
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV42819/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

    

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. srpna 2016 
(RM č. 15) 

 
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. 15 
usnesení č.: 16/15/1/1  
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Přehledová zpráva - OKTAJ, za červenec 2016 
usnesení č.: 16/15/2/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek OKTAJ za 
červenec 2016.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2016 
usnesení č.: 16/15/3/1 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 

IZS na rok 2016 v celkové výši 383.145 Kč. Dotace je účelově určena pro JSDH Kralupy nad Vltavou na 
opravu cisternového automobilu – motorové části vozidla CAS Tatra 815. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 383.145 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 
383.145 Kč. 
 

2. Přijetí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu na rok 2016 v celkové 
výši 100.000 Kč. Dotace je účelově určena na zajištění realizace Akce/Projektu Pořízení nových herních 
prvků k Turistickému centru Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky na tuto akci byly uvolněny 
z rozpočtu města a nyní budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4222 o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 100.000 Kč. 
 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti Česká rafinérská, a.s., Litvínov, který je účelově určen pro spol. Kralupská sportovní, s.r.o. na 
akci: „Venkovní posilovna pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu“. Navýšení příjmů a výdajů 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 (sportovní zařízení v majetku obce) o 250.000,- Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro subjekty uvedené v příloze č. 1 k darovací 
smlouvě. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 
20.000 Kč a kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 50.000,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.100 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 pol. 5171 

org. 23249 (obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Mikovicích) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 
pol. 5366 org. 23249 (finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi). Jedná se o vratku 
nepoužitých finančních prostředků z Fondu kultury a obnovy památek na rok 2015, která byla zaslána na 
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účet Středočeského kraje. Dotace nebyla vyčerpána z důvodu nižší ceny vysoutěžené ve výběrovém 
řízení.  

2. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 62.757 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901. 

      Jedná se o převody z těchto kapitol: 
       č. 2 - sociální věci, školství a kultura, § 4329 pol. 5169 – ostatní služby……………   40.000 Kč   

                                                     § 4341 pol. 5660 – neinv. půjčené prostředky……10.000 Kč 
       č. 10 – kancelář starosty, § 3399 sportovec roku org. 2555 celkem…………………   12.757 Kč  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 235.000 Kč v rámci  kap. č. 7 – správa majetku, z § 3421 
(využití volného času dětí a mládeže) na § 2143 (cestovní ruch). Jedná se o finanční prostředky určené 
na vybudování dětského hřiště pod Turistickým centrem. Na tuto akci je poskytnuta dotace 
ze Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu na základě veřejnoprávní smlouvy, ve které je 
uvedeno, že výdaje musí být účtovány na § 2143 (cestovní ruch).  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 145.492 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 6171 
pol. 6122 (monitoring energií a médií pro objekty v majetku města) na jednotlivé paragrafy a položky dle 
rozpočtové skladby:  
§ 6171 pol. 5137 (doplnění komponentů monitoringu v budově MěÚ)…………….. 30.307 Kč 
§ 3113 pol. 5137 (doplnění komponentů monitoringu v budově ZŠ V. Havla) ….… 1.452 Kč 
§ 3639 pol. 5137 (doplnění komponentů monitoringu v budově TSM)………………….  726 Kč 
§ 3421 pol. 6122 (nový monitoring v Domě skautů a tělocvičně V Zátiší)………    113.007 Kč 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 155.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 472 
(regenerace panelových sídlišť, Kralupy nad Vltavou). Jedná se o prováděcí projektovou dokumentaci. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 104.544 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5166 org. 23251 
(efektivní veřejná správa). Jedná se o realizaci vzdělávacích kurzů – Pedagogické minimum ve výši 82.764 
Kč a Strategické plánování ve výši 21.780 Kč. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 108.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6125 org. 505 (nové 
funkce informačního systému města Kralupy nad Vltavou). Jedná se o administraci žádosti o dotaci ve 
výši 24.200 Kč a zpracování studie proveditelnosti ve výši 84.700 Kč. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 110.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 6121 org. 506 (výstavba 
horolezecké stěny ve sportovním areálu u zimního stadionu). 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 21.210 Kč z  kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 pol. 6121 
org. 504 (rekonstrukce sportovního hřiště V Zátiší) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 6121 org. 
506 (výstavba horolezecké stěny ve sportovním areálu u zimního stadionu). 

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 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 budovy SDH Minice). Jedná se o energetický posudek – závěrečné 
vyhodnocení akce. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
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Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru 
RIaSM za období červenec 2016 
usnesení č.: 16/15/4/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červenec 2016. 

 

Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016 
usnesení č.: 16/15/4/2 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 
Bod programu: Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou – změna termínu realizace díla 
usnesení č.: 16/15/4/3 
RM schvaluje dodatek č.1 k SOD na akci „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“, jejímž 

zhotovitelem je společnost Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41 Brandýsek, IČ: 25631039. Předmětem 

dodatku je změna termínu realizace díla z důvodu řešení majetkoprávních záležitostí. Nový termín realizace 

bude: 01.04.2017 - 31.05.2017. 

 

Bod programu: Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. 14209683 – „Snížení energetické náročnosti 
budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/15/4/4 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 14209683 na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto 
dodatku. 

 

Bod programu: Oprava bytu Komenského č.p. 131, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/15/4/5 
1. RM bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci na akci: „Oprava bytu Komenského č.p. 131, 

Kralupy nad Vltavou“.  
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 bytu Komenského č.p. 131, 
Kralupy nad Vltavou“.  

3. RM schvaluje úpravu rozpočtu převod finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč z 5 3612 6121 org. 475 
Nový náhradní zdroj DPS na 5 3612 5171 Oprava bytu č.p. 131. 

 

Bod programu: Zpevněná plocha u objektu č.p. 103 v Černém Dole - projekční práce 
usnesení č.: 16/15/4/6 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 950 v k.ú. Černý Důl o výměře 

cca 15m² s obcí Černý Důl. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – PD – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/15/4/7 
RM schvaluje dodavatele akce „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou“ společnost 
EL4ING s.r.o., Mlýnská 543, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 03650375, za celkovou cenu 607.000,- Kč bez 
DPH, resp. 734.470,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy u Kralup nad Vltavou - dodatek č. 1  
k SoD č.: RISML/00058/2016 
usnesení č.: 16/15/4/8 
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RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č.: RISML/00058/2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a 

Stavební firmou NEUMANN, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, na vzniklé více práce v celkové výši 42 

757,75Kč vč. DPH. Možnost hradit tuto částku z pol. Oprava Dvořákovy stezky. 

 

Bod programu: Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou - 
dodatek č. 2 k SoD č. objednatele: RISML/00036/2016 
usnesení č.: 16/15/4/9 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. objednatele: RISML/00036/2016 uzavřené mezi městem 

Kralupy nad Vltavou a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., na vícepráce na akci: "Rekonstrukce 

sportovního areálu v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou" v celkové výši 19 332,02 Kč vč. DPH. 

2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit případné kácení nebo seřezání stromů v areálu hřiště u doskočiště. 

 

Bod programu: Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou –  
dodatek č. 1 k SoD č.: RISML/00077/2016 
usnesení č.: 16/15/4/10 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č.: RISML/00077/2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a 

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň, na posunutí termínu uzlových bodů a dokončení díla: 

"Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou" takto:  

• termín dokončení díla do 31.10.2016. 

• termín zprovoznění technologie hlavní předávací stanice a směšovacích uzlů (strojní montáž, elektro 

a MaR) do 30.09.2016. Podmínkou je zachování dodávky teplé vody pro jídelnu a školu, do doby 

přepojení na novou technologii. 

• uzlový bod dokončení stavebních prací zůstává bez změny, tj. do 25.08.2016. 

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – 
dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00051/2016  
usnesení č.: 16/15/4/11 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele RISML/00051/2016 mezi Městem Kralupy nad 
Vltavou a firmou DEREZA s.r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, na vzniklé vícepráce akce „Rekonstrukce 
rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ ve výši 4.540,- Kč bez DPH (5.493,40 Kč vč 
DPH).  

 

Bod programu: Připojení pozemku par. č. 475/11 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou ke komunikaci v ulici  
Pod Hradištěm  
usnesení č.: 16/15/4/12 
1. RM schvaluje povolení připojení pozemku par. č. 475/ 11 ke komunikaci na pozemcích par. č. 353/5 a 

354/6, přes pozemky par. č. 534/5, 535/8 a 535/9 vše v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou. 
2. RM schvaluje úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc.č.534/5, 

parc.č.535/8, parc.č.535/9, parc.č.535/5 a parc.č.534/6 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č.475/11, 
vše v k.ú. Minice u Kralupy nad Vltavou za cenu 10.000,-Kč + 21% DPH. 

 

Bod programu: Zateplení objektu domu s pečovatelskou službou – severní strana, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/15/4/13 
RM schvaluje dodavatele akce „Zateplení objektu domu s pečovatelskou službou – severní strana, Kralupy 
nad Vltavou“ společnost 1. Pražská stavební, s.r.o., IČ: 29011671, za celkovou cenu 1.600.000,- Kč bez DPH, 
resp. 1 840 000,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Realizace změkčovací stanice v objektu městského bazénu 
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usnesení č.: 16/15/4/14 
RM schvaluje realizaci změkčovací stanice v objektu plaveckého bazénu, zhotovitelem Petrem Türkottem, 
Přemyslova 367/32, Kralupy nad Vltavou 278 01, za celkovou cenu 191 046 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude 
uzavřena smlouva o dílo. Uvedené finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Nájem nebytových prostor  -  část výměníkové stanice na pozemku p. č. st.838/2  
v  k. ú. Lobeček   
usnesení č.: 16/15/5/1 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – části výměníkové stanice, 

umístěné na pozemku p.č.st. 838/2 v k.ú. Lobeček a to o ploše 31m2, se Společenstvím vlastníků Sídliště 
čp. 661 – 662, Kralupy nad Vltavou, IČO 037 54 898, za účelem úschovny jízdních kol. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného 3.100,- Kč/rok. 
Nájemce bude povinen umožnit pronajímateli vstup do nebytových prostor za účelem kontroly, údržby a 
případné rekonstrukce zařízení tepelného hospodářství. 

2. RM ukládá řediteli MěBP předložit RM seznam všech nebytových prostor, které nejsou využity. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – elektro-přípojka  v k.ú. Zeměchy 
u Kralup nad Vltavou. 
usnesení č.: 16/15/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav inženýrských sítí – elektro přípojky  na pozemku parc.č.507/1 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 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 – stavba zařízení distribuční 
soustavy v k.ú.  Kralupy nad Vltavou. 
usnesení č.: 16/15/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav inženýrských sítí – stavby zařízení distribuční soustavy – nového vedení kNN na pozemcích p. č. 
581/1, 582/2, 434/8, 434/7 a 434/3   v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 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 prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 16/15/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků č. p. 679 paní R. T. ze 

sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.08.2016 do 31.10.2016. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K. ze 

sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2016 do 31.12.2016. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr.E.Beneše paní H. J. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.08.2016 do 31.07. 2017. 
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. 09. 2016 do 30.11.2016 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu.  

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 paní P. M. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 01.08.2016 do 31.07. 2017. 

 
Bod programu: Hlášení volných bytů 
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usnesení č.: 16/15/5/5 
1. RM bere na vědomí hlášení volných bytů č. 23, Dr. E. Beneše 539 a č. 3, Havlíčkova 900. 
2. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrhy na uzavření nájemních smluv na byty č. 23, 

Dr. E. Beneše č. p. 539 a č. 3, Havlíčkova č. p. 900 ze sociálních důvodů. 
3. RM ukládá odboru RIaSM poptat případné zájemce ze škol. 

 
Bod programu: Žádost o řešení problému v bytovém domě Jana Palacha 738  
usnesení č.: 16/15/5/6 
1. RM bere na vědomí informaci o problémech nájemníků v bytovém domě čp.738, J.Palacha. 
2. RM ukládá řediteli MěBP, aby zajistil důsledné plnění povinností nájemníků vyplývajících z nájemních 

smluv. 
3. RM ukládá řediteli MěBP prověřit užívání sušárny a kolárny a ukládá zajistit užívání v souladu s daným 

určením prostor.  
4. RM ukládá řediteli MěBP zajistit úklid objektu – např. úklidovou službou. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – uložení veřejného osvětlení v k.ú 
Mikovice. 
usnesení č.: 16/15/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů veřejného osvětlení na 
pozemku p.č.556/1 v k.ú. Mikovice, jehož vlastníkem je Středočeský kraj, ve prospěch oprávněného Města 
Kralupy nad Vltavou, IČ:00236977, za jednorázovou úhradu ve výši 1.860,00 Kč. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Povolení konání Country festivalu 2016 
usnesení č.: 16/15/5/8 
RM  schvaluje konání Country festivalu 2016 dne 10.09.2016 od 16:00 hodin do 24:00 hodin v prostoru louky 
Na Paloučku (p. č. 41/1 v k. ú. Lobeček), pořádané CVC Palouček z. s., zastoupený panem S. H., bez  poplatku. 

 

Bod programu: Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství 
usnesení č.: 16/15/5/9 
RM  schvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství Společenství vlastníků sídl. U Cukrovaru 
1084, Kralupy nad Vltavou, IČ: 05161673 od 25.03.2017 po dobu 120ti dnů o velikosti záboru 267 m2 při 
rekonstrukci bytového domu. 

 

Bod programu: Smlouva o budoucí smlouvě kupní a smlouva nájemní č. SMSMLO/00057/2016,  
Smlouva o provedení stavby na cizím pozemku č. SMSMLO/00060/2016 
usnesení č.: 16/15/5/10 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní  a smlouvy nájemní  
č. SMSMLO/00057/2016 a Smlouvy o provedení stavby na cizím pozemku č. SMSMLO/00060/2016 mezi J. Š. 
a Městem Kralupy nad Vltavou ve znění uvedeném v příloze. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnost stezky a cesty ve prospěch ČD, a.s, v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/15/5/11 
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty  na pozemku parc.č. 581/4 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou  ve  prospěch  oprávněného z věcného břemene České dráhy, a.s., IČ 70994226, se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222. 

 

Bod programu: Žádost o povolení předvolební akce „Sport aréna“ 
usnesení č.: 16/15/5/12 
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RM  schvaluje konání předvolební akce „Sport aréna“ dne 02.09.2016 od 11:00 hodin do 19:00 hodin na 
sídlišti Curkovar (bývalé sportovní hřiště) na pozemku č. 48/19, katastrální území Lobeč, v rozsahu 200 – 300 
m2, pořádané politickým hnutím ANO, IČ: 71443339, zastoupené Bc. Jaromírem Maceškou, krajským 
manažerem pro Středočeský kraj. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – stavba nové armaturní vodovodní 
šachty a vodovodního potrubí  v k.ú.  Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/15/5/13 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a 
oprav inženýrských sítí – stavby nové armaturní vodovodní šachty a nových tras vodovodního potrubí na 
pozemcích p. č. 759 a 108/1  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve 
prospěch společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., 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 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: Změna Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM – 
MDZZ- Kralupy s.r.o. 
usnesení č.: 16/15/5/14 
RM schvaluje záměr města  změnit  Smlouvu  o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM, 
uzavřenou mezi městem Kralupy nad Vltavou a MDZZ-Kralupy s.r.o., na nájem části pozemku parc.č.st.653 
(nově označeno parc.č.st.653/1, parc.č.st.653/8 a parc.č.1086) v k.ú. Lobeček dodatkem č. 7 a to v článcích:  
- čl.I.  -  snížení  výměry pronajatých pozemků na 1473 m2 
- čl.III. - prodloužení doby nájmu  pozemků  do 31.12.2018  
- čl.IV. - účel výstavby bytového domu „A“ a parkovacích stání 
- čl.V. -  snížení výše nájmu  na 73.650,-Kč/rok 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě –  vedení kabelu NN v k.ú.  
Mikovice  u Kralup nad Vltavou (U Studánky 180) 
usnesení č.: 16/15/5/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav inženýrských sítí – umístění kabelového vedení NN na pozemku  p. č. 353/2 v k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 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. sítí RWE GasNet, s.r.o. k.ú. Kralupy nad 
Vltavou a Lobeček 
usnesení č.: 16/15/5/16 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného  

plynárenského zařízení  na  pozemcích Města Kralupy nad Vltavou  parc. č. 620/3, 620/65, 620/88, 
620/107, 620/112, 620/127, 620/137, 620/166, 761/1, 761/4, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou a 
pozemcích parc. č. 129/3,  129/8, 129/19, 129/27, 129/38, 135/14, 135/20,134/26, 134/53, 135/3, 
135/7,  137/3, 137/14, 137/26, 137/27, 137/36, 137/37,  137/50,  138/19,  138/26, 139/4,  139/47,  
139/52, 139/63,  139/64, 139/67, 139/68, 139/70, 139/72,  139/74, 851/1, 851/11, vše  v k.ú. Lobeček, 
ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem  Ústí nad Labem, Klišská 940, za jednorázovou 
úhradu ve výši  4.000,- Kč  za prvních 10 bm délky trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení vedení 
do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 150,-Kč 
za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
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2. RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav   
plynárenského zařízení  na  pozemcích Města Kralupy nad Vltavou  parc. č. 620/3, 620/65,  620/107, 
620/112,  620/137, 620/166, 761/1, 761/4, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou a pozemcích parc. č. 129/3,  
129/8, 129/19, 129/27,  135/14, 135/20, 134/26, 134/53, 135/3, 135/7,  137/3, 137/14, 137/26, 138/26, 
139/4,   139/52, 139/63,  139/64, 139/67, 139/68, 139/70, 139/72,  139/74, 851/1, 851/11, vše  v k.ú. 
Lobeček, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem  Ústí nad Labem, Klišská 940, ve 
stávajících trasách plynárenského zařízení. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – CVČ Palouček z.s. 
usnesení č.: 16/15/6/1 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro CVČ Palouček z.s. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku, na jednorázovou akci – „ 
Country - Western“, konaný dne 10.09.2016 od 21:00 hod. do 10.09.2016 do 24:00 hod. 

 
Bod programu: Žádost o projekt na rekonstrukci skate hřiště v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/15/6/2 
1. RM schvaluje vypracovat projektovou dokumentaci týkající se rekonstrukce skate hřiště v Kralupech nad 

Vltavou. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zadat poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace týkající se 

rekonstrukce skate hřiště v Kralupech nad Vltavou. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: z.s. Artuš - žádost o poskytnutí dotace  
usnesení č.: 16/15/8/1 
1. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 12 000,- Kč z  kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 6223 

(mezinárodní spolupráce) pol. 5222 Neinvestiční transfer spolkům, z.s. Artuš, se sídlem Reigrova 181/5, 
Kralupy nad Vltavou na hudební vystoupení KralupSwingu v partnerském městě Hennigsdorf ve dnech 
26. – 27. 08. 2016. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00062/2016) s z.s. 
Artuš, se sídlem Reigrova 181/5, Kralupy nad Vltavou  

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6223 (mezinárodní spolupráce), ve výši 12.000 kč z položky 5169 (ostatní služby) na položku 
5222  (Neinvestiční transfer spolkům). 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 
usnesení č.: 16/15/8/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 5512 (podpora jednotek SDH), ve výši 44.930 Kč z položky 5134 – (ochranné obleky) na položku 
5137 (dlouhodobý hmotný materiál). 

 

Bod programu: Žádost o schválení dodatku ke smlouvě č. 165/2015/OKTAJ s Obcí Olovnice 
usnesení č.: 16/15/8/3 
RM schvaluje dodatek smlouvy č. 165/2015/OKTAJ s Obcí Olovnice o prodloužení této smlouvy na dobu 
neurčitou. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZUŠ Kralupy nad Vltavou – Zdůvodnění potřeby instalace klimatizace – plnění usnesení  
č.: 16/14/9/7  
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usnesení č.: 16/15/9/1 
1. RM bere na vědomí zprávu ředitele Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, 

příspěvková organizace, zdůvodnění potřeby instalace klimatizace. 
2. RM ruší usnesení č: 16/14/9/7 bod 1. ze dne 19.07.2016 z důvodu předložení zprávy ředitele ZUŠ  

o zdůvodnění potřeby instalace klimatizace.  
3. 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.    

 

Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou za 1. pololetí 2016 
usnesení č.: 16/15/9/2 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou za 1. pololetí 2016. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy v DPS 
usnesení č.: 16/15/9/3 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 412 v Domě s pečovatelskou službou Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. P., 

nar. 23.3.1939 na dobu určitou 1 roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 406 v Domě s pečovatelskou službou Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P., 

nar. 30.8.1948 na dobu určitou 1 roku. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 360 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 panu J. Z., nar. 

22.4.1924  na dobu určitou 1 roku. 

 

Bod programu: Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2016 –„Úprava prostoru před KD Vltava, 
Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ a schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic  
usnesení č.: 16/15/9/4 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 mezi Kulturním a společenským 

střediskem v Kralupech nad Vltavou a firmou RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, na 
vzniklé vícepráce akce „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“ ve výši 45.562,- 
Kč bez DPH (55.130,- Kč vč. DPH) a prodloužení termínu do 15. 10. 2016. 

2. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou čerpání finančních 
prostředků ve výši 55.130,- Kč z fondu investic příspěvkové organizace na úhradu víceprací akce „Úprava 
prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“. 

 

Bod programu: Městské muzeum – Vize expozice - plnění usnesení č.: 16/13/9/7  
usnesení č.: 16/15/9/5 
1. RM bere na vědomí přehledovou zprávu ředitele Městského muzea v Kralupech nad Vltavou na akci 

„Výroba a dodání replik jednotlivých 8 kusů nábytku“ a „Vizi stálé expozice historie v Městském muzeu 
v Kralupech nad Vltavou ke dni 10.08.2016“. 

2. RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou čerpání finančních prostředků ve výši 
193.900,- Kč z rezervního fondu organizace na úhradu výroby a dodání replik jednotlivých 8 kusů nábytku 
z pracovny Jaroslava Seiferta od firmy Truhlářství Jozef Majerčák, Seifertova 534, 277 46 Veltrusy. 

 

Bod programu: Městská knihovna – Smlouva o dílo  
usnesení č.: 16/15/9/6 
RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je talk – show PhDr. Vlastimila Vondrušky, Csc. 
– s názvem „Oldřich z Chlumu, historický román a skutečnost:“ 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Změna jízdního řádu MHD linky 457     
usnesení č.: 16/15/10/1 
RM bere na vědomí změnu jízdního řádu linky 457 s účinností od 28.08.2016. 
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XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 16/15/11/1  
1. RM bere na vědomí zápisy Komise školské a prevence kriminality ze dne 29.06.2016 a 20.07.2016. 
2. RM schvaluje čerpání finanční částky ve výši 7.234,-Kč z kap. 2 OSVŠaK, § 4329 – Sociální pomoc dětem a 

mládeži, položka 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO - prevence kriminality, které budou použity na 
propagační materiály akce Komise školské a prevence kriminality a Sportovní komise „Loučení 
s prázdninami“ pořádané dne 03.09.2016. 

 
Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 16/15/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání rozpočtové komise konané dne 1. srpna 2016. 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
Radní projednali stížnosti občanů týkající se zeleně v parku u ulice Horymírova a domu v ulici Lutovítova na 
místě,  kde se nachází poslední vodárna. Podněty budou předány odboru ŽP. 
 
Tomáš Pekárek navrhl, aby zapisovatelky komisí informovaly podatele podnětů o termínu nadcházející 
komise s možností jejich účasti.  
 
Příští jednání Rady města proběhne 6. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 17. 8. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 15 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
16. 8. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 17. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta                                                            
 
 
 


