
                                                                                                                                                                              č.j.: MUKV 2545/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. ledna 2016 

(RM č. 1) 
 
 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 

 
 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 1 
usnesení č.: 16/1/1/01  
RM schvaluje návrh programu 1. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 27/2015 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace města „Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/1/2/01 
RM schvaluje úpravu platového výměru ředitele příspěvkové organizace města „Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou“ dle přílohy. 

 

Bod programu: Pověření vedením Odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/1/2/02 
RM pověřuje paní Janu Královou vedením Odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou, v rozsahu zajištění 
základního provozního chodu odboru od 13. 1. 2016 – do doby jmenování a nástupu nového vedoucího 
odboru. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 31/2015 
usnesení č.: 16/1/3/01 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu roku 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 100.000,- Kč. Jedná se o 
finanční dar od společnosti Česká rafinérská, a.s., Litvínov na podporu akce vybudování dětského a 
sportovního hřiště na břehu řeky Vltavy pod Informačním centrem. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 
7 – odbor SM, § 3412 (sportovní zařízení v majetku obce) o 100.000,- Kč na  vybudování dětského 
a sportovního hřiště na břehu řeky Vltavy pod Informačním centrem. 

2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje v celkové výši 10.000,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci účelově 
určenou na výdaje spojené se zabezpečením oblastního kola soutěže Středočeská in-line brusle 2015 
pro organizátora ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122  o 10.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113  o  
10.000,- Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 5.000,- Kč. Jedná se 
o peněžitý dar od Mgr. Stanislavy Vyhnánkové a PharmDr. Radka Žižky na základě smlouvy o 
poskytnutí daru, který bude použit na výsadbu 3 ks stromů o obvodu kmínku 14 – 17 cm.  Navýšení 
příjmů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745   o 5.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní 
prostředí, § 3745  o  5.000,- Kč. 
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Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2016 
usnesení č.: 16/1/3/02 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 171.820,- Kč. Jedná se o finanční 
prostředky určené na přestavbu centra města, které nebyly v roce 2015 vyčerpány a přechází do r. 
2016. Konkrétně se jedná o zaměření výšek ležáckých sklepů a o stavebně technické průzkumy 
objektů v areálu pivovaru, které se budou hradit v prvních dvou měsících. Navýšení příjmů třída 8 - 
financování o 171.820,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 171.820,- Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 130.000,- Kč. Jedná se o finanční 
prostředky určené na autobusové přístřešky v ul. Třída Legií (JUDO) a u nádraží, které nebyly v roce 
2015 vyčerpány a přechází do r. 2016. Navýšení příjmů třída 8 - financování o 130.000,- Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 o 130.000,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 87.483,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a 
udržování). Jedná se o opravu havarijního stavu rozvodů kanalizace v ZŠ Komenského nám., na 
základě usnesení RM č. 15/24/4/01 ze dne 3. 11. 2015. 

 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 406.760,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na jednotlivé akce dle tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 

Energetická úspora – Penzion s pečov. 
službou U Cukrovaru 1171 – energet.  
posudek, administrace dotace a PD 

5       4351      6121        463 268.690,- 

Efektivní veřejná správa – administrace 
dotace 

11      6171      5166      23251 42.350,- 

Energetická úspora – BD Vrchlického 504 - 
PD 

5      3612       6121        462  38.720,- 

Energetická úspora – BD Chelčického 687 - 
PD 

5      3612       6121        456  57.000,- 

celkem  406.760,00 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 78.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 

6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 408 (rekonstrukce 
komunikace v ulici V Uličce – Lidové náměstí). 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/1/4/01 
1. RM schvaluje uveřejnění Oznámení předběžných informací včetně odůvodnění účelnosti ve Věstníku 

veřejných zakázek, a to ve lhůtě 1 měsíc před vyhlášením veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje technický dozor v oblasti slaboproudu v rámci realizace akce „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost KnVnet services s.r.o., Tomáš Havel, 
Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24206601, za celkovou cenu 14.000,- Kč bez DPH, resp. 
16.940,- Kč s DPH. 
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4. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o 
existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. Tato výjimka se vztahuje na autorský 
dozor na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 

5. RM schvaluje autorský dozor na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“, a to společnost PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha, Kobylisy, IČ: 62917544, 
za celkovou cenu 57.200,- Kč bez DPH, resp. 69.212,- Kč s DPH. 

6. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová, ředitelka školy 
Náhradníci v pořadí:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. RM odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
 

ODLOŽENO  
RM ukládá odboru RIaSM dopracovat možnost vyhlášení výběrového řízení včetně SO01. 

 
Bod programu: ZŠ v Kralupech nad Vltavou – náklady na potřebné investice 
usnesení č.: 16/1/4/03 
1. RM schvaluje vypracování PD na akci: „Oprava sociálního zařízení I. stupně, ZŠ V. Havla, Kralupy nad 

Vltavou“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou za cenu 37.510,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje vypracování PD na akci: „Oprava sociálního zařízení II. stupně, ZŠ V. Havla, Kralupy nad 

Vltavou“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou za cenu 35.090,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje vypracování PD na akci: „Oprava sociálního zařízení u tělocvičny, ZŠ V. Havla, Kralupy nad 

Vltavou“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou za cenu 20.691,- Kč vč. DPH. 
4. RM schvaluje vypracování PD na akci: „Oprava sociálního zařízení u jídelny a školní družiny, ZŠ V. Havla, 

Kralupy nad Vltavou“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou za cenu 
27.104,- Kč vč. DPH. 

5. RM schvaluje vypracování PD na akci: „Oprava školní družiny, ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ 
projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou za cenu 56.749,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk - studie 
usnesení č.: 16/1/4/04 
1. RM bere na vědomí studii na akci: „Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk“, kterou 

vypracovala ing. Tereza Kaňková. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace dle předané 

studie ing. Terezy Kaňkové, do které budou zapracovány body 1.(varianta 1) – 6. předložené odborem RI. 
Dále bude součástí zadání realizace přístupové cesty od schodiště k restauraci Hostibejk – mlatový 
povrch. Projektová dokumentace s výkazem výměr bude členěna na jednotlivé objekty.  

 

Bod programu: Dvořákova stezka – předložení PD 
 usnesení č.: 16/1/4/05 
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1. RM bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci: „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad 
Vltavou – Nelahozeves“, který zpracovala projekční kancelář TOINSTA, Růžová 13, 466 01 Jablonec nad 
Nisou. 

2. RM bere na vědomí vyjádření SŽDC, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, Praha 7 k projektové 
dokumentaci na akci: „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves 

3. RM schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu 2015 na částku 151.250,- Kč na náklady zhotovení 
projektové dokumentace „Oprava Dvořákovy stezky“ z kap. 5 2219 5171 na kap. 5 2219 5169  

4. RM ukládá vedení města jednat se zástupci SŽDC o vedení, vytyčení a uložení kabelů v trase Dvořákovy 
stezky.  

 
Bod programu: Žádost o dotaci – Snížení energet. náročnosti DPS - sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou.“ 
usnesení č.: 16/1/4/06 
1. RM doporučuje ZM přijetí možnosti čerpání podpory formou zvýhodněného úvěru na akci „Snížení 

energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou - sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“, 
a to pouze v případě přidělení dotace z Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 5 
 „Energetické úspory“. 

2. RM schvaluje zpracování energetického posudku na akci „Snížení energetické náročnosti domu 
s pečovatelskou službou - sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“ společností EkoWATT CZ s. r. 
o., Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, IČ: 27599817, a to za celkovou cenu 12.900,- Kč bez DPH, resp. 15.609,- 
Kč s DPH. 

3. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou 
službou - sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252, 
356 01 Sokolov, IČ: 28040872, a to za celkovou cenu 68.000,- Kč bez DPH, resp. 82.280,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek  
usnesení č.: 16/1/4/07 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 
Bod programu: Obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou - přístřešek  
usnesení č.: 16/1/4/08 
RM schvaluje výrobu a montáž přístřešku na akci: „Obj. Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou – 
přístřešek ve dvoře“ stavební firmou NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník dle návrhu 
projektanta Jiřího Cichry za cenu 50.312,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Chodník v ulici Na Velvarské silnici - DUR - dodatek č. 1 
usnesení č.: 16/1/4/09 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č.: RISML/00082/2015 mezi městem Kralupy nad Vltavou a panem 
Ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, na rozšíření rozsahu plnění 
díla o úsek č. 2.1 a část úseku č. 1 akce: Chodník v ulici Na Velvarské silnici, za celkovou cenu 166 375,- Kč vč. 
DPH. 

 

Bod programu: Žádost o užití znaku města 
usnesení č.: 16/1/4/10 
RM schvaluje užití znaku Města Kralupy nad Vltavou P. H. za účelem užití ve vědecké publikaci Klíč ke 
znakům měst České republiky.  

 

Bod programu: PD – přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. – doplnění požadovaných podkladů  
usnesení č.: 16/1/4/11 
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1. RM schvaluje záměr přístavby nad stávajícím objektem kuchyně a jídelny a nad centrálními šatnami 
v objektu ZŠ Komenského náměstí, za účelem zřízení nových učeben (chemie, fyziky a matematiky) vč. 
laboratoří, kabinetů, souvisejících komunikačních prostor a sociálního zázemí. 

2. RM ukládá RIaSM vypsat poptávkové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni pro 
sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na akci: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského nám.“ 

 

Bod programu: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část – žádost 
zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla 
usnesení č.: 16/1/4/12 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00079/2015, se zhotovitelem Atelier  DUK s.r.o., Kováků 2, 
Praha 5 na prodloužení termínu dokončení díla „Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a 
územní rozhodnutí na řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část “ do 21. 4. 2016. 
Důvodem je nutnost zajištění stavebně technických průzkumů všech objektů, které budou v rámci nové 
komunikace určeny k demolici a doměření výšek ležáckých sklepů.  

 

Bod programu: „Realizace herních zahrad v přírodním stylu v MŠ města Kralupy nad Vltavou“ – schválení 
méněprací  
usnesení č.: 16/1/4/13 
1. RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č.  obj. RISML/00074/2015 se zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříková 

405/13, Litoměřice na akci „1. část: Zahrada na dlani – MŠ U Jeslí, Kralupy nad Vltavou“. Předmětem 
dodatku jsou méněpráce v celkové výši 24 200 Kč vč. DPH – neprovádění informačních cedulí.   

2. RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č.  obj. RISML/00075/2015 se zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříková 
405/13, Litoměřice na akci „2. část: Hrou k poznání přírodních krás – MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“. Předmětem dodatku jsou méněpráce v celkové výši 18 150 Kč vč. DPH – neprovádění 
informačních cedulí.   

3. RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č.  obj. RISML/00076/2015 se zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříková 
405/13, Litoměřice na akci „3. část: Příroda přišla k nám – MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou“. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce v celkové výši 30 250 Kč vč. DPH – neprovádění informačních 
cedulí.   

4. RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č.  obj. RISML/00077/2015 se zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříková 
405/13, Litoměřice na akci „4. část: Zahrada plná úsměvů – MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce v celkové výši 30 250 Kč vč. DPH – neprovádění informačních 
cedulí.   

 

Bod programu: Žádost o dotaci – Rekonstrukce stávajícího VO, ulice Mostní, Kralupy nad Vltavou.“ 
usnesení č.: 16/1/4/15 
1. RM schvaluje záměr odboru RIaSM požádat o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v rámci 

Programu EFEKT 2016 (Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů a 
druhotných zdrojů energie pro rok 2016), a to v rámci akce „Rekonstrukce stávajícího veřejného 
osvětlení, ulice Mostní, Kralupy nad Vltavou“.  

2. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, ulice Mostní, 
Kralupy nad Vltavou“ společnost grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, IČ: 29147832, za cenu 
celkovou cenu 49.000,- Kč bez DPH, resp. 59.290,- Kč s DPH, a to pouze v případě úspěšného schválení 
žádosti MPO. 

 

Bod programu: Vstup do nových chodníků v ulicích Vodárenská a Boženy Němcové 
usnesení č.: 16/1/4/16 
RM uděluje výjimku společnosti RWE GasNet, s.r.o. ke vstupu do povrchů chodníků v ulicích Vodárenská a 
Boženy Němcové, v rozmezí dle projektové dokumentace vypracované firmou Ivana Chmelíčková - INPRO 
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sdružení, Zahradní 30, 326 00 Plzeň, na kterých je stavební uzávěra a záruka držena Technickými službami do 
roku 2019. Za podmínek stanovených v zápisu z koordinační schůzky ze dne 7. 9. 2015. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na schválení záměru změnit nájemní smlouvu 202/06/700/SMI - pozemky v k. ú. 
Lobeček 
usnesení č.: 16/1/5/01 
RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 202/06/SMI na pronájem  pozemků p.č.st. 589, p.č.st. 590 a 
p.č. 113/3 (pozemky pod budovami a dvorem) o celkové výměře 517m a části pozemku p.č. st. 588   o 
výměře 196m2v  k.ú. Lobeček uzavřením Dodatku č. 3 k uvedené smlouvě. Změnou nájemní smlouvy dojde 
k úpravě výměr pronajatých pozemků tak, že předmětem nájmu bude pozemek p.č.st. 589 o výměře 62m2, 
pozemek p.č. st. 590 o výměře 261m2, pozemek  p.č. 113/3 o výměře 193m2 a část pozemku p.č.st.588 o 
výměře 196m2, vše v  k.ú. Lobeček. Dále dojde k úpravě výše ročního nájmu na částku 7.130,00 Kč a ke 
změně nájemce tak, že jediným nájemcem bude paní V. K. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti:  
1. E. H.   – žádost o prodloužení NS 
2. J. V.    – žádost o prodloužení NS 
3. H. Č.   – žádost o prodloužení NS 
4. P. S.    – žádost o prodloužení NS 

usnesení č.: 16/1/5/02 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr.E.Beneše čp. 539 paní E. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 29. 2. 2016 do 28. 2.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr.E.Beneše 539 panu J. V. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za podmínky úhrady jistoty ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu před podpisem Dodatku ke smlouvě.  

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 
3 měsíce od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků 679  panu P. S. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 29. 2. 2016 do 28. 2. 2017.    

 
Bod programu: Žádost o schválení změn ve smlouvě o nájmu - nové infocentrum   
usnesení č.: 16/1/5/03 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.360/15/700/RIaSM  mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a Hanou Kloboučkovou ve znění uvedeném v příloze.  

 
Bod programu: Návrh na schválení záměru změnit nájemní smlouvy č.216/98/719/SM a č.117/07/700/SMI   
usnesení č.: 16/1/5/04 
1. RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 216/98/719/SM na pronájem části pozemku p. č. 83/1 o 

výměře 152.243 m2 a pozemek p. č. 63/1 o výměře 32.779 m2 ,oba v k.ú. Lobeček, uzavřením Dodatku 
č.7 k uvedené smlouvě. Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě výše ročního nájmu na částku 55.507,- 
Kč (tj. 3.000,-Kč/ha/rok). 

2. RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 117/07/700/SMI na pronájem pozemku p. č. 367/6 o 
výměře 23.516 m2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, uzavřením Dodatku č.1 k uvedené smlouvě. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě výše ročního nájmu na částku 7.055,-Kč (tj. 3.000,-Kč/ha/rok). 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Lobeč – ČEZ Distribuce, a.s. 
usnesení č.: 16/1/5/05 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav kabelového vedení NN a připojovací jistící skříně na pozemku parc.č.399/1 v k.ú. Lobeč, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  
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IČ 24729035, 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 pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Dotace pro Záchrannou službu AS ČR Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/1/6/01 
RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek pro Záchrannou službu Asociace Samaritánů ČR v Kralupech 
nad Vltavou ve výši 150.000,- Kč.  

 
Bod programu: Závěrečné zprávy o realizaci projektu – Terénní program, Primární program za rok  
usnesení č.: 16/1/6/02 
RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečné zprávy z roku 2015 od Semiramis, o. s.   
o realizaci projektu „Terénní program Kralupy nad Vltavou“ „ Primární program Kralupy nad Vltavou. 

 
 

Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – CVČ Palouček  z.s. 
usnesení č.: 16/1/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro CVČ Palouček z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce CVČ 
Palouček uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „ Koncert skupiny Brutus“ 
Uvedená akce se bude konat dne 27. 5. 2016 od 21:00 hod. do 28. 5. 2016 do 01:00 hod. 
Místem konání je Na Paloučku Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 300 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan Stanislav Hejduk. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Dodatek  č. 2 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu  a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014 
usnesení č.: 16/1/7/01 
RM schvaluje  Dodatek  č. 2 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu  a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014. 

 

Bod programu: Smlouva o dílo se společností  OPV s. r. o. na rok 2016  
usnesení č.: 16/1/7/02 
RM schvaluje  Smlouvu o dílo se společností OPV s. r. o. na rok 2016 o provedení prací za celkovou 
částku  47 150,-  Kč bez DPH.  

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: 1. Finanční příspěvek z fondu STA – CZ team s.r.o. 
                            2. Vytvoření pol. a rozpočtová změna  
usnesení č.: 16/1/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu starosty společnosti CZ team, s.r.o. v zastoupení 

jednatele Michala Zázvorky ve výši max. 5.000 Kč na závody ve sportovní střelbě vzduchovkou. 
2. RM schvaluje vytvoření pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 

právnickým osobám na kap. 10 marketing města /§ 6112 zastupitelstva obcí/ org. 0011 fond starosty. A 
rozpočtovou změnu ve výši 5.000 Kč  

z kap. 10 marketing města/ §6112 zastupitelstva obcí/ položky 5493 neinvestiční transfery nepodnikajícím 
fyzickým osobám/ org. 0011 fond starosty  
na kap. 10 marketing města/ §6112 zastupitelstva obcí/ položku 5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým osobám/ org. 0011 fond starosty. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost Sociálních služeb města o převod finančních darů  
usnesení č.: 16/1/9/02 
RM doporučuje ZM schválení převodu finančních darů určených na sociálně aktivizační činnost seniorů ve 
výši 255.940,-Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva za kalendářní období 12/2015 – TSM, o průběhu a výsledku zadávání 
veřejných zakázek 
usnesení č.: 16/1/9/03 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu za kalendářní období 12/2015 o průběhu a výsledku zadávání 
veřejných zakázek v rozsahu od 100.001,- Kč do výše 500.000,- Kč (bez DPH) na dodávky a na služby, a na 
stavební práce v rozsahu od výše 100.001,- Kč do 1.000 000,- Kč bez DPH formou „přímého zadání zakázky“, 
ve smyslu části 4a) „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. 

 
Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS (v domě s pečovatelskou službou) –  oprava administrativní 
chyby a zrušení usnesení RM č. 15/27/9/08 
usnesení č.: 16/1/9/04 
1. RM ruší usnesení č. 15/27/9/08, ze dne 15.12.2015, z důvodu administrativní chyby (chybné uvedení 

čísla přiděleného bytu) 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 112 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní N. K., nar. 13.6.1931, na dobu určitou. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 16/1/11/01  
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 7 ze dne 16.12.2015 

 
Bod programu: 1. Zápis komise školské a prevence kriminality. 
                            2. Podnět komise školské a prevence kriminality  
usnesení č.: 16/1/11/02 

1. RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 14. 10. 2015. 
2. RM bere na vědomí podnět komise školské a prevence kriminality na základě připomínek paní H., 

ohledně postupu Mgr. Kickové ve věci uzavření MŠ v době vánočních prázdnin. 
3. RM doporučuje postup pro provoz mateřských škol v době vánočních prázdnin: 

• Prokazatelně zjistit zájem rodičů o provoz MŠ během vánočních prázdnin. V případě zájmu o 

zachování provozu projednat se zřizovatelem nejpozději do 15. 11. otevření jedné z budov MŠ. 

• Rodiče dětí určený den a čas zapíší v příslušné MŠ a předem uhradí poplatek za toto období. 

Bod programu Zápis z jednání redakční rady č. 11 
usnesení č.: 16/1/11/03 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 11 ze dne 14.12.2015. 

 

Bod programu: Pravidla přidělování dotací pro sportovní oddíly města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/1/11/04 

1. RM schvaluje grantové schéma pro sportovní oddíly města Kralupy nad Vltavou pro rok 2016. V části 
A. podpora činnosti bude rozděleno 70 % celkových finančních prostředků.  

2. RM schvaluje vyhlášení „výzvy“ na příjem žádostí  o příspěvek z Grantového schématu.  
3. RM ukládá sportovní komisi, aby připravila nová pravidla pro přidělování dotací pro sportovní oddíly 

města Kralupy nad Vltavou pro rok 2017 na základě připomínek zastupitelů.  
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Bod programu: Jmenování Jana Bartoše členem redakční rady  
Usnesení č.: 16/1/11/05 
RM jmenuje členem redakční rady od 12. 1. 2016 pana Jana Bartoše. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Příští jednání Rady města proběhne 26. 1. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na další 
jednání RM bude pozvána p. Kloboučková, budoucí nájemkyně Infocentra. Na jednání RM bude dále pozván 
Ing. Luboš Němec, ředitel TSM. 
Zápis byl vyhotoven 13. 1. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 1. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
12. 1. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 13. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Libor Lesák, místostarosta 

 


