby výpůjčky u smluv č. 184/04/700/SM, č. 23/09/700/RIaSM , č. 4/05/700/SM 
a č. 2/06/700/SM, uzavřených se společností REALVESTAV, s.r.o., IČ: 25652834, z doby určité na dobu neurčitou, 
s jednoroční výpovědní dobou, formou dodatků ke smlouvám. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemku-hasičská soutěž  
 
usnesení č.: 15/11/5/02 
RM schvaluje bezúplatné využití pozemku č. 51/1 v k.ú.Mikovice SDH Minice za účelem pořádání hasičské soutěže 
dne 6. 6. 2015 od 7.30 hod. do 17.00 hodin. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/11/5/03 
1. paní A. P. – žádost o prodloužení NS 
2. paní E. D – žádost o prodloužení NS 
3. pan J. F – žádost o souhlas vlastníka bytu s podnájmem 
4. paní K. G. – žádost o udělení výjimky pro přijetí žádosti o byt 
 
Paní A. P. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17, Dr. E. Beneše, paní A. P. ze sociálních důvodů na dobu 1 
roku od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 
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Paní E. D. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta brigádníků paní E. D. ze sociálních důvodů na dobu       
1 roku od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 
 
Pan J. F. 
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 8, Purkyňovo náměstí. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemcem 
panem J. F. a podnájemcem paní M. S. na dobu 4 let od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2019. 
 
K. G. 
RM schvaluje přijetí žádosti o pronájem bytu ze sociálních důvodů paní K. G. 

 
Bod programu: Žádost o odprodej objektu bývalé balírny 
 
usnesení č.: 15/11/5/04 
RM bere na vědomí žádost Jiřího Kratochvíla a Jaroslava Kaňky o odprodej budovy bývalé balírny v Kralupech nad 
Vltavou a doporučuje předložit uvedenou žádost k projednání zastupitelstvu města 
 
RM ukládá RIaSM zajistit u zpracovatele studie dopravní obsluhy „Centrum“, vymezení prostoru pro budoucí 
komunikaci z Palackého nám. do ulice Žižkova 

 
 
VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
 
usnesení č.: 15/11/6/01 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 těmto nájemcům: 
Paní M. K, byt č. 406, U Cukrovaru  
Paní R. V., byt č. 408, U Cukrovaru  
Paní J. H., byt š. 114, U Cukrovaru  
Paní R. J., byt č. 259, V Luhu,  
Paní D. J., byt č. 355, V Luhu, 
Paní J. L., byt č. 557, V Luhu  
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 těmto nájemcům: 
Paní M. J., byt č. 151, V Luhu, 
Paní V. Č., byt č. 361, V Luhu, 
Paní J. S., byt č. 463, V Luhu  

 
Bod programu: Žádost KaSS o převedení finančních prostředků na opravu vstupních schodů 
 
usnesení č.: 15/11/6/02 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko  Kralupy nad Vltavou převedení finančních 
prostředků ve výši 340.000 Kč z fondu investic do rezervního fondu a následně jejich použití na opravu vstupních 
schodů do budovy KaSS. 
 
RM ukládá RIaSM předložit návrhy řešení rekonstrukce vstupu ve variantách. Po vybrání konečné varianty řešení 
radou města, budou následně převedeny finanční prostředky na realizaci projektu z investičního fonu P.O. Kultruní     
a společenské středisko Kralupy.  

 
Bod programu: Souhlas města Kralupy nad Vltavou k poskytnutí doplatku na bydlení 
 
usnesení č.: 15/11/6/03 
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Žádost MěM o čerpání rezervního fondu na pořízení odvlhčovací techniky 
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usnesení č.: 15/11/6/04 
RM schvaluje čerpání finanční částky ve výši 49 960 Kč z rezervního fondu Městského muzea v Kralupech nad 
Vltavou a její následné zapojení do rozpočtu Městského muzea na pořízení odvlhčovacích přístrojů. 

 
Bod programu: Žádost Městského muzea v Kralupech nad Vltavou o souhlas k přijetí peněžitého účelového daru  
 
usnesení č.: 15/11/6/05 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou podle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžitého účelového daru ve 
výši 30.000 Kč a jeho následné začlenění do rozpočtu Městského muzea na rok 2015 od paní J. S – P, bytem Praha – 
6, a to na nákup exponátů, na pořízení informační techniky do expozic a na podíl na vydání publikace „Jaroslav 
Seifert – Tři výročí“. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č.2. 
 
usnesení č.: 15/11/6/06 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 převodem finančních 
prostředků týkající se sportovní akce 
Z:  
Kap. 2 ,§ 3419, pol. 5222                                                                                        - 49.888 Kč  
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením  
 
Tomáš Strunecký – hokejové turnaje 
 
NA:                                                                         
Kap. 2,§ 3419, pol.5212                                                                                             + 49.888 Kč  
Na kapitolu SVŠaK § ostatní tělovýchovná činnost, pol.neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 
– fyzickým osobám 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
 
usnesení č.: 15/11/6/07 
RM schvaluje přidělení bytu č. 207 v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou pro 
paní H. Š, na dobu 1 roku. 
 
RM schvaluje přidělení bytu č. 260 v Domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu, Kralupy nad Vltavou pro paní 
A. T, na dobu 1 roku.  

 
Bod programu: Automobil pro potřeby pečovatelské služby 
 
usnesení č.: 15/11/6/08 
RM schvaluje uzavření smlouvy na zapůjčení vozidla od firmy Kompakt s.r.o. pro potřeby terénní pečovatelské 
služby. 
 
RM ukládá odboru kancelář tajemníka MěÚ upravit předloženou smlouvu firmy Kompakt s.r.o. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 
 
usnesení č.: 15/11/8/01 
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1. RM schvaluje podání žádosti Kulturním a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou o dotaci z „Fondu kultury 
a obnovy památek Středočeského kraje“ na projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2015“ a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
2. RM schvaluje podání žádosti Základní školou Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o dotaci z „Fondu 
vzdělání, sportu, volného času a primární prevence“ na projekt „Modernizace vybavení školní tělocvičny“ a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
3. RM schvaluje podání žádosti Základní uměleckou školou Kralupy nad Vltavou o dotaci z „Fondu kultury a obnovy 
památek Středočeského kraje“ na projekt „Kralupský advent 2015“ a závazek spolufinancování projektu v minimální 
výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
4. RM schvaluje podání žádosti Základní uměleckou školou Kralupy nad Vltavou o dotaci z „Fondu vzdělání, sportu, 
volného času a primární prevence“ na projekt „Dovybavení dechového orchestru“ a závazek spolufinancování 
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty 
 
usnesení č.: 15/11/8/02 
RM schvaluje příspěvek z fondu starosty Sboru dobrovolných hasičů Minice na nákup pohárů a cen na soutěž 
v požárním útoku „O putovní pohár starosty města Kralupy nad Vltavou“ – 5.000 Kč. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5.000 Kč v rámci kapitoly č. 10, z § 6112, pol. 5139, org. 0011 na § 6112, 
pol. 5222, org. 0011 

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Výběr dodavatele VŘ „Dodávka vozidla s nosičem aktivních kontejnerů a HNJ na kontejneru 
určeném pro odtah vozidel“ 
 
usnesení č.: 15/11/9/01 
RM schvaluje dodavatelem akce „Dodávka vozidla s nosičem aktivních kontejnerů a HNJ na kontejneru určeném pro 
odtah vozidel“ společnost STRATOS AUTO s.r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové, IČ: 62028367, a to: 
- s cenou za dodávku vozidla 3.998.000Kč bez DPH resp. celkovou cenou 4.837.580 Kč s DPH,  
- s délkou záruky 60 měsíců a  
- s cenou jedné servisní hodiny 500 Kč bez DPH resp. 605 Kč s DPH. 

 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí 
 
usnesení č.: 15/11/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí konané dne 22. 4. 2015. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise sportovní 
 
usnesení č.: 15/11/11/02 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sportovní ze dne 14. 4. 2015. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise rozpočtové č. 3 
 
usnesení č.: 15/11/11/03 
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RM bere na vědomí zápis z jednání Komise rozpočtové č. 3 ze dne 29. 4. 2015. 
 

Bod programu: Návrh Rozpočtové komise 
 
usnesení č.: 15/11/11/04 
1. RM ukládá jednotlivým správcům rozpočtu rozčlenit komentář k čerpání rozpočtu podle paragrafů, položek a % 
čerpání, které bude okomentováno. 
 
2. RM ukládá ekonomickému odboru vypracovat návrh do zastupitelstva města na rozšíření obsahu zásad pro 
poskytování půjček z FRB včetně snížení úrokových sazeb. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise majetkoprávní a bytové  
 
usnesení č.: 15/11/11/05 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkoprávní a bytové ze dne 28. 4. 2015 

 
 
XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Rozbor hospodaření TSM k 31. 3. 2015 
 
usnesení č.: 15/11/12/01 
RM bere na vědomí rozbor hospodaření TSM k 31. 3. 2015. 

 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
 

 
 
XIV. Ostatní 
Bod programu: Odpůrčí žaloba na neúčinnost Dohody o narovnání uzavřené mezi městem a spol. Druhá pražská 
stavební, s.r.o. 
 
usnesení č.: 15/11/14/01 
1. RM bere na vědomí podání odpůrčí žaloby na neúčinnost Dohody o narovnání, uzavřené dne 14. 3. 2013, mezi 
městem a spol. Druhá pražská stavební, s.r.o., v souvislosti s vypořádáním investiční akce „Rekonstrukce tělocvičny v 
ZŠ gen. Klapálka,“ podané insolventní správkyní zhotovitele akce. 
 
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o právní pomoci a právním zastoupení města, ve výše uvedené soudní věci, 
s advokátní kanceláří MT Legal, spol. s r.o. 

 
Bod programu: Dodatek ke Smlouvě o užívání hokejové haly, uzavřené mezi městem, Kralupskou sportovní a HK 
Kralupy 
 
usnesení č.: 15/11/14/02 
1. RM ruší usnesení č. 15/3/2/05 ze dne 27. 1. 2015. 
 
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého dodatku ke Smlouvě o užívání hokejové haly, uzavřené mezi 
městem, Kralupskou sportovní a HK Kralupy. 
 
3. RM pověřuje starostru města k podpisu předmětného dodatku. 

 
Starosta informoval radní o účasti zástupců společnosti Synthos na pracovním zasedání zastupitelstva za účelem 
projednání záměru Fluidní kotle – Synthos Kralupy a.s. 
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Starosta dále informoval o přípravě samostatného jednání, které bude věnováno výše uvedené problematice. 
Jednání bude vedeno za účasti zástupců samostného záměru, nezávislého odborníka (Doc. Ing. Skácel Csc. - VŠCHT), 
samosprávy města a veřejnosti. 
 
Místostarosta p. Lesák informoval radní o žádosti společnosti AVE na změnu IPPC.  
 
Místostarosta p. Lesák seznámil radu města se záměrem transformace složky sociální služby města na příspěvkovou 
organizaci města. Záměr bude představen zastupitelům města na pracovním jednání. 
Dále bude záměr projednán s ředitelkou DPS paní Miroslavou Beritovou a ředitele MěBP Ing. Ladislavem Beritem.  
 
Radní p. Pekárek navrhl řešení lokality hřiště ve sporu s manželi Zázvorkovými. 
 
Radní p. Luksík požádal o zajištění přítomnosti zástupce stavebníka kruhových objezdů na zasedání zastupitelstva 
dne 13. 5. 2015. 
Radní p. Luksík navrhl sjednotit poplatek za vyhrazená parkoviště v rámci celého města. Do dalšího zasedání rady 
bude radním předložena stávající úprava s odůvodněním jejího vzniku.  
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 19. 5. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 7. 5. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 11. města Kralup nad Vltavou, konané dne 5. 5. 
2015. 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 11. 5. 2015 
 
 
 
 

 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


