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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

  

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. září 2016 
(RM č. 17) 

 
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. 17 
usnesení č.: 16/16/1/1  
RM schvaluje návrh programu 17. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 16/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 9 a garáže č. 2 v čp. 101 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 16/17/2/1 
RM schvaluje podnájem bytu č. 9 a garáže č. 2 v čp. 101 Na Hrádku, na základě žádosti JUDr. J. B. - nájemce 
předmětného bytu a garáže, na dobu určitou od 1. 10. 2016 - do 30. 9. 2018. 

 
Bod programu: Úprava platového výměru ředitele PO města „Technické služby města Kralupy nad 
Vltavou“ a ředitelky PO města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka“ 
usnesení č.: 16/17/2/3 
1. RM schvaluje platový výměr ředitele PO města „Technické služby města Kralupy nad Vltavou – Ing. 

Luboše Němce, dle přílohy č. 1 materiálu, s účinností od 1. 10. 2016.  
2. RM schvaluje platový výměr ředitelky PO města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, 

Gen.Klapálka“ – Ing. Michaely Gleichové, dle přílohy č. 2 materiálu, s účinností od 1. 10. 2016.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 19/2016 
usnesení č.: 16/17/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 3.950 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 

plnění od spol. ČSOB Pojišťovna, a.s. za poškozený plot u tenisových kurtů v Lobečku. Finanční 
prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6320 o 3.950 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 3.950 Kč. 

2. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu volného času a primární 
prevence na rok 2016 v celkové výši 95.000 Kč. Dotace je účelově určena pro ZUŠ Kralupy nad Vltavou na 
vybavení pro školní dechový orchestr. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 
o 95.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3231 o 95.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.700 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3421 pol. 6121 org. 508 
(rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Mokrosuky). Částka bude použita na projektovou 
dokumentaci. 

2. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši 
30.250 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 
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kap. č. 5 – realizace investic, § 3114 pol. 6121 org. 342 (Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Praktická v Kralupech nad Vltavou). 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy u Kralup nad Vltavou - asfaltový povrch 
usnesení č.: 16/17/4/1 
1. RM schvaluje odstranit stávající tloušťku obrusné (vrchní) vrstvy frézováním a nahradit ji nově položenou 

vrstvou dle projektové dokumentace v tl. 4mm, včetně výškové úpravy poklopů kanalizace, hrnků 
inženýrských sítí, atd. 

2. RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2016, uzavřením dodatku č. 2 k SOD č.: 
RISML/00058/2016 uzavřené dne 20. 6. 2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a zhotovitelem akce: 
Oprava komunikace v ulici Školská, firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 

 

Bod programu: Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Mokrosuky – PD  
usnesení č.: 16/17/4/2 
RM ukládá  odboru RIaSM zajistit vypracování dokumentace pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v objektu Mokrosuky“ projektantem ing. Pavlem Sukem, Hlavnovice – Radostice 2, 341 42 
Kolinec za konečnou částku 59.700,- Kč. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa  
usnesení č.: 16/17/4/3 
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa“ společnost 
Elektromontáže Stavby, s.r.o., Smečenská 1009, 274 01 Slaný, IČ: 25700936, za celkovou cenu 1.478.577,73 
Kč bez DPH, resp. 1.789.079,05 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - varianta č. 7 
usnesení č.: 16/17/4/4 
1. RM schvaluje předloženou variantu č. 7 studie na akci: "Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a 

Vrchlického", vypracovanou panem Pavlem Kubískem. 
2. RM schvaluje dopracování PD ve stupni DUR na akci: "Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a 

Vrchlického", ve variantě č. 7 studie na předmětnou akci, dle uzavřené SoD č.: RISML/00045/2016 ze dne 
16.05.2016 s panem Pavlem Kubískem. 

3. RM ukládá RIaSM v případě zamítavého stanoviska PČR nechat rozpracovat variantu č. 5. 

 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Nerudova – žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 16/17/4/5 
1. RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry firmě Točík – Stavebně projektový ateliér, V Zátiší 853, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Nerudova, Kralupy nad 
Vltavou (parc. č. 760/1 a 156/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou) z důvodu provádění nové vodovodní přípojky 
pro objekt č. p. 403. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

2. RM požaduje provést napojení v komunikaci nejkratší trasou z objektu k vodovodnímu řadu, tj. se 
vstupem do komunikace. 

 

Bod programu: Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka – výběr povrchu - doplnění  
usnesení č.: 16/17/4/6 
1. RM schvaluje předložený koncept „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 

Vltavou“ 
2. RM schvaluje v rámci projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. 

Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ řešit hrací plochu o rozměrech 28 x 45 m včetně výběhů ve variantě 
přírodního trávníku. 
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Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – I. etapa – dodatek č.1 

usnesení č.: 16/17/4/7 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00078/2016 na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města 
Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, jehož předmětem budou vícepráce a méněpráce v celkovém finančním 
objemu + 93 213,22 Kč vč. DPH. Uvedené náklady budou hrazeny z prostředků vyčleněných na tuto akci 
v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 
usnesení č.: 16/17/4/8 
1. RM schvaluje dodavatele akce „Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“ 

společnost GEMOS CZ, spol. s r.o., B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice,  
IČ: 25065238, za měsíční nájemné pro lokalitu „Nová Ves“ do 500 přestupků/měsíc za 67.800,- Kč bez 
DPH, nad 500 přestupků/měsíc za 83.800,- Kč bez DPH a za měsíční nájemné pro lokalitu „Obec 
Postřižín“ do 500 přestupků/měsíc za 67.800,- Kč bez DPH, nad 500 přestupků/měsíc za 83.800,- Kč bez 
DPH. 

2. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“, a to společnost AŽD Praha s.r.o., 
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2017 Bezbariérové chodníky ve 
městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101. 
usnesení č.: 16/17/4/9 
1. RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci 

„Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou II/101“  
2. RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci 

„Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou“  
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na zastavení exekucí  -  zrušení usnesení č. 16/16/5/4 a přijetí usnesení nového 
usnesení č.: 16/17/5/1 
1. RM ruší usnesení č.16/16/5/4 ze dne 06.09.2016. 
2. RM schvaluje zastavení exekučních řízení uvedených v příloze č. 1. 
3. RM schvaluje odepsání pohledávek vymáhaných za dlužné nájemné a služby za užívání  bytů v majetku 

města, uvedených v příloze č. 2. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě – přeložka produktovodu v k. ú. Chvatěruby 
usnesení č.: 16/17/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav inženýrských sítí – stavby přeložky produktovodu na pozemku p. č. 145/33 v k. ú Chvatěruby, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7,  ve 
výši 3.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 150,- Kč za každý další m trasy uložení  produktovodu do 
pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě –   kNN k.ú. Lobeč (Lutovítova) 
usnesení č.: 16/17/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu, údržby a 
oprav inženýrských sítí – uložení nového kabelu NN  na pozemku p. č.425/1 v k. ú. Lobeč, 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. 
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Bod programu: Návrh na uzavření nájemních smluv ze sociálních důvodů  -  byty 
usnesení č.: 16/17/5/4 
1.  RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23, Dr. E. Beneše čp. 539, s panem N. K. 
     ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 
2.  RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900, s paní Z. Ž. ze sociálních 
     důvodů na dobu 1 roku.  

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku nebytových prostor –  objekt výměníkové stanice Štefánikova 
usnesení č.: 16/17/5/5 
RM schvaluje záměr města o výpůjčce nebytových prostor o ploše  39,16m2 v  1. nadzemním podlaží objektu 
umístěného na pozemku st. p. č. 736, k.ú. Lobeček za účelem provozování sociální služby nízkoprahové denní 
centrum.  

 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – MěBP  
usnesení č.: 16/17/5/6 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.602/10/700/RIaSM mezi Městem Kralupy nad 
Vltavou a Městským bytovým podnikem Kralupy nad Vltavou  ve znění uvedeném v příloze č. 1. 

 

Bod programu: Žádost o povolení závodu v coursingu 
usnesení č.: 16/17/5/7 
RM  schvaluje nájem pozemku č. 49/1 v k. ú. Lobeček za účelem konání XII. ročníku Memoriálu Karla 
Grünwalda v coursingu, které pořádá Český coursingový club Stará Boleslav, IČ: 70582645, dne 29.10.2016 za 
poplatek ve výši 2.000,- Kč/den. 

 

Bod programu: Revokace usnesení RM č. 16/16/5/7 ze dne 6. 9. 2016 - Dodatek č. 1 ke smlouvě SL-10/2013 
usnesení č.: 16/17/5/8 
1. RM ruší usnesení RM č. 16/16/5/7 ze dne 6. 9. 2016  
2. RM schvaluje výjimku dle části 5. písm. r) Pravidel o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

přímém zadání veřejné zakázky.   
3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SL-10/2013 (č. smlouvy 66/2013/OKTAJ) mezi městem 

Kralupy nad Vltavou a Softlink s.r.o. IČO 27109682, jehož předmětem je poskytování služby monitorování 
spotřeby energií a medií a servisní služby v objektech města uvedených v příloze, za stávajících podmínek 
za celkovou roční cenu 171 600 Kč bez DPH. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování 
usnesení č.: 16/17/6/1 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování pro město Kralupy nad Vltavou za školní rok 2015/2016.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem 
usnesení č.: 16/17/7/1 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výběr zhotovitele ohňostrojové produkce 1. 1. 2017 
usnesení č.: 16/17/8/1 
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RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2017 za cenu 82.400 Kč bez DPH = vč DPH 99. 704 Kč. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 (kanc. starosty) 
usnesení č.: 16/17/8/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6223 (mezinárodní spolupráce), ve výši 149.800 z položky 5169 – (ostatní služby)  
na položku 5173 - (cestovné vč. ubytování) ve výši 64.800 Kč 
na položku 5175 - (pohoštění) ve výši 55. 000 Kč 
na položku 5139 - (drobný materiál) ve výši 20.000 Kč 
věcné dary 5194 – (věcné dary) ve výši 10.000 Kč 

 

Bod programu: Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 141/08/MST o výrobě Kralupského televizního vysílání  
usnesení č.: 16/17/8/3 
RM ukládá tiskovému mluvčímu a kanceláři tajemníka připravit novou smlouvu, aktualizovat věcnou náplň 
ve spolupráci s Lenkou Císlerovou a vedením města. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání VZ – TSM 8/2016 
usnesení č.: 16/17/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
TSM Kralupy nad Vltavou za období srpen 2016. 

 

Bod programu: Přijetí sponzorského finančního daru pro ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/17/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, dle § 
37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí finančního účelového sponzorského daru v hodnotě 5.000 Kč od SCHWARZ PUMPE, s.r.o., O. 
Wichterleho 810, 278 01 Kralupy n. Vlt. na nákup učebních pomůcek pro žáky školy. 

 
Bod programu: Oznámení ZŠ Václava Havla, Revoluční 682, o čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 16/17/9/3 
RM bere na vědomí oznámení o čerpání z investičního fondu Základní školy Václava Havla v Kralupech 
nad Vltavou, příspěvková organizace, ve výši 42.251 Kč vč. DPH na nákup nového serveru od firmy KnVnet 
services s.r.o. 

 

Bod programu: Přijetí sponzorského finančního daru pro ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/17/9/4 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, dle § 
37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí finančního účelového sponzorského daru v hodnotě 15.000 Kč od pana M. D., na úhradu části nákladů 
na plat asistenta pedagoga k žákovi K. D. 

 

Bod programu Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání VZ – KaSS 8/2016 
usnesení č.: 16/17/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
KaSS Kralupy nad Vltavou za období srpen 2016. 

 

Bod programu: Oznámení ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 16/17/9/6 
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RM bere na vědomí oznámení o čerpání z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského 
nám. 198, příspěvková organizace, ve výši 120.000 Kč na nákup nových žákovských židlí a lavic. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/17/9/7 
Rada města schvaluje úpravu rozpočtu Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou: 
z účtu 549 – Jiné ostatní náklady (akce města zajišťované DDM)   - 255.000,- Kč                          
na účet 501 – Spotřeba materiálu      +255.000,- Kč 
z účtu 512 – Cestovné                         - 5.000,- Kč 
z účtu 549 – Jiné ostatní náklady        - 85.000,- Kč 
z účtu 558 – DDHM, DDNH         - 80.000,- Kč 
na účet 518 – Ostatní služby       + 170.000,- Kč 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis č. 12 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 16/17/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 06.09.2016. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 16/17/11/2 
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 31.08.2016. 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 16/17/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 14 Zdravotní a sociální komise ze dne 07.09.2016 

 
Bod programu: Zápis z jednání č.5 Kulturní komise 
usnesení č.: 16/17/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 5 Kulturní komise konané dne 12.09.2016 

 
Bod programu: Redakční rada 
usnesení č.: 16/17/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 19 Redakční rady konané dne 15.09.2016 

 
Bod programu: Zápis č. 5 komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 16/17/11/6 
1. RM bere na vědomí zápis č. 5 komise výstavby a dopravy ze dne 13. 09. 2016. 
2. RM schvaluje odstranit dopravní značku v ulici Smetanova a vyznačit VDZ (na obrubníku žlutý pruh). 
3. RM ukládá TSM odstranit dopravní značku v ulici Smetanova a vyznačit VDZ (na obrubníku žlutý pruh). 
4. RM ukládá odboru RIaSM zajistit projektovou dokumentaci na šikmé parkovací stání v ulici Gagarinova, 

v návaznosti na posunutí plotu u MŠ Dr. E. Benešem z důvodu překládky trasy horkovodu. 
5. RM schvaluje změnu obousměrné komunikace, která navazuje na ulici Horymírovu u zadního vjezdu do 

ZŠ Generála Klapálka, na parc. č. 97/5, 92/24 a 93/77 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou na 
jednosměrnou. 

6. RM ukládá TSM zavedení jednosměrného provozu v ulici, která navazuje na ulici Horymírovu u zadního 
vjezdu do ZŠ Generála Klapálka, na parc. č. 97/5, 92/24 a 93/77 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou dle 
předloženého návrhu. Návrh bude předložen DI PČR a odboru dopravy k odsouhlasení. 
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7. RM bere na vědomí upravenou variantu č. 2 na variantu č. 7 akce: projektová dokumentace 
„Rekonstrukce komunikace v ulici Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ – viz samostatný 
materiál. 

8. RM schvaluje odstranění DZ (zákaz zastavení) u baru Kotelna v ulici Chelčického a doplnění VDZ (na 
obrubníku žlutý pruh) z důvodu vyčlenění 1 parkovacího místa pro zásobování. 

9. RM ukládá TSM odstranění DZ (zákaz zastavení) u baru Kotelna v ulici Chelčického a doplnění VDZ (na 
obrubníku žlutý pruh) z důvodu vyčlenění 1 parkovacího místa pro zásobování. 

10. RM bere na vědomí dopis pana PharmDr. Žižky a paní Mgr. Vyhnálkové, ve kterém informují, že by se 
rádi finančně spolupodíleli částkou 105.000,- Kč na vybudování nového parkoviště, pokud by bylo 
situováno před stávající poliklinikou a mělo kapacitu minimálně šesti parkovacích míst. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Zadání VŘ na dodání auditu hospodaření příspěvkových organizací MěBP a DDM 
usnesení č.: 16/17/13/1 
RM ukládá odboru RIaSM ve spolupráci s OKTAJ a interní auditorkou připravit zadání VŘ na dodání auditu 
hospodaření příspěvkových organizací MěBP a DDM za rok 2015 a 2016, který provede advokátní nebo 
nezávislá účetní kancelář. 

 
Bod programu: Bezplatné umístění volebního poutače 
usnesení č.: 16/17/13/2 
RM schvaluje bezplatné umístění volebního poutače ve velikosti 4m2 - pro reklamní kostku/věž na 
Cukrovaru na pozemku p. č. 62/15. 

 
Bod programu: Informace o způsobu údržby nové plochy před KaSS 
usnesení č.: 16/17/13/3 
RM žádá ředitele KaSS o informaci o způsobu údržby nové plochy. 

 
Bod programu: Bezplatné umístění volebních poutačů 
usnesení č.: 16/17/13/4 
RM schvaluje bezplatné umístění volebních poutačů v lokalitě na mostě, na budově KaSS a na kruhovém 
objezdu u čajovny. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 4. 10. 2016 od 13:00 hod., bude zahájeno v prostorách objektu 
výměníkové stanice Štefánikova – budoucí nízkoprahové centrum a následně bude pokračovat v zasedací 
místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 21. 9. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 17 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
20. 9. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21. 9. 2016 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta    


