
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. dubna 2015 
(RM č. 9) 

 
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. 9 
 
usnesení č.: 15/9/1/01 
RM schvaluje návrh programu 9. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola 
zápisu RM č. 8 /2015 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na 
rok 2015 
 
usnesení č.: 15/9/2/01 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:                          
z kap. 11 paragraf 6171 položka 5166           - 116 160 Kč 
na kap. 11 paragraf 6171 položka 5168         + 116 160 Kč 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 9/2015 
usnesení č.: 15/9/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. 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.  
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV 
ČR v celkové výši 468.000 Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu 
poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 468.000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 468.000 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 550 Kč. Jedná se           
o částku za vstupné, které bylo vybíráno na akci knihovny pořádané pro veřejnost 10. března 2015 
(seminář Osobní styl a image se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou). Navýšení příjmů kap. č. 2 
– odbor SVŠK, § 3314 o 550 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3314 o 550 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 225.949 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409            
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na jednotlivé akce dle tabulky: 
 



kap.    §       pol      org. Název akce Adm. dotace Tech. dozor Ener. audit Licence BOZP Celkem
5    3421    6121   427     Zateplení ŠVP Mokrosuky 28 600,00 28 249,00 56 849,00

5    3412    6121   452
Dětské hřiště a zahrada přír. 
stylu  - MŠ Gen. Klapálka 35 000,00 35 000,00

5    3412    6121   453
Dětské hřiště a zahrada 
přír.stylu - MŠ E. Beneše 35 000,00 35 000,00

5    3412    6121   454
Dětské hřiště a zahrada přír. 
stylu - MŠ J. Holuba 35 000,00 35 000,00

5    3412    6121   455
Dětské hřiště a zahrada přír. 
stylu - MŠ U Jeslí 35 000,00 35 000,00

5    3612    6121   456 Bytový dům Chelčického 687 20 500,00 20 500,00
11   6171    5168 Dotace Profi 8 600,00 8 600,00

Celkem 140 000,00 28 600,00 20 500,00 8 600,00 28 249,00 225 949,00  
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000 Kč z rezervy města kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, § 6409 pol. 5901 na kap. č. 2 – SVŠK, § 3314 pol. 5171. Jedná se o žádost vedoucí 
organizační složky Městská knihovna, z důvodu vymalování vstupního prostoru Městské knihovny a 
ZŠ Praktické. Uvedená částka byla stanovena na základě předběžné kalkulace firmou Malbos.  

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 
usnesení č.: 15/9/4/01 
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: Vyhlášení VŘ „Oprava chodníků v ul. U Jízku - Chelčického a parkoviště u bytových 
domů č. p. 1055 a 1056.“ 
 
usnesení č.: 15/9/4/02 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava chodníků 
v ulici U Jízku – Chelčického a parkoviště u bytových domů č. p. 1055 a 1056“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ na akci „Oprava chodníků v ulici U Jízku – Chelčického                 
a parkoviště u bytových domů č. p. 1055 a 1056“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Oprava chodníků v ulici U Jízku – 
Chelčického a parkoviště u bytových domů č. p. 1055 a 1056,“firmy. 
Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 
 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky v pořadí.  
 
 
 
 



Bod programu: „Schodiště u kostela sv. Jakuba Většího v Minicích – žádost o příspěvek“ 
 
usnesení č.: 15/9/4/03 
RM schvaluje poskytnout žadateli, Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, se sídlem Chmelova 
212, Kralupy nad Vltavou, finanční příspěvek na opravu kamenného schodiště v areálu kostela            
sv. Jakuba Většího v Minicích ve výši 100 000 Kč, za podmínek profinancování v roce 2015                    
a vyúčtování příspěvku do 31. 12. 2015. 

 
Bod programu: Seznam komunikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/9/4/04 
RM bere na vědomí aktualizovaný seznam komunikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě 
Kralupy nad Vltavou.  

 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Revoluční, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 15/9/4/05 
RM schvaluje výjimku vstup do chodníku v ulici Revoluční (křižovatka s ulicí Masarykova) Kralupy     
nad Vltavou – Lobeček z důvodu rekonstrukce NN 0,4kV. Podmínkou je zajištění realizace vstupu      
do chodníku od firmy STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, která drží               
na chodníku záruku do roku 2019 a splnění požadavků správce místních komunikací.  

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou  
 
usnesení č.: 15/9/4/06 
1. ODLOŽENO 
 
2. RM schvaluje vícepráce společnosti NEUMANN a.s., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník na provedení 
palisád u RD č.p. 43 na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou“ za částku 30.676,- Kč vč. DPH. Schválené vícepráce budou řešeny dodatkem č. 2. 

 
Bod programu: II/101 Kralupy nad Vltavou - Průtah 
 
usnesení č.: 15/9/4/07 
RM schvaluje změnový list č. 3 ke stavbě „II/101 Kralupy nad Vltavou – průtah“ ke stavebnímu 
objektu 202 (Podchod pod komunikací II/101 - změna oplocení) o navýšení ceny o 219.505,71 Kč        
vč DPH s firmou VHS, s.r.o., Teplice. Změnový list bude zapracován do dodatku k SoD mezi městem 
Kralupy nad Vltavou, krajským úřadem a firmou VHS, s.r.o. Teplice.  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Záměr města - prodloužení nájemních smluv a smluv o výpůjčce (Realvestav s.r.o. 
Strachov) 
 
usnesení č.: 15/9/5/01 
RM schvaluje záměr města prodloužení 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, na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, formou dodatků ke smlouvám. 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 
 
 
 



Bod programu: Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v hlavní 
budově objektu Palackého č. p. 6 (Úřad práce ČR) 
 
usnesení č.: 15/9/5/02 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v hlavní budově objektu 
Palackého náměstí č. p. 6 o ploše 527 m2 za nájemné ve výši 490.360 Kč/rok s Úřadem práce České 
republiky, IČ: 72496991, za účelem zřízení kanceláří a zázemí pro krajskou pobočku nájemce 
v Příbrami, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou, od 1. 12. 2015 na dobu neurčitou, s jednoroční 
výpovědní dobou, nad rámec nájmu bude hradit nájemce náklady za energie a služby. 

 
Bod programu: Oznámení konání akce pro děti 
 
usnesení č.: 15/9/5/03 
RM bere na vědomí konání akce pro děti „Slet čarodějnic“ dne 25. 4. 2015 v prostoru Na Paloučku     
(p. č. 41/1 v k. ú. Lobeček), pořádané CVC Palouček, zastoupený panem Stanislavem Hejdukem. 

 
Bod programu: Oznámení konání akce – Čarodějnice 2015 
 
usnesení č.: 15/9/5/04 
RM bere na vědomí konání akce „Čarodějnice 2015“ dne 30. 4. 2015 pořádané panem Gustavem 
Bradáčem, bydlištěm J. Vrby 790, Kladno. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeček – horkovod Lobeček 
 
usnesení č.: 15/9/5/05 
1. RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav horkovodu uloženého ve stávající trase do pozemků parc. č. 83/57, parc.       
č. 83/67, parc. č. 83/71, parc. č. 83/89, parc. č. 83/131, parc. č. 144/2, parc. č. 153/5, parc .č. 153/6, 
parc. č. 153/8, parc. č. 153/16, parc .č. 153/17, parc. č. 153/22, parc. č. 153/30, parc. č. 153/34           
a parc. č. 153/41 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452, se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou. 
 
2. RM schvaluje úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav horkovodu uloženého do pozemků parc. č. 83/86, parc. č. 83/92, parc.            
č. 83/98, parc. č. 83/99 a parc. č. 83/105 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy               
nad Vltavou, ve prospěch TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452, se sídlem O. Wichterleho 810, 
Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 300 Kč       
za každý další m trasy uložení potrubí do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě v k. ú. Kralupy n/Vlt. a Lobeč – 
horkovod Cukrovar 
 
usnesení č.: 15/9/5/06 
1. RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav horkovodu uloženého ve stávající trase do pozemků parc. č. 62/4, parc.        
č. 62/7, parc. č. 62/9, parc. č. 62/12, parc. č. 62/15, parc. č. 62/16 a parc. č. 62/19 v k. ú. Kralupy      
nad Vltavou a pozemcích parc. č. 48/3, parc. č. 48/6, parc. č. 48/64, parc. č. 48/69, parc. č. 48/90, 
parc. č. 48/91 parc. č. 36/1, parc. č. 36/3, parc. č. 36/39, parc. č. 48/19, parc. č. 48/67, parc. č. 48/72, 
parc .č. 48/73, parc. č. 541/1, parc. č. 541/3, parc. č. 541/6 a parc. č.st. 763 v k. ú. Lobeč, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452,              
se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou. 



2. RM schvaluje úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav horkovodu uloženého do pozemků parc. č. 62/7 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
parc. č. 48/6, parc. č. 48/69, parc. č. 391 parc. č. 36/1, parc. č. 36/3 a parc .č. 36/10 v k. ú. Lobeč, 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452, 
se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč                
za prvních 10 m délky trasy a 150 Kč za každý další m trasy uložení potrubí do pozemků. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeč – horkovod Lobeč 
 
usnesení č.: 15/9/5/07 
1. RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav horkovodu uloženého ve stávající trase na pozemcích parc. č.15/6, parc.      
č. 15/29, parc. č. 27, parc. č. st. 49, parc .č.68/3, parc. č. 197/2, parc č. 199/3, parc. č. 199/38, parc.      
č. 199/39, parc. č. 411, parc.    č. 412/1, parc. č. 412/3 a parc .č. 412/4 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452, se sídlem                     
O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou. 
 
2. RM schvaluje úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, 
provozu, údržby a oprav horkovodu uloženého na pozemcích parc. č. st. 344, parc. č. 199/40, parc.     
č. 27, parc. č. 68/1 a parc. č. 412/3 v k.ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,        
ve prospěch TAMERO INVEST, s.r.o., IČ: 24781452, se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy                  
nad Vltavou, 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 n/Vlt. – ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 
usnesení č.: 15/9/5/08 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav sloupu kNN na pozemku parc. č. 589/2 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 4.000 Kč. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeč – kanalizační přípojka 
 
usnesení č.: 15/9/5/09 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, 
údržby a oprav kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 412/3 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem             
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 13/2 v k.ú. Lobeč,                
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Žádost o snížení nájemného za užívání bytu – J. J. 
 
usnesení č.: 15/9/5/10 
RM schvaluje snížení nájmu za užívání bytu, Lidové náměstí, nájemci panu J. J. na částku    Kč. 
 
RM ukládá MěBP prověřit požadavky nájemníků bytového domu čp. 379 na opravy domu a v případě 
jejich nutnosti tyto opravy zabezpečit.  



Bod programu: Žádost o pomoc s řešením havarijního stavu oken – Komenského 198 
 
usnesení č.: 15/9/5/11 
RM ukládá MěBP prověřit technický stav oken v bytech Komenského čp. 198 a v případě jejich 
poškození zabezpečit jejich opravu, případně výměnu z rozpočtu MěBP. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
usnesení č.: 15/9/5/12 
1. Z. D. – žádost o prodloužení NS 
2. B. P. – žádost o prodloužení NS 
3. L. R. – žádost o prodloužení NS 
4. J. H. – žádost o prodloužení NS  
5. M. R. – žádost o prodloužení NS) 
6. R. T. – žádost o prodloužení NS 
7. H. Č. – žádost o prodloužení NS 
8. J. N. – žádost o prominutí zaplacení jistoty 
9. S. P. – žádost o prominutí zaplacení jistoty 
 
1. Z. D. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní Z. D. ze sociálních důvodů             
na dobu 1 roku od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2016. 
 
2. B. P. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, panu B. P. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 4.2015 do 31. 3.2016. 
 
3. L. R. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní L. R. ze sociálních důvodů             
na dobu 1 roku od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
 
4. J. H. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, panu J. H. ze sociálních důvodů 
na 3 měsíce od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
5. R. M. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Chelčického paní M. R. ze sociálních důvodů         
na dobu 1 roku od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016. 
 
6. R. T. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, paní R. T. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015. 
 
7. H. Č. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, J. Palacha, paní H. Č. ze sociálních důvodů             
na 3 měsíce od 1. 4. do 30. 6. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
8. J. N. - žádost o prominutí zaplacení jistoty 
RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši, požadované v souvislosti s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova, s paní J. N.  
 
 



9. S. P. - žádost o prominutí zaplacení jistoty 
RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši, požadované v souvislosti s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt, Havlíčkova, s paní S. P. 
 
RM ukládá řediteli MěBP předložit po 3 měsících přehled plateb nájemného u nájemců, kterým bylo 
prominuto složení jistoty.  

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Roman Čermák 
 
usnesení č.: 15/9/6/01 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Romana Čermáka z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto 
výjimku chce pan Roman Čermák uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Hudební festival Zelenej 
Zákal 2015“ 
Uvedená akce se bude konat dne 27. 6. 2015 od 12: 00 hod. do 28. 6. 2015 do 02: 00 hod. 
Místem konání je louka za letním koupalištěm v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 1500 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan Roman Čermák. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2. - Granty 2015 
 
usnesení č.: 15/9/6/02  
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor 
sociálních věcí, školství a kultury týkající se grantového schématu. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor 
sociálních věcí, školství a kultury týkající se grantového schématu. 
 
Z  kap. 2 SVŠaK, § 3429, pol. 5229, org. 5666                 - 1.142.000 Kč 
 
Na kap.: 
Kap. 2 § 3429 pol. 5223 org. 5666                                    - 50.000 Kč 
Kap. 2 § 3429 pol. 5493 org. 5666                                   - 153.000 Kč 
Kap. 2 § 3429 pol. 5222 org. 5666                                   - 790.000 Kč 
Kap. 2 § 3429 pol. 5212 org. 5666                                   - 129.000 Kč 
Kap. 2 § 3429 pol. 5213 org. 5666                                    - 20.000 Kč 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Josef Prokop 
 
usnesení č.: 15/9/6/03 
STAŽENO 

 
Bod programu: Informace o uzavření mateřských škol zřízených Městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu 2015 
 
usnesení č.: 15/9/6/04 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu 2015: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Celá organizace bude uzavřena od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015.  



Náhradní provoz bude zajišťovat MŠ Dr. E. Beneše pro předem nahlášené děti. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E Beneše:  
Celá organizace bude uzavřena od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015.  
Náhradní provoz bude zajišťovat MŠ Gen. Klapálka pro předem nahlášené děti.  
 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
Celá organizace bude uzavřena od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. 
Náhradní provoz od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 bude zajišťovat  MŠ  Dr. E. Beneše pro předem 
nahlášené děti. 
Náhradní provoz od 3. 8. 2015 do 31. 8. 2015 bude zajišťovat MŠ Gen. Klapálka pro předem 
nahlášené děti. 

 
Bod programu: Výměna bytu v DPS 1181 
 
usnesení č.: 15/9/6/05 
RM schvaluje výměnu bytu v DPS za byt v DPS pro paní A. K.  

 
Bod programu: Plnění usnesení – zpráva DDM Kralupy nad Vltavou o výpočtu nákladů na 
velikonoční program 
 
usnesení č.: 15/9/6/06 
RM bere na vědomí informaci ředitelky DDM Kralupy nad Vltavou o výpočtu nákladů na velikonoční 
program DDM.  

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014  
Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2014 
 
usnesení č.: 15/9/6/07 
ODLOŽENO 
 
RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací předložit faktury za energie. 

 
Bod programu: Informace Městského muzea v Kralupech nad Vltavou o zájmu získat dotaci z fondu 
kultury Středočeského kraje 
 
usnesení č.: 15/9/6/08 
RM bere na vědomí zájem muzea získat dotaci ve výši 47.500 Kč z fondu kultury Středočeského kraje             
na vydání publikace: Jaroslav Seifert – Tři výročí. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 5 - Zeměchy a část 6 - zeleň podél 
komunikací) 

usnesení č.: 15/9/7/01 
RM schvaluje uzavření SoD na služby „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 5 –Zeměchy)“      
a „ Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 6 – zeleň podél komunikací)“ v období 2015 – 2017     
s TSM Kralupy nad Vltavou 

 
 
 



 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Modernizace IT systémů Města Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 15/9/8/01 
1. RM schvaluje na základě VŘ a doporučení výběrové komise zhotovitelem akce „Modernizace IT 
systémů Města Kralupy nad Vltavou“ společnost GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava 586 01,         
IČ 47903783, za cenu 4.055.678 Kč včetně DPH.  

 
2. RM pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 2 usnesení. 

 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 
 
usnesení č.: 15/9/8/02 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje“      
na projekt „Obnova sochy Jana Nepomuckého v Mikovicích“ a závazek spolufinancování projektu             
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského 
kraje“ na projekt „Mobiliář pro Strachov“ a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%       
z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  
Středočeského kraje“ na „Modernizace zásahové člunu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof“              
na projekt „Příručka – Jak se chovat v krizových situacích“ a závazek spolufinancování projektu             
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
5. RM bere na vědomí žádosti o dotaci Muzea, ZUŠ, ZŠ Komenského a Kulturního a společenského 
střediska v případě úspěchu jejich žádostí o dotaci se zavazuje k poskytnutí finanční spoluúčasti          
ve výši 5% z celkových nákladů na projekt. 

 
Bod programu: Příspěvky z fondu starosty a místostarostů 
 
usnesení č.: 15/9/8/03 
1. RM schvaluje příspěvek z fondu starosty TJ Kralupy, oddílu krasobruslení na poháry v soutěži 
Kralupská klička – 6.000 Kč. 
 
2. RM schvaluje příspěvek z fondu starosty DMDU univerzitě komplexního rozvoje na podporu 
duševně i tělesně postižených – 3.000 Kč. 
 
3. RM schvaluje příspěvek z fondu místostarosty Libora Lesáka Amatérské bowlingové lize, 
zastoupené Stanislavem Vrátným, na činnost – 5.200 Kč. 
 
4. RM schvaluje příspěvek z fondu místostarosty Libora Lesáka organizaci Voda Jelenice na slavnost 
Světový den vody – 7.000 Kč.  
 
5. RM schvaluje příspěvek z fondu místostarosty Libora Lesáka Heleně Zemanové na pořízení 
hudebního příslušenství – 5.000 Kč. 
 



6. RM schvaluje příspěvek z fondu místostarosty Ing. Marka Czechmanna Dvořákovu gymnáziu           
a SOŠE na občerstvení při prezentaci aplikace naučné stezky pro chytré telefony – 755 Kč. 
 
7. RM schvaluje text „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku“ v souvislosti 
s individuálními příspěvky.  

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MěBP za rok 2014  
 
usnesení č.: 15/9/9/01 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městský bytový podnik za účetní období 2014 
sestavenou ke dni 31. 12. 2014. 
 
2. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MěBP za rok 2014 ve výši 
231.299,13 Kč následovně: 
rezervní fond     231.299,13 Kč 

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Přehledová zpráva za odbor dopravy – řešení přestupků v roce 2014 
 
usnesení č.: 15/9/10/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru dopravy v oblasti řešení dopravních přestupků. 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Plán činnosti Sportovní komise na rok 2015 
 
usnesení č.: 15/9/11/01 
RM bere na vědomí plán činnosti Sportovní komise na rok 2015. 

 
Bod programu: Program jednání komise sociálně právní ochrany dětí 1. pol roku 2015 
 
usnesení č.: 15/9/11/02 
RM bere na vědomí program jednání komise sociálně-právní ochrany dětí na 1. pololetí roku 2015 

Bod programu: Návrh plánu činnosti Ekologické komise Rady města Kralupy nad Vltavou pro           
1. pololetí 2015 
 
usnesení č.: 15/9/11/03 
RM bere na vědomí návrh plánu Ekologické komise na 1. Pololetí roku 2015 

 
Bod programu: Plnění usnesení č. 15/3/6/13 – Žádost o poskytnutí dotace na ledovou plochu –                    
TJ Krasobruslení 
 
usnesení č.: 15/9/11/04 
1. RM schvaluje navýšení příspěvku na činnost pro TJ Krasobruslení na pronájem ledové plochy          
ve výši 90.000 Kč. 
 
2. RM doporučuje ZM schválit příspěvek na činnost pro TJ Krasobruslení na pronájem ledové plochy 
ve výši 90.000 Kč. 



 
Bod programu: Harmonogram jednání sociální a zdravotní komise za 1. pololetí 2015 a plán činnosti 
 
usnesení č.: 15/9/11/05 
RM bere na vědomí harmonogram jednání za 1. pololetí roku 2015 plán činnosti sociální a zdravotní 
komise 

Bod programu: Zápis č. 2 z jednání Rozpočtové komise Rady města 
 
usnesení č.: 15/9/11/06 
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Rozpočtové komise ze dne 30. 3. 2015 

Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady zpravodaje  
 
usnesení č.: 15/9/11/07 
RM bere na vědomí zápis z Redakční rady zpravodaje ze dne 16. 3. 2015 

 
Bod programu: Plán práce komise dopravy a výstavby na období 2015 
 
usnesení č.: 15/9/11/08 
RM bere na vědomí plán práce komise dopravní a výstavby na období 2015 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
 
 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bez písemných podkladů 
 
 
RM ukládá RIaSM předložit návrh na řešení povrchů Dvořákovy stezky do maximální výše 
schváleného rozpočtu 1.000.000 Kč. 
RM projednala tato témata: 
Tomáš Pekárek vznesl požadavek na umístění zrcadla u autobusové zastávky na Cukrovaru. Ing. Listík 
vzal tento podnět do programu komise dopravní. 
 
Starosta informoval radní o plánovaném průběhu cvičného zásahu IZS Středočeského kraje, který         
se bude konat 26. 5. 2015.  
 
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 21. 4. 2015 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325.         
Na jednání rady se dostaví ředitelka DDM paní Blažková. 
Zápis byl vyhotoven 10. 4. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 9. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 7. 4. 2015. 
 
 
 



 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
V Kralupech nad Vltavou dne 10. 4. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


