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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. února 2016 

(RM č. 3) 
 

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. 3 
usnesení č.: 16/3/1/01  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Poskytnutí inzertního prostoru na webových stránkách města 
usnesení č.: 16/3/2/01 
RM schvaluje zřízení inzertního prostoru na webových stránkách města www.mestokralupy.cz pro 
zobrazování reklamy firmám za komerční smluvní poplatek. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2016 
usnesení č.: 16/3/3/01 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Přijetí investiční dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2015 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a 
složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje JSDH ve výši 
200.000 Kč účelově určené na projekt: „Modernizace lodi Carolina JSDH Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4222 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – 
správa majetku, § 5512 o 200.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 476.135 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 

6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 482 (přístavba nad 
jídelnou ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou). Jedná se o úhradu projektové 
dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení, vč. zajištění vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
 usnesení č.: 16/3/4/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 
Bod programu: Autorský dozor na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad 
Vltavou“ 
usnesení č.: 16/3/4/02 
RM schvaluje zajištění autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, 
Kralupy nad Vltavou“ Ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry, za celkovou 
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částku 43 560 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 (2212 6121 org.188 
– Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova). 

 
Bod programu: PD na akci „Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ – 
výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/3/4/03 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení, vč. 
zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského 
náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“, Jana Cichru, V Zátiší 1022, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 
476 135 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 – kapitola 5 
paragraf 6171 položka 6121 – projektové dokumentace celkem. 

 
Bod programu: Zamítnutá reklamace v rámci akce „Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou - 
ODLOŽENO 
usnesení č.: 16/3/4/04 
RM ukládá RIaSM svolat jednání se zhotovitelem díla a projektantem k prokázání závad na parních 
generátorech za účasti vedení Kralupské Sportovní s.r.o. 

 
Bod programu: Výměna oken v rekreačním objektu čp. 103, 543 44 Černý Důl - žádost o výjimku 
usnesení č.: 16/3/4/05 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
2. RM schvaluje zhotovitelem akce: „Výměna oken v rekreačním objektu čp. 103, 543 44 Černý Důl" pana 

Tomáše Kuklíka uzavřením SoD, za celkovou cenu 267 160,- Kč bez DPH, termín provedení díla od 
11.04.2016 do 29.04.2016. 

 
Bod programu: Plnění usnesení - rozšíření parkovacích stání na parcele č. 15/6 v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 16/3/4/06 
RM ukládá Odboru RIaSM zadat poptávkové řízení na vyhotovení projektové dokumentace ve stupních pro 
územní a stavební řízení pro akci: „Rozšíření parkovacích stání na par. č. 199/3 a 15/6 v k.ú. Lobeč." 

 

Bod programu: Výběrové řízení „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/3/4/07 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ 

V. Havla, Kralupy nad Vltavou“, v rozsahu 1. a 2. etapy s termínem realizace červen - srpen 2016 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: 

„Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

- J. I. H. – sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 
- Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem 
- mmcité + a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice 
- BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6 
- TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí 

- Lubomír Schmid, Dukelská 1350, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 

- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Ing. Stanislava Bednářová, ředitelka ZŠ V. Havla 

 



str.3 

Náhradníci v pořadí:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. RM odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Chelčického, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/3/4/08 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry společnosti Project ISA spol. s.r.o., Markupova 2854/2a, 
193 00 Praha 9 na základě žádosti, pro vstup do chodníku v ulici Chelčického, Kralupy nad Vltavou z důvodu 
odstranění stávající armaturní vodovodní šachty a navazujícího vstupního potrubí LT DN300. Zároveň bude 
provedeno umístění nové armaturní vodovodní šachty, umístění nových tras vodovodních potrubí LT DN 250 
a LT DN 300. Podmínkou je zajištění realizace vstupu do chodníku od STAVEBNÍ FIRMY NEUMANN s.r.o., 
Jugoslávská 2090/25, 27601 Mělník, která drží na chodníku záruku do roku 2020 a splnění požadavků správce 
místních komunikací.  
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení umístění reklamy a stavebních úprav – nové infocentrum 
usnesení č.: 16/3/5/01 
1. RM schvaluje  instalaci světelné reklamy  o velikosti 65cm x 65cm x15cm, sklo (Lavazza), na náklady 

nájemce s tím, že reklama bude umístěna na sloupech veřejného osvětlení.  
2. a.  RM schvaluje  umístění reklamního loga i – Cafe v 3 D provedení z 5 cm silného polystyrenu 0,7m x 

2,5 m, na náklady nájemce. Logo bude přilepeno na fasádu objektu turistického centra čp. 22 (viz. 
příloha č.1)  zhotovitelem stavby BUILDING – LT s.r.o., Marie Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice.  

2. b. RM schvaluje umístění reklamního loga i – Cafe na prosklenou stěnu objektu turistického  
centra čp. 22  samolepící folií 

3. RM schvaluje umístění 3 ks bannerů z PVC plachtoviny o velikosti 150cm x 50cm na zábradlí v ulici 
Mostní (žluté)dle přílohy  3  a na zábradlí kolem potoka dle přílohy č.2      

4. a. RM schvaluje stavební úpravy objektu  turistického centra čp. 22 na náklady nájemce, a to zaklopení 
stávajícího světlíku sádrokartonovým podhledem zhotovitelem stavby BUILDING – LT s.r.o., Marie 
Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice.    

4. b. RM schvaluje stavební úpravy objektu  turistického centra čp. 22 na náklady nájemce, zaklopení 
       stávajícího světlíku proskleným podhledem zhotovitelem stavby BUILDING – LT s.r.o., Marie Pomocné 
       309/42, 412 01 Litoměřice.  

 
Bod programu: Schválení změny nájemní smlouvy č.216/98/719/SM a č.117/07/700/SMI 
usnesení č.: 16/3/5/02 
1. RM  schvaluje    uzavření Dodatku č.7 k nájemní smlouvě č.216/98/719/SM, ve kterém dojde ke zvýšení 

ročního nájemného na částku 55.507,-Kč. 
2. RM  schvaluje   uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.117/07/700/SMI, ve kterém dojde ke zvýšení 

ročního nájemného na částku 7.055,-Kč. 

 
Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemku p. č.83/1, k.ú. Lobeček. 
usnesení č.: 16/3/5/03 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 372/10/700/SM ze dne 1.9.2010, uzavřené s M. K. na nájem části 
pozemku p.č.83/1 v k.ú. Lobeček, dohodou ke dni 31.12.2015. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti:    
1. J. B. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2. Z. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy   
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3. Hlášení volného bytu č.21, Chelčického 687 
4. Hlášení volného bytu č.5, Libušina 48 
usnesení č.: 16/3/5/04 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900, paní J. B. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od  01.03.2016 do 28.02.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Cesta brigádníků 679, paní Z. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2016 do 30.06.2016. 
3. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 21, Chelčického 687. 
4. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 5, Libušina 48. 
5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.  5, Libušina 48 s panem M. K. na dobu určitou od 1. 3. 

2016 do 28. 2. 2017. 

 

Bod programu: Žádost o snížení ceny za pronájem pozemku pro hostování lunaparku 
usnesení č.: 16/3/5/05 
1. RM  revokuje usnesení č. 15/24/5/05, ze dne 3. 11. 2015 
2. RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 30.3.2016 do 15.04.2016 panu J. J., bytem 

Sychrovská 800, Praha 9, za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,- Kč/den, a to za podmínky 
předání volných vstupenek odboru SVŠK, který je bude dále distribuovat do škol.   

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu Rozpočtová změna  
usnesení č.: 16/3/6/01 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 3/2016 - rozpočtovou změnu  
z kap. 2 § 4329 pol. 5169 ve výši 14.000,- Kč  
přesun  
na kap. 2 § 4359 pol. 5339 ve výši 10.000,- Kč,  
na kap. 2 § 4359 pol. 5175 ve výši      500,- Kč, 
na kap. 2 § 4359 pol. 5229 ve výši   3.500,- Kč 

 
Bod programu: Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti  
usnesení č.: 16/3/6/03 
RM schvaluje zapojení města Kralupy nad Vltavou do projektu MPSV „Systémový rozvoj a  
podpora nástrojů SPOD“ - klíčová aktivita 01 – Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD. 

 

Bod programu: Individuální finanční dotace - Diakonie ČCE, středisko Praha 
usnesení č.: 16/3/6/04 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Diakonie ČCE – středisko Praha ve výši 10.000,- Kč . 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2 § 4371 pol. 5222 na kap. 2 § 4371 pol. 5223 ve výši  

10.000,-Kč. 

 

Bod programu: Žádost o uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ a MŠ na I. pol. roku 
2016 
usnesení č.: 16/3/6/05 
1. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 15 001,-Kč  

z kap. 2 - OSVŠK, § 3111 - předškolní zařízení, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331, 
rozdělit následovně: 

       MŠ Gen. Klapálka  12 858,-Kč   
       MŠ Dr. E. Beneše     2 143,-Kč 
2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 35 000,-Kč  
       z kap. 2 – OSVŠK, § 3113 - základní školy, 
       položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, 
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       org. 5331,  
        rozdělit následovně: 
        ZŠ Gen. Klapálka   11 666,-Kč 
        ZŠ a MŠ Třebízského  11 666,-Kč 
        ZŠ Václava Havla     8 750,-Kč 
        ZŠ Komenského        2 918,-Kč  
3. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků pro Základní školu praktickou, Kralupy nad Vltavou, ve výši 

15.000,-Kč    
z kap. 2 - OSVŠK, § 3114 - speciální základní školy, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 
5331. 

 

Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – TJ Sokol Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/3/6/06 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.1/2010 pro 
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Sokolské šibřinky“. 
Uvedená akce se bude konat dne 5. 3. 2016 od 20:00 hod. do 6. 3. 2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 300 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá paní J. N. 

 

Bod programu: Závěrečná zpráva od Semiramis, o.s.  o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad 
Vltavou (od 1. ledna 2015 – 31. prosince 2015) 
usnesení č.: 16/3/6/07 
RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečnou zprávu z roku 2015 od Semiramis, o. s. o realizaci 
projektu „Terénní program Kralupy nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Žádost o schválení finanční dotace 2016, závěrečná zpráva z roku 2015 – MUDr. Dušan 
Randák 
usnesení č.: 16/3/6/08 
1. RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečnou zprávu za rok 2015 MUDr. Dušana Randáka o 

realizaci programu „Program pro rodinné příslušníky“. 
2. RM doporučuje ZM schválit dle došlé žádosti MUDr. Dušana Randáka finanční dotaci pro rok 2016 na 

poskytování služeb v rámci projektu „Rodičovská skupina“ ve výši 96.000,-Kč. 
3. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční 

dotace na základě zákona č.250/2000 Sb., novely 24/2015 § 10a  odst. 5, na rok 2016 pro MUDr. Dušana 
Randáka. 

 

Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – FK Kralupy 1901 
usnesení č.: 16/3/6/09 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.1/2010 pro 
FK Kralupy 1901 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce FK Kralupy 
nad Vltavou uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „ 5. Ples fotbalového klubu FK Kralupy 1901“. 
Uvedená akce se bude konat dne 4. 3. 2016 od 20:00 hod. do 5. 3. 2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je hotel Sport v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá pan L. Č. 
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Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – V. M.  
usnesení č.: 16/3/6/10 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro slečnu V. M. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č.1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna 
Veronika Mrázová uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Maturitní ples – Gymnázium Jana Palacha 
Mělník“. 
Uvedená akce se bude konat dne 26. 2. 2016 od 19:00 hod. do 27. 2. 2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 400 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá slečna V. M. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2015 
usnesení č.: 16/3/9/01 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v roce  
2015. 

 
Bod programu: Pravidla půjčování tematických kufříků v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/3/9/02 
RM schvaluje Pravidla půjčování tematických kufříků v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou 

 
Bod programu: Uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/3/9/03 
RM schvaluje uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v sobotu dne 26.3.2016 

 

Bod programu: Omezení provozu Městské knihovny Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/3/9/04 
RM schvaluje omezení provozu dětského oddělení do 15.00 h v pátek dne 1. dubna 2016 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 16/3/9/05 
RM schvaluje přidělení  bytu č. 311 v Domě s pečovatelskou službou sídl. U Cukrovaru 1171 
panu J. Š., nar. 11.5.1934 na dobu určitou 1 roku  

 

Bod programu: Opatření k zahájení činnosti odtahové služby prostřednictvím TSM Kralupy nad Vltavou 

usnesení č.: 16/3/9/06 
RM schvaluje nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2016 
RM schvaluje ceník odtahové služby, provozované TSM Kralupy nad Vltavou, za nucený odtah motorového 
vozidla, v následující finanční výši (ceny jsou uvedeny vč. DPH): 

• Marný příjezd vozidla odtahové služby: 300,- Kč 

• Odtah započatý: 600,- Kč 

• Odtah neúplný: 900,- Kč 

• Odtah úplný: 1700,- Kč 

• Odtah zpětný: 3400,-Kč 

• Za skladování odtaženého vozidla (parkovné za každý započatý den) 100,- Kč/den 
 
 



str.7 

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

Bod programu: Schválení jízdního řádu 
usnesení č.: 16/3/10/01 
RM schvaluje v souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., v platném znění, jízdní řád podle § 17 
odst. 1 a odst. 3 pro linku 257457 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy – Minice – Žel st. – Tesco. Platnost 
jízdního řádu je od 28. 2. 2016 do 10. 12. 2016. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu:  
1. Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí 
2. Plán činnosti Komise sociálně-právní ochrany dětí  
3. Odvolání člena Komise sociálně-právní ochrany dětí 
4. Jmenování člena Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 16/3/11/01  
1. RM bere na vědomí Zápis č. 8 Komise sociálně-právní ochrany dětí z 20. ledna 2016 
2. RM schvaluje Plán činnosti Komise sociálně-právní ochrany dětí na 1. pololetí roku 2016 
3. RM odvolává členem Komise sociálně-právní ochrany dětí pana Lukáše Baštu k 31.1.2016 
4. RM jmenuje členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí paní Pavlu Gregorovou od 1.2.2016 

 

Bod programu: Plán činnosti Sportovní komise na rok 2016 
usnesení č.: 16/3/11/02 
RM schvaluje Sportovní komisi plán činnosti na rok 2016.  

 

Bod programu: 

1. Zápis Zdravotní a sociální komise z 20. ledna 2016 
2. Plán činnosti Zdravotní a sociální komise na 1. pololetí 2016 
usnesení č.: 16/3/11/04 
1. RM bere na vědomí Zápis č. 9 Zdravotní a sociální komise z 20. ledna 2016 
2. RM schvaluje Plán činnosti Zdravotní a sociální komise na 1. poletí 2016 

 

Bod programu: Plán činnosti Kulturní komise na I. pol. 2016 
usnesení č.: 16/3/11/06 
RM schvaluje plán činnosti Kulturní komise na I. pol. 2016  

 
Bod programu: Plán činnosti Komise pro centrum města na I. pol. 2016 
usnesení č.: 16/3/11/07 
RM schvaluje plán činnosti Komise pro centrum města na I. pol. 2016  

 
Bod programu: Plán činnosti komise výstavby a dopravy na I. pol. 2016  
usnesení č.: 16/3/11/08 
RM schvaluje plán činnosti komise výstavby a dopravy na I. pololetí 2016.  

 
Bod programu: Plán činnosti Ekologické komise na 1. pololetí 2016 
usnesení č.: 16/3/11/09 
RM schvaluje „Plán činnosti Ekologické komise na 1. pololetí 2016 “ 

 

Bod programu:  
1. Zápis č. 8 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
2. Plán činnosti majetkoprávní a bytové komise na I.pololetí 2016 
usnesení č.: 16/3/11/10 
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1. RM bere na vědomí zápis č.8 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 26.01.2016. 
2. RM schvaluje plán činnosti majetkoprávní a bytové komise na I. pololetí 2016. 

 

Bod programu:  
1. Zápis komise školské a prevence kriminality 
2. Plán činnosti komise školské a prevence kriminality na 1. pol. roku 2016  
usnesení č.: 16/3/11/11 
1. RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 18. 1. 2016. 
2. RM schvaluje komisi školské a prevence kriminality plán činnosti na 1. pol. roku 2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehled závad zjistěných z kontrol domů a bytů provedených MěBP v roce 2015. 
usnesení č.: 16/3/12/01 
RM bere na vědomí přehled závad zjistěných z kontrol domů a bytů provedených MěBP v roce 2015. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Program ZM – 17. 2. 2016 
Usnesení č.: 16/3/13/01 
RM schvaluje program ZM, které se koná dne 17. 2. 2016. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti:  

1. J. J.      – žádost o prodloužení NS 
2. J. F.     – žádost o prodloužení NS 
3. H.T.     – žádost o prodloužení NS 
4. D. F.    – žádost o prodloužení NS 
5. R. T.    – žádost o prodloužení NS  

usnesení č.: 16/3/13/02 
1. RM ruší usnesení č.: 16/2/5/05 z důvodu opomenutí prominutí jistoty p. H. T. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova 216, paní J. J. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 1. 2. 2016 - do 31. 1. 2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 panu J. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 1. 3. 2016 - do 28. 2. 2017.    
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 1. 3. 2016 - do 28. 2. 2017. 
5. RM schvaluje prominutí jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, požadované v souvislosti 

s užíváním bytu č. 2, Libušina 48, nájemci, paní H. T. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 1. 3. 2016 - do 31. 5. 2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2016 - do 30. 4. 2016.                                                                                              
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Příští jednání Rady města proběhne 23. 2. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 10. 2. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 3. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
9. 2. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


