
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV28411/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. května 2016 
(RM č. 10) 

 
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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 10 
usnesení č.: 16/10/1/1  
RM schvaluje návrh programu 10. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 9/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 29 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 16/10/2/1 
RM schvaluje podnájem bytu č. 29 v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti nájemníka předmětného bytu,  
na dobu určitou od 1. 6. 2016 - do 31. 5. 2018. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č.11/2016 
usnesení č.: 16/10/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 3.147.849 Kč. Jedná se o 

odvod uspořených prostředků za energie a odpisy od příspěvkových organizací, které byly zaslány na 
účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů dle tabulky: 

 

§ položka kap. PO  částka v Kč 

3111 2229   2 MŠ Dr. E. Beneše energie 288.698,-  

3111 2229   2 MŠ Gen. Klapálka energie 283.131,- 

3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského energie 599.316,- 

3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského odpisy 80.844,- 

3113 2229   2    ZŠ Gen. Klapálka energie 235.027,- 

3113 2229   2 ZŠ Gen. Klapálka odpisy 17.359,- 

3113 2229   2 ZŠ Komenského energie 211.066,- 

3113 2229   2 ZŠ Komenského odpisy 16.710,- 

3113 2229   2 ZŠ Václava Havla energie 107.477,- 

3117 2229   2 ZŠ 28. října energie 210.755,- 

3114 2229   2 ZŠ Praktická energie 143.038,- 

3231 2229   2 Základní umělecká škola energie 105.126,- 

3421 2229   2 DDM + ŠvP energie 318.964,- 

3315 2229   2 Muzeum energie 53.718,- 

3392 2229   2 KaSS energie 290.542,- 

3639 2229   5 TSM energie 186.078,- 

   celkem  3.147.849,- 

 
      navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 3.147.849 Kč.    
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2. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 1.650.000 Kč účelově 
určené k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.650.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých 
kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 1.650.000 Kč.  

3. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 92.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu) o 92.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného 
čerpání výdajů na pěstounskou péči o 92.000 Kč. 

4. Přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 264.556,40 Kč na 
uhrazení překročených výdajů za rok 2015 na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto 
prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání a budou převedeny do rezervy města.  Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 264.556,40 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409, položka 5901 o 264.556,40 Kč. 
 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 101.749 Kč. Finanční 

prostředky budou převedeny do rezervy města. 
      Jedná se o převody z kap. č. 2 – Sociální věci, školství a kultura 
       § 3111 pol. 5169 – nákup ostatních služeb………………………………………………............... 865 Kč   
       § 3314 pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví…………………………………….  884 Kč 
       § 4329 pol. 5169 -  nákup ostatních služeb……………………………………………………. 100.000 Kč 
       na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města ………….. 101.749 Kč  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 233.480 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 409 (PD – rekonstrukce 
komunikace v ul. Josefa Janury, Zeměchy u Kralup nad Vltavou). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 5512 pol. 6121 org. 425 
(snížení energetické náročnosti SDH Minice – energetický posudek). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 32.005 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2219 
pol. 5171 (oprava Dvořákovy stezky) na § 2219 pol. 5169 (náhradní výsadba za pokácené stromy na 
Dvořákově stezce).  

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.422 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 pol. 6121 org. 476 (nové 
přístřešky autobusových zastávek). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.514,65 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 pol. 6123 org. 
23250 (modernizace lodi Carolina JSDH Kralupy nad Vltavou).  

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přístřešky autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou - výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/10/4/1 
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1. RM schvaluje výběr dodavatele formou přímého zadání v souladu s částí 5. písm. r) Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.05.2016 pro veřejnou zakázku „Přístřešky 
autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou“.  

2. RM schvaluje zhotovitelem akce: „Přístřešky autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou“, 
uchazeče: Petra Němce, Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 273 944,- Kč vč. DPH. 
Finanční náklady ve výši 237 522,- Kč budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 (7, 3639, 
6121, org. 476 – nové autobusové přístřešky). Zbývající částka ve výši 36 422,- Kč z rezervy města na 
investiční akce dle materiálu Ekonomického odboru. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/10/4/2 
1. RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 

společnost DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, za 
celkovou cenu 10.494.981 Kč bez DPH, resp. 12.698.927 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (bankovní záruky) ve výši 150.000,- Kč uchazeči DEREZA, společnost 
s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, na adresu zadavatele, a to do 5 
pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo v souladu s ust. § 67 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/10/4/3 
RM schvaluje záměr Města Kralupy nad Vltavou požádat o dotaci z Ministerstva životního prostředí na 
zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně ze specifického cíle 3.3. 
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  

 

Bod programu: Přijetí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje 
usnesení č.: 16/10/4/4 
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 100 000,- Kč na projekt Pořízení nových 
herních prvků k Turistickému centru Kralupy nad Vltavou a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Bod programu: Rozhodnutí o dalším postupu ve věci ležáckých sklepů v areálu pivovaru 
usnesení č.: 16/10/4/5 
1. RM bere na vědomí oponentní statický posudek a návrh postupu bourání ležáckých sklepů v areálu 

bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou, zpracovaný společnosti STATIKA AT, s.r.o. – Ing. Jiřím 
Turečkem. 

2. RM schvaluje na základě doporučení Komise pro centrum města zbourání ležáckých sklepů v areálu 
bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou, dle statického posudku a návrhu postupu, zpracovaného 
společnosti STATIKA AT, s.r.o. – Ing. Jiřím Turečkem. 

3. RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. RISML/00002/2016 se společností MURUS – monumenta 
renovamus projekce, spol. s r.o. na akci: „Stavebně technické průzkumy vybraných objektů bývalého 
pivovaru v Kralupech nad Vltavou“, formou dohody, obsahující vzájemné vypořádání. 

 

Bod programu: „Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad Vltavou“ – rozšíření PD 
usnesení č.: 16/10/4/6 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00026/2016 na akci: „Oprava přístupového schodiště a ramp  
na Hostibejk, Kralupy nad Vltavou“ s projektantem ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 184 00 
Praha 8 v částce 80.344,- Kč vč. DPH a prodloužení doby plnění do 30.6.2016. Celková částka za vypracování 
PD pro provádění stavby činí 234.014,- Kč vč. DPH. 
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Bod programu: Projektová dokumentace – Rozšíření parkovacích stání, Lobeč - výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/10/4/7 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Projektová dokumentace – Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“ společnost 
NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, za celkovou částku 83 490,- Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny 
z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 (5, 6171, 6121 – projektové dokumentace). 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vlt. (restaurační  předzahrádka) 
usnesení č.: 16/10/5/1 
RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy se společností Bella Caffe s. r. o., Komenského náměstí čp. 8/1, 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 04912373, na pronájem části pozemku p. č. 566/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,  
o výměře 32 m2, na dobu neurčitou od 01.06.2016, s celoroční provozní dobou, za účelem umístění 
restaurační předzahrádky před restaurací Bella Caffe s. r. o., Komenského nám. čp. 8/1, Kralupy nad Vlt.,  
za cenu 800,- Kč/m2/rok.  

 

Bod programu: Návrh na zúžení předmětu nájmu  NS č.210/99/719/SM (areál Pivovaru) 
usnesení č.: 16/10/5/2 
RM  schvaluje záměr města  -  zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. 210/99/719/SM  o objekt stáčírny 
a pozemků  parc. č. 605/1, parc. č. st. 1681, parc. č. st.  24/6 vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Návrh na přidělení náhradního bytu po dobu rekonstrukce bytu č. 2, Komenského nám. 131 
usnesení č.: 16/10/5/3  
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Komenského nám. 131, s panem M. V., na 
užívání bytu č. 1, Komenského nám. 131, jako náhradního, po dobu rekonstrukce bytu č. 2, Komenského 
nám. 131. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bude složena před předáním 
zrekonstruovaného bytu č. 2 zpět do užívání.  

 
Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (D. F.) 
usnesení č.: 16/10/5/4 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů na 
dobu 3 měsíce od 01. 06. 2016 do 31. 08. 2016 za podmínky uzavření nové  Dohody  
o splácení dluhu.  

 
Bod programu: Jmenování člena komise na otevírání obálek 
usnesení č.: 16/10/5/5 
RM jmenuje členem komise pro otevírání  obálek výběrového řízení „Prodej pozemků s budovou balírny 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou“ pana Dušana Osladila, náhradníkem pana Jana Novotného. 

 
Bod programu: Výpůjčka části pozemků v k.ú. Mikovice  Středočeskému kraji 
usnesení č.: 16/10/5/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, 
IČ70891095, na výpůjčku  části pozemků parc.č.51/3 o výměře 36m2 a parc.č.567/6 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem realizace stavby „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu 
ev. č. 101-054“ na dobu určitou do doby kolaudace stavby.   

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě – plyn. přípojka v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 16/10/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav  plyn. přípojky  na  pozemku  
parc.č.129/8 v k.ú. Lobeček,  jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., 
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se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu  ve výši 4.000,-Kč. K náhradě za zřízení 
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

Bod programu: Schválení programu oslav – Dny Kralup 2016   
usnesení č.: 16/10/8/1 
1. RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup n/Vlt 2016“ vč. akcí, které jsou v souladu 

s čl. 4 výjimky odst. 1) vyhlášky města č. 1/2010 „ zajištění některých místních záležitostí veřejného 
pořádku“. 

2. RM bere na vědomí konání Ohňostrojových produkcí konaných v rámci programu oslav Dny Kralup 2016 
1. a 4. června 2016 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města - kap. 10 
usnesení č.: 16/10/8/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10(kancelář starosty) a 
paragrafu 5512 (podpora jednotek SDH), ve výši 40.666 Kč z položky 5134 – (ochranné obleky) a z položky – 
(potraviny) na položku 5137 -  (nákup investičního materiálu). 

 

Bod programu: Žádost o prodej starého motoru lodi JSDH 
usnesení č.: 16/10/8/3 
RM schvaluje prodej starého motoru Mercury 50ELPTO 4S za cenu 30.000,- Kč Romanu Svobodovi. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 16/10/9/1 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku v hodnotě 4.965,- Kč od Základní školy a Mateřské školy 

Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 
2. RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku v hodnotě 4.965,- Kč do vlastnictví jiné osoby, 

dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, 
příspěvková organizace   
usnesení č.: 16/10/9/2 
RM schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace 
– převod částky ve výši 19.000,- Kč, 
z účtu 501 – Ostatní spotřeba materiálu                       - 19.000,- Kč                          
na účet 551 – Odpisy DNM a DHM    +19.000,- Kč 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM 4-2016 
usnesení č.: 16/10/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM za duben 
2016.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv v DPS 
usnesení č.: 16/10/9/4 
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1. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 101 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. K. 
 na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017  

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 103 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní  H. K. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. K. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 201 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům  
J. a J. T. na  dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 203 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. V. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 205 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní  M. M. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 206 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní Vlastě 
Smékalové na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 210 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. J. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017  

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. K. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 214 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. D. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 302 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. F. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. F. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 308 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. K. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 309 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. B. 
na  dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 313 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu F. Š. 
na dobu  určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 314 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K. 
na dobu  určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 402 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní B. F. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 404 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. Ch. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 413 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. P. 
na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

20. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 251 v DPS V Luhu 1181 paní R. M. na dobu 
určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

21. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 253 v DPS V Luhu 1181 paní A. V. na dobu 
určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

22. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 255 v DPS V Luhu 1181 paní V. L. na dobu 
určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

23. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 352 v DPS V Luhu 1181 panu V. H. na dobu 
určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

24. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 354 v DPS V Luhu 1181 paní K. T. na dobu 
určitou od 1.7 2016 do 30.6.2017 

25. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 359 v DPS V Luhu 1181 panu M. S.  na dobu 
určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 

26. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 363 v DPS V Luhu 1181 paní J. S. na dobu určitou 
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od 1.7.2016 do 30.6.2017 
27. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 454 v DPS V Luhu 1181 paní V. N. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017 
28. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 456 v DPS V Luhu 1181 paní R. V. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017 
29. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 460 v DPS V Luhu 1181 panu J. P. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017 
30. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 462 v DPS V Luhu 1181 paní V. H. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017 
31. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 558 v DPS V Luhu 1181 paní M. S. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017 
32. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 559 v DPS V Luhu 1181 paní J. P. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017 
33. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 561 v DPS V Luhu 1181  paní A. Ž. na dobu určitou 

od 1.7.2016 do 30.6.2017     

 

Bod programu: Žádost Kralupské sportovní, spol. s r.o. - Dodávka repasované rolby pro zimní stadion 
usnesení č.: 16/10/9/5 
1. RM schvaluje výběr dodavatele formou přímého zadání na jednoho dodavatele v souladu s částí 5. písm. 

r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.05.2016, pro veřejnou 
zakázku „Dodávka repasované rolby pro zimní stadion“. 

2. RM schvaluje dodavatele akce „Dodávka repasované rolby pro zimní stadion“ pro společnost Kralupská 
sportovní, spol. s r.o., a to firmu Jan Antropius, Kosmonautů 1541/4, 415 01 Teplice, IČ: 68446268,  
za celkovou cenu 1.438.000,- Kč bez DPH, resp. 1.739.980,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října, o přijetí finančního sponzorského daru  
usnesení č.: 16/10/9/6 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, přijetí 
finančního sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč, dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční dar je určen pro potřeby školy, a to 
pro nákup vybavení pro žáky první třídy.  

 

Bod programu: Plnění úkolů RM – opravy Chelčického 687 
usnesení č.: 16/10/9/7 
RM bere na vědomí návrh oprav provedených MěBP.   
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 16/10/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání rozpočtové komise konané dne 5. května 2016. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 16/10/11/2 
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 2. 5. 2016. 

 

Bod programu: Zápis č. 6 ze Sportovní komise  
usnesení č.: 16/10/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 ze dne 10.05.2016. 
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2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na základě zákona č.250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu, pro sportovní oddíly 
v Kralupech nad Vltavou. 

3. RM schvaluje podle došlých žádostí rozdělení dotací pro sportovní oddíly v Kralupech nad Vltavou dle 
stávajících pravidel - příloha tabulky č. 2. 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
Bod programu: Informace o možnosti rozšíření ZUŠ 
usnesení č.: 16/10/13/2 
RM bere na vědomí návrh ředitele ZUŠ o možnosti koupi sousedního domu č. p. 173 v ulici Riegrova. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 31. 5. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 18. 5. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 10 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
17. 5. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 18. 5. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                         Libor Lesák, místostarosta 
 


