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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. července 2016 
(RM č. 14) 

 
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. 14 
 
usnesení č.: 16/14/1/1  
RM schvaluje návrh programu 14. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 13/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Nebyly předloženy žádné materiály 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 16/2016 

usnesení č.: 16/14/3/1 
A) RM schvaluje změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 52.899 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od spol. Česká pojišťovna, a.s. za poškození fasády hasičské zbrojnice v Minicích. Finanční prostředky 
budou převedeny na položku opravy a udržování JSDH. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6320 o 52.899 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 5512 o 52.899 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 227 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od spol. Česká pojišťovna, a.s. za poškození 3 kusů stromků v květináčích v Žižkově ulici v Kralupech 
nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6320 o 227 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 227 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. SYNTHOS Kralupy, a.s., na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, na výstavbu horolezecké 
stěny ve sportovním areálu u Zimního stadionu. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412                     
o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč. 

4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje rok 2016 v celkové výši 882.200 Kč. 
Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 882.200 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 882.200 Kč (neinv. příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím). 

 
B) RM schvaluje změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 83.490 Kč na základě usnesení RM dne 17. 5. 2016 
usnesení č. 16/10/4/7 v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – 
celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 503 (rozšíření parkovacích stání, Lobeč).  
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.278,50 Kč na základě usnesení RM dne 14. 6. 2016 
usnesení č. 16/12/13/5 v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – 
celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 502 (PD – rekonstrukce hřiště v ZŠ Gen. Klapálka).  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 78.100 Kč na základě usnesení RM dne 14. 6. 2016 
usnesení č. 16/12/13/5 v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 3113 pol. 6121 org. 459 (rekonstrukce 
rozvodů elektro ZŠ Gen. Klapálka) na § 3113 pol. 6121 org. 502 (PD – rekonstrukce hřiště v ZŠ Gen. Klapálka).  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku a § 3412 
(sportovní zařízení v majetku obce) z pol. 5171 (oprava sportovního hřiště V Zátiší) na pol. 6121 org. 504 
(rekonstrukce sportovního hřiště V Zátiší). Při opravě hřiště došlo ke skutečnosti, že stávající hřiště bylo 
kompletně odstraněno. Z tohoto důvodu bude původní hřiště odepsáno z majetku města a nově 
zrekonstruované hřiště bude do majetku zapsáno.   

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.500 Kč v rámci kap. č. 2 – sociální věci, školství a kultura z 
§ 4341 (sociální pomoc osobám v hmotné nouzi) pol. 5660 (neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu – sociální 
půjčky) na § 3113 (základní školy) pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk). Od září 2016 bude probíhat tzv. 
školní inkluze. V rámci projektu Místního akčního plánování vzdělávání proběhnou semináře pro základní 
školy, které se budou inkluze týkat. Semináře se uskuteční 19.09.2016 a 23.09.2016. Vzdělávání v seminářích 
bude rozděleno pro ředitelé škol a pro pedagogy škol. Ředitelé škol by jako výstup ze semináře obdrželi 
knihu.  

6. Převedení finančních prostředků na základě usnesení RM č. 16/6/5/09 ze dne 22. 3. 2016 v celkové výši 
145.492 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města) na kap. č. 7 – správa majetku, § 
6171 pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení). Jedná se o dodávku a montáž komponentů pro on-line 
monitoring energií a médií systém CEM pro objekty v majetku města Kralupy nad Vltavou firmou SOFTLINK 
s.r.o., sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.125 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 pol. 5171 org. 23249. Jedná 
se o spoluúčast ke krajské dotaci na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Mikovicích. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.970 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 456 (PD - 
snížení energetické náročnosti bytového domu Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou). 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Jedná se o havárii vodovodního řadu na plaveckém bazénu v Kralupech nad Vltavou. 

 
 
Bod programu: Přehled hospodaření města Kralupy nad Vltavou k 30. 6. 2016 
 
usnesení č.: 16/14/3/2 
RM bere na vědomí Přehled hospodaření města Kralupy nad Vltavou k 30. 6. 2016.  

 
Bod programu: Přehled nedoplatků za komunální odpad k 30. 6. 2016 
 
usnesení č.: 16/14/3/3 
RM bere na vědomí přehled o stavu pohledávek z místního poplatku za komunální odpad po lhůtě 
splatnosti. 
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Bod programu: Přehled o stavu pohledávek z místního poplatku 
 
usnesení č.: 16/14/3/4 
RM bere na vědomí přehled o stavu pohledávek z místního poplatku ze psů po lhůtě splatnosti. 

 
Bod programu: Návrh majetku k vyřazení a žádost o schválení znehodnoceného spotřebního materiálu 
 
usnesení č.: 16/14/3/5 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení uvedeného v příloze č. 1 a likvidaci znehodnoceného 
spotřebního materiálu uvedeného v příloze č. 2. 
 

 
Bod programu: Mimořádná inventarizace v DDM Kralupy n.Vlt.  
 
usnesení č.: 16/14/3/6 
1. RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace, zřizované Městem Kralupy nad Vltavou, Domu dětí a 
mládeže Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem: Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
27801, IČ: 70566542 zajistit mimořádnou inventarizaci v termínu 20.7.2016 - 29.7.2016 z důvodu 
organizačních změn. 
 
2. RM ukládá ředitelce DDM Kralupy n.Vlt. jmenovat do inventarizační komise 3 výše uvedené osoby 
(Miroslava Kořínková, Lenka Turečková, Martina Zelinková) za  zřizovatele.  

 
3. RM ukládá ředitelce DDM Kralupy n.Vlt. zajistit při inventarizaci v jednotlivých budovách / objektech 
přítomnost vždy jedné z výše uvedených osob (Miroslava Kořínková, Lenka Turečková, Martina Zelinková) za 
zřizovatele. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
 
Bod programu: Přijetí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje 
 
usnesení č.: 16/14/4/1 
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 36 100,- Kč na projekt Paprsek 2016 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  
 

 
 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla, Kralupy n/Vlt. 
 
usnesení č.: 16/14/4/2 
RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost SYSTHERM, s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČ: 64830454, za celkovou cenu 1 895 000,- Kč 
bez DPH, resp. 2 292 950,- Kč s DPH.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     

 
Bod programu: Parkovací stání ve dvorech BD v majetku města                                                                                          
 
usnesení č.: 16/14/4/3  
1. RM ukládá MěBP Kralupy nad Vltavou prověřit zájem o parkovací místa ve dvoře BD Vrchlického 703, 
Kralupy nad Vltavou pro stanovení počtu parkovacích míst. 
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2. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o nevhodných podmínkách ke zřízení parkovacích míst ve 

dvoře BD Komenského 131, Kralupy nad Vltavou.         

 
 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy n/Vlt.  
 
usnesení č.: 16/14/4/4 
1. RM schvaluje dodavatele akce „Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost Arimet plus s.r.o., Pivoňková 66/2123, 106 00 Praha 10, IČ: 28387759, za celkovou cenu 
1.826.965,50 Kč bez DPH, resp. 2.210.628,26 Kč s DPH. 
 
2. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost PB SCOM s.r.o., 
Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
3. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
  
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou –     
I. etapa 
                
usnesení č.: 16/14/4/5 
1) RM schvaluje dodavatele akce „Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ 
společnost Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, za celkovou cenu 
10.413.644,72 Kč bez DPH, resp. 12.600.510,11 Kč s DPH. 
 
2) RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení „Řešení 
zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, a to společnost SaM silnice a mosty, a.s., 
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
3) RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení „Řešení 
zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, a to společnost RYBÁŘ stavební s.r.o., 
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 27131335, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,               
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
 
Bod programu: Revitalizace sídelní zeleně v Kralupech nad Vltavou – park J. Seiferta - realizační PD a  
rozpočet. 
 
usnesení č.: 16/14/4/6 
1. RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování realizační PD na akci: „Revitalizace sídelní zeleně v Kralupech 

nad Vltavou – park J. Seiferta – obj- SO-05 Pergoly“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, Kralupy 

nad Vltavou za částku 31.218,- Kč vč. DPH. 
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2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování rozpočtu na akci: „Revitalizace sídelní zeleně v Kralupech 

nad Vltavou – park J. Seiferta“ rozpočtářkou Kateřinou Bačovou, Hronětická 218, Praha 9 za částku 5.600,- 

Kč. 

 
 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru  
RIaSM za období červen 2016 
 
usnesení č.: 16/14/4/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červen 2016. 

 
 
Bod programu:  Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016 
 
usnesení č.: 16/14/4/8 

RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ, předložení PD - Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk 
 
usnesení č.: 16/14/4/9 
1. RM bere na vědomí DPS na akci: „Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk“, kterou 

vypracoval Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8. 
 

2. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Oprava přístupového schodiště                 
a ramp na Hostibejk – I. etapa“. 
 

3. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava 
přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa“. 
 

4. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

- Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 

- TOST.CZ, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 

- SWIETELSKY stavební, s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

- STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 

- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851  

- MONTAKO stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416 

- LUPA, s.r.o., Dobrovského 220, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47051931 

- MAKRA, s.r.o., Přemyslova 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47547910 
 

5. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent ORM odboru RIaSM 
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Bod programu: Vyhlášení VZ PD Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 16/14/4/10 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, 
Kralupy nad Vltavou“. 
 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „PD – 
Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

- Architektonická a realizační asociace spol. s r.o., Na Příkopě 391/7, Praha 1, IČ: 43871828 
- PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544 
- Arplan, s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, IČ: 27570754 
- INWHA – architecture & design, s.r.o., Dobrovského 646/9, 170 00 Praha 7, IČ: 04441281 
- KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, Praha 10 – Uhříněves 104 00, IČ: 48592307 

 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

Náhradníci v pořadí:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, referent ORM odboru RIaSM 

 

 
 
Bod programu: Výstavba komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem - dodatek č. 1 k SoD č.  
objednatele: RISML/00012/2016 
 
usnesení č.: 16/14/4/11 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č.: RISML/00012/2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a 
Stavební firmou NEUMANN, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, na vzniklé více práce v celkové výši 187 959,44 
Kč vč. DPH a posunutí termínu 2. etapy od 01.05.2016 do 31.08.2016, 3. etapy od 01.09.2016 do 30.11.2016, 
4. etapy od 01.12.2016 do 31.07.2017. 

 

 
 
Bod programu: Havárie přípojky požárního rozvodu objektu Plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. 
 
usnesení č.: 16/14/4/12 
1. RM bere na vědomí havárii přípojky požárního rozvodu vody pro objekt Plaveckého bazénu, v majetku 

Města Kralupy nad Vltavou. 

 
 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 16/14/4/13 
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RM schvaluje dodavatele akce „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“ společnost Petr 
Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41 Brandýsek, IČ: 25631039, za celkovou cenu 1.100.324,- Kč bez DPH, 
resp. 1.331.392,- Kč s DPH. 
 

 
 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 
 
usnesení č.: 16/14/4/14 

1. RM schvaluje 1. variantu, kdy základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky bude nejnižší nabídková 
cena. 

 
2. RM schvaluje 2. variantu, kdy základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky bude ekonomická 
výhodnost nabídky. 

3. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“. 

4. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce s názvem 
„Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“. 

5. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele Výzvou pro podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Pronájem 
kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“: 

- AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 10617 Praha 10, IČ: 48029483 
- BEZPEČNÁ ULICE a.s., Libušská 391/215, 142 00 Praha 4, IČ: 24122734 
- CZECH RADAR a.s., Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, IČ: 27164900 
- ELTODO a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517 
- GEMOS CZ s.r.o., B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČ: 25065238 
- GORNEX s.r.o., Přátelství 39/606, 104 00 Praha 22- Uhřiněves, IČ: 
- LAVET, s.r.o., Na Výspě 238/28, 147 00 Praha-Hodkovičky, IČ:  
- RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ: 25638891 
 

6. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Petra Urbanová, tajemnice MěÚ 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jana Králová, pověřená vedením odboru dopravy 
- Lokáš Šloser, zástupce velitelky MP 
 
Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Mgr. Eva Kostlivá, velitelka MP 
- Monika Zajacová, referent odboru dopravy 
- Lenka Moravcová, referent ORM odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 

 
V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě – přípojka vodovodu a kanalizace na  
pozemku p.č. 163/31 v k.ú. Lobeček (Ladova) 
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usnesení č.: 16/14/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - vodovodní přípojky a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 163/31 v k.ú. Lobeček, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 163/37 v k.ú. Lobeček, ve 
výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku 
vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 
 

 
           
Bod programu:  Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační přípojka na  
pozemku p.č.153/16 v k.ú. Lobeček (U Transformátoru). 
 
usnesení č.: 16/14/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - kanalizační přípojky na pozemku p. č. 153/16 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 144/16 v k. ú. Lobeček, ve výši 3.000,-Kč za prvních 
10m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do pozemku vedeného jako trvalý ostatní plocha, 
zeleň. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

 
 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – přípojka  vodovodu a kanalizace v k.ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou (Na Rybníkách). 
 
usnesení č.: 16/14/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 490/4 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 490/37 v k.ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,-Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemku vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

 
 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – plynovodní přípojka na pozemku p. č. 
131/6 v k. ú. Lobeček (B. Němcové). 
 
usnesení č.: 16/14/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - plynovodní přípojky na pozemku p. č. 131/6 v k.ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 131/7 v k. ú. Lobeček, ve výši 4.000,- Kč za prvních 
10 m délky trasy a 300,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku vedeného jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

 
 
Bod programu: Žádost o snížení nájmu bytu.   
 
usnesení č.: 16/14/5/5 
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RM schvaluje snížení nájemného za užívání  bytu č. 1, Komenského nám. čp. 131 nájemci panu Martinovi 
Vojtíškovi o 25%, po dobu rekonstrukce sousedního bytu č. 2.  

 
 
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor – č.p.661-662, Lobeček 
 
usnesení č.: 16/14/5/6 
RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor – části výměníkové stanice u panelového domu čp. 661-
62, umístěné na pozemku p.č. 838/2 v k.ú. Lobeček, za účelem zřízení kolárny. 
      

 
 
Bod programu: Žádost o prodloužení nájemních smluv.   
 
usnesení č.: 16/14/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Komenského nám. čp. 198, Mgr. Josefu Jehličkovi, 
jako na byt služební, na dobu 1 roku od 01.09. 2016 do 31.08. 2017. 
 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Komenského nám. čp. 198, Mgr. Jiřímu Vlkovi, jako 
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.09.2016 do 31.08.2017. 
 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp.679 Haně Černochové ze 
sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2016 do 31.07.2017. V dodatku ke smlouvě bude zanesena 
povinnost úhrady jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. 
 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Chlečického 687 paní Lucii Kalachové ze 
sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2016 do 31.07.2017. 
 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 
Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci – Diakonie Litoměřice – revokace usnesení č.  
16/11/6/5 
 
usnesení č.: 16/14/6/1 
1. RM ruší usnesení č. 16/11/6/5 bod 1. ze dne 31.05.2016 z důvodu doplnění Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb. 
 
2. RM schvaluje individuální finanční dotaci poskytnout formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb číslo 16/SML0331. 
 
3. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Diakonii Litoměřice ve výši 5.000,-Kč. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Bod programu: Výsadba zeleně na záhonu a v nádobách kolem vstupu do KD Vltava 
 
usnesení č.: 16/14/7/1 
RM bere na vědomí, že odbor ŽP zajistí provedení a financování výsadeb zeleně na záhonu a ve třech 
nádobách kolem vstupu do KD Vltavou podle návrhu, zpracovaného firmou Ing. Milan Janda (forgarden ) 
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VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 
 
usnesení č.: 16/14/8/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 5212 (ochrana obyvatelstva), ve výši 56.870 Kč z položky 5169 (ostatní služby) na položku 5168 -  
(zpracování dat a služby související s informačními technologiemi). 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
 
Bod programu: Přehledová zpráva - ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za červen 2016 
 
usnesení č.: 16/14/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Kralupy 
nad Vltavou, Třebízského 523 za červen 2016.  
                                                                                                                                                              

 
 
Bod programu: Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 976, o schválení změny  
odpisového plánu pro rok 2016 
 
usnesení č.: 16/14/9/2 
RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka 976, dle přílohy materiálu. 
 

 
 
Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka – Žádost o zajištění informační a komunikační technologie                                                                                               
 
usnesení č.: 16/14/9/3 
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková 
organizace, převedení finančních prostředků nutných k pokrytí zakázky z rezervního fondu školy do fondu 
investic školy a zároveň čerpání fondu investic školy v potřebné výši na pořízení nového hardware, nového 
serveru a nových počítačů. 

 
2. RM doporučuje ZM schválit převod finančních prostředků z rezervy města na investice (kap. č. 1  
ekonomický odbor, § 6409 – ostatní činnosti j.n., pol. 6901 – investiční rezerva) Základní škole  Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, maximálně do výše 70.000,- Kč, na 
pořízení nového hardware, nového serveru a nových počítačů. 

 
 
Bod programu: Přehledová zpráva - TSM Kralupy nad Vltavou, za červen 2016 
usnesení č.: 16/14/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM Kralupy  nad 
Vltavou za červen 2016.  
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Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv v DPS 
 
usnesení č.: 16/14/9/5 
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.102 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní Věře 
Šnejdarové na dobu určitou  od 1.7.2016 do 30.6.2017. 
 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.204 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní Haně Jirasové 
na dobu určitou  od 1.8.2016 do 31.7.2017 
 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č.312 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní Heleně 
Šprincové na dobu určitou od 1.8.2016 do 31.7 2017 
 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.156 v DPS V Luhu 1181 manželům Julianě a Bedřichu 
Litošovým na dobu  určitou  od 1.8.2016 do 31.7.2017 
 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 356 v DPS V Luhu 1181 paní Bohumile Podrabské na 
dobu určitou od 1.8.2016 do 31.7.2017 
 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu Jiřímu 
Hronovi na dobu určitou do 1.9.2016 do 31.8.2017 
 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní Miladě 
Písecké na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2017 
 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS V Luhu 1181 paní Heleně Pokorné na dobu 
učitou od 1.9.2016 do 31.8.2017 
 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS V Luhu 1181 manželům Marii a  Václavu 
Jindáčkovým na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2017 
 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 357 v DPS V Luhu 1181 panu Jaroslavu Melichovi 
na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2017 
 
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 455 v DPS V Luhu 1181 paní Věře Vlasákové na 
dobu určitou  od 1.9.2016 do 31.8.2017 
 
12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 554 v DPS V Luhu 1181 paní Jaroslavě Krobové na 
dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2017  
 

 
 
Bod programu: Sociální služby - Žádost o výjimku z nájemní smlouvy  
 
usnesení č.: 16/14/9/6 
RM schvaluje podnájem v kadeřnictví v domě s pečovatelskou službou č.p. 1171 pro paní Kamilu Bělkovou 
po dobu trvání mateřské dovolené. 
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Bod programu: ZUŠ Kralupy nad Vltavou - Schválení čerpání z fondu investic 
 
usnesení č.: 16/14/9/7 
1. RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 
čerpání finančních prostředků do výše 300.000,- Kč (včetně ceny projektu, včetně DPH) z fondu investic školy 
na instalaci klimatizace ve 4. NP budovy sídla ZUŠ Kralupy nad Vltavou v Riegrově ulici 181/5. 
 
2. RM ukládá řediteli ZUŠ předložit do další RM zdůvodnění potřeby instalace klimatizace.   
 

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Nebyly předloženy žádné materiály 

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  

 
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 3/2016 
 
usnesení č.: 16/14/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 3/2016 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 28.06.2016.                                                                                                                                                                                                 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

Ing. Marek Czechmann informoval radní o návštěvě architekta Ing. arch. Kamana, který připravuje projekt na 
pozemcích Citronelly se záměrem výstavby Kauflandu.  
 
Petr Holeček informoval radní o schůzce s architektem nad návrhy kašny. Radním byla předložena vizualizace 
různých variant.  
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne          července 2016 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                                             
 
 
 
 
 
 
 


