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sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. února 2016 
(RM č. 4) 

 
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. 4 
usnesení č.: 16/4/1/01  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 3/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Doporučení na jmenování výběrové komise na místo vedoucího odboru dopravy 
usnesení č.: 16/4/2/01 
RM doporučuje tajemnici MěÚ jmenování výběrové komise ve složení:  
Předseda komise:  Petr Holeček 
Členové komise:  Libor Lesák 

 

Bod programu: Výroční zpráva města Kralupy nad Vltavou za rok 2015, ve smyslu zákona  
č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím 
usnesení č.: 16/4/2/02 
RM bere na vědomí Výroční zprávu města Kralupy nad Vltavou za rok 2015, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. 
o svobodném přístupu k informacím. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2016 
usnesení č.: 16/4/3/01 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské 
pobočky v Příbrami v celkové výši 680.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 
osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem 
pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 680.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a 
paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na pěstounskou péči o 680.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 7.522 Kč. Jedná se o výplatu 
pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. za poškozenou zastávku u nádraží v Kralupech nad 
Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na kap. č. 7 – správa majetku, na položku autobusové 
přístřešky – Masarykova ulice. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 7.522 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 o 7.522 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. Středočeské vodárny, a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním kulturních a 
vzdělávacích akcí obce a dále rozvoj sportovních aktivit u dětí a mládeže. Navýšení příjmů kap. č. 10 
– Kancelář starosty, § 3399 o 5.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 
5.000,- Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 129.470 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 

6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 3392 pol. 6121 org. 483 (úprava prostoru 
před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou).  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.395 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 3113 pol. 5171 (oprava sociálních zařízení 
v ZŠ V. Havla).   

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 56.749 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 3113 pol. 5171 (oprava školní družiny v ZŠ 
Třebízského).  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 7 - správa majetku, § 5512 na 
kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512. Jedná se o investiční dotaci ve výši 200.000 Kč, která je účelově 
určena na projekt: „Modernizace lodi Carolina JSDH Kralupy nad Vltavou“. Dotace byla omylem 
přiřazena na kap. č. 7 – správa majetku. Od roku 2016 jsou dopravní prostředky jednotek sboru 
dobrovolných hasičů vedeny na kap. č. 10 – kancelář starosty. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádosti o dotace z programu „Dotace pro JSDH obcí“ 
usnesení č.: 16/4/4/01 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Dotace pro jednotku SDH obcí pro rok 2017“ pro 

JSDH Kralupy nad Vltavou na pořízení a rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.  
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Dotace pro jednotku SDH obcí pro rok 2017“ pro 

JSDH Kralupy nad Vltavou na pořízení nového dopravního automobilu. 

 
Bod programu: Autorský dozor - Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 16/4/4/02 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
2. RM schvaluje zajištění autorského dozoru v rámci stavby „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě 

Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“ Ing. arch. Jiřím Hánlem, Všestudy 57, Veltrusy 277 46, za 
celkovou částku 94 864,- Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 (2212 
6121 org. 418 – Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou). 

 
Bod programu: Seznámení s výsledkem kontrolního zjištění správce daně a návrh řešení k akci „Umístění 
světelných signálů v Přemyslově ulici“ 
usnesení č.: 16/4/4/03 
1.  RM ukládá RIaSM nevyjadřovat se správci daně k výsledku kontrolního zjištění týkajícího se daňové 

kontroly k veřejné zakázce s názvem „Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově 
ulici“.  

2.  RM ukládá RIaSM požádat dle § 44a odst. 12 a 13 zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech 
Generální finanční ředitelství prostřednictvím finančního úřadu o prominutí nebo částečné prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci veřejné zakázky s názvem „Umístění světelných signálů u 
přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“. 

 
Bod programu: Plnění usnesení - prověření reálnosti provedení zpracované varianty č. 1. na  
opravu panelové vozovky v ulici Ke Koupališti, Kralupy nad Vltavou, v celé délce vozovky 
usnesení č.: 16/4/4/04 
1. RM bere na vědomí vyjádření Odboru RIaSM k požadovanému prověření reálnosti provedení zpracované 

varianty č. 1 na opravu panelové vozovky v ulici Ke Koupališti, Kralupy nad Vltavou, v délce celé vozovky. 
2. RM bere na vědomí návrh řešení Odboru RIaSM k opravě panelové vozovky v ulici Ke Koupališti ve znění: 
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a) v úseku u koupaliště - odstranit stávající betonové desky, recyklát z těchto desek použít do podloží, 
vybudovat živičnou vozovku dostatečně únosnou pro pojezd těžké techniky, parkovací stání postačí 
zhutnit podloží a "vyštěrkovat" 
b) ve vybraných úsecích poškozené vozovky - vyměnit narušené desky za silniční panely, desky lze využít 
jako recyklát do podloží 

 

Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace v ulici Josefa Janury, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/4/4/05 
1. RM bere na vědomí informaci o stavu projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a 

pro provádění stavby vč dodatků 1, 2 a 3 na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Josefa Janury, 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ od firmy INPAR s.r.o., Golfová 903/2, PSČ: 102 00, Praha 10. 

2. RM ukládá odboru RIaSM písemně odstoupit od smlouvy o dílo č. RISML/00054/2013 dle čl. XI. Jiná 
ujednání, odst. 2d na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro 
provedení stavby vč. dodatků č. 1, 2 a 3 na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Josefa Janury, 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou“. 

3. RM ukládá odboru RIaSM prověřit možnost realizace stavby zčásti. 

 
Bod programu: Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/4/4/06 
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou 

v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výše 

uvedeném zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty byla stanovena na 150 000,00 Kč. Jistotu 
poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či 
pojištění záruky v  souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

Bod programu: Oprava zahradního domku se skladem na nářadí při ZŠ a MŠ Třebízského –  
výběr zhotovitele 
usnesení č.: 16/4/4/07 
RM schvaluje zhotovitelem akce: „Oprava zahradního domku se skladem na nářadí při ZŠ a MŠ Třebízského“, 
uchazeče: Stavba a Interiér Praha, s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2, za celkovou cenu 436.239,- Kč vč. 
DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu ZŠ a MŠ Třebízského ulice 523. 

 

Bod programu: Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – I. etapa  
– výběr zhotovitele 
usnesení č.: 16/4/4/08 
RM schvaluje zhotovitelem akce: „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou  
– I. etapa“, uchazeče: RYBÁŘ stavební, s.r.o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, za celkovou cenu 1.026.811,80 Kč 
vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad 
Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci  
Programu prevence kriminality 2016 
usnesení č.: 16/4/4/09 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ z Programu 

prevence kriminality 2016 s celkovými náklady 395.000,- z toho požadovanou dotací ve výši 316.000,- a 
závazek spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 79.000,- Kč. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Domovník“ z Programu 
prevence kriminality 2016 s celkovými náklady 14.200,- z toho požadovanou dotací ve výši 11.360,- 
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a závazek spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 2.840,- Kč. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Sebeobrana pro seniory a 
ženy“ z Programu prevence kriminality 2016 s celkovými náklady 9.100,- z toho požadovanou dotací ve 
výši 7.280,-  a závazek spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 
a to minimálně 1.820,- Kč. 

 

Bod programu: PD „Snížení energetické náročnosti bytového domu Chelčického 687, Kralupy  
nad Vltavou“  
usnesení č.: 16/4/4/10 
1. RM bere na vědomí informaci o stavu projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „Snížení 

energetické náročnosti bytového domu Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ od firmy Pavel Brambora, 
projekční kancelář 2P – projekt, U Olivovny 1640/2, Říčany, PSČ: 251 01. 

2. RM ukládá odboru RIaSM písemně odstoupit od smlouvy o dílo dle čl. XI. Jiná ujednání, odst. 2d 
podepsané dne 02.12.2015 se zhotovitelem Pavlem Bramborou – projekční kancelář 2P - projekt, U 
Olivovny 1640/2, Říčany, PSČ: 251 01 na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na 
akci: „Snížení energetické náročnosti Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM ukládá odboru RIaSM objednat dopracování projektové dokumentace na akci: „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“  
u Ing. Jindřicha Matějky, Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou za částku 57.000,- bez DPH 
(68.970,- Kč vč DPH).  

 

Bod programu: Žádost o dotaci – „Snížení energetické náročnosti DPS – sídliště U Cukrovaru  
1171, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/4/4/11 
1. RM schvaluje na základě níže uvedených skutečností, pokračování v přípravě žádosti o dotaci na akci 

„Snížení energetické náročnosti DPS – sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“ 

celkové náklady projektu 
po úpravách 

        možná výše dotace  možná výše úvěru 

13 287 419,- Kč bez DPH 2 560 000,- Kč bez DPH 3 200 000,- Kč bez DPH 

 
2. RM ukládá odboru RIaSM připravit variantní řešení zateplení. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na schválení změny nájemní smlouvy pozemky k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 16/4/5/01 
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č.202/06/SMI, uzavřené s nájemci V. L. a V. K., uzavřením Dodatku č. 
3 k výše uvedené nájemní smlouvě, kterým dojde k úpravě výměry pronajatých pozemků tak, že předmětem 
nájmu bude pozemek p. č. st. 589 o výměře 62m2, pozemek p. č. st. 590 o výměře 261m2, pozemek p. č. 
113/3 o výměře 193m2 a část pozemku p.č.st.588 o výměře 196m2, vše v k. ú. Lobeček. Dále dojde k úpravě 
výše ročního nájmu na částku 7.130,00 Kč a ke změně nájemce tak, že jediným nájemcem bude paní V. K.  

 

Bod programu: Herní prvky pod Turistickým centrem 
usnesení č.: 16/4/5/02 
1. RM bere na vědomí návrh na umístění herních prvků pod Turistickým centrem v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM schvaluje realizaci 1. a 2. etapy akce „Herní prvky pod Turistickým centrem“ v jednom termínu. 
3. RM doporučuje ZM schválit použití finančních prostředků na úhradu nákladů na realizaci akce „Herní 

prvky pod Turistickým centrem“ ve výši 135.000,-Kč z finančního vypořádání za rok 2015. 
4. RM ukládá odboru RIaSM připravit výběrové řízení na 1. a 2. etapu akce „Herní prvky pod Turistickým 

centrem“ podle návrhu uvedeného v příloze tak, aby obě etapy byly realizovány v jednom termínu. 
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Výběrové řízení bude vyhlášeno po schválení finančních prostředků na realizaci akce zastupitelstvem 
města. 

 
Bod programu: :  Bytové záležitosti:    
1. B. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2. J. Z. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy     
3. D. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
4. Hlášení volného bytu č. 14, Dr. E. Beneše 539 
usnesení č.: 16/4/5/03 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, J. Palacha čp.738 paní B. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.04.2016 do 31.03.2017 za podmínky úhrady jistoty ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu před podpisem Dodatku ke smlouvě. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. Z. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.03. 2016 do 28.02.2017.  

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova 211 panu D. K., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 01.03.2016 do 28.02.2017. 

4. a) RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 14, Dr. E. Beneše 539. 
b) RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 
Dr. E. Beneše 539 se žadatelem, který je vedený v evidenci žadatelů o byt ze sociálních důvodů. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítí v k.ú. Lobeček, RWE GasNet s.r.o. 
usnesení č.: 16/4/5/04 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav plynárenského zařízení do pozemků  parc.č.83/1, parc.č.83/108, parc.č.174/1 a parc.č.174/4 v k.ú. 
Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se 
sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve výši  4.000,-- Kč za prvních 10 m délky trasy a 
300,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, 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: Žádost o snížení nájemného v objektu Třebízského čp.524  
usnesení č.: 16/4/5/05 
RM  schvaluje  prominutí nájemného, ve výši 350,-Kč/den,  po dobu rekonstrukce sociálního zařízení 
v objektu Třebízského čp. 524 paní E. K. (nájemní smlouva č.395/10/700/RIaSM).  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu:  Informace o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol  
usnesení č.: 16/4/6/01 
RM bere na vědomí informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol: 
 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 13. 4. a 14. 4. 2016 v čase od 9:00 hod. - do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č.p. 976 a Mikovická čp. 501.  
Základní  škola a Mateřská škola Třebízského - 18. 5. 2016  v čase od 13:00 hod. - do 17:00 hod. Zápis 
proběhne v budově školy Třebízského čp. 523. 
Mateřská škola Dr. E. Beneše -  18. 5. a 19. 5. 2016 v čase od 13:00 hod. - do 17:00 hod.  
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše čp. 694.  
Zákonný zástupce u zápisu do MŠ předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.  

 
Bod programu: Jmenování konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 
usnesení č.: 16/4/6/02 
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1. RM jmenuje v souladu vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích, konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 
1029, okres Mělník, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
27801, IČ 71009922, ve složení: 

Předseda komise: Petr Holeček       zástupce zřizovatele 
  
Členové komise: Mgr. Jiřina Herainová    zástupce zřizovatele 
 

Mgr. Tomáš Valášek    zástupce krajského úřadu 
Mgr. Miloslava Lamačová odborník v oblasti státní správy, 

organizace a řízení ve školství 
Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová   zástupce pedagogických pracovníků 

školy  
 

Ing. Martina Faltysová  zástupce České školní inspekce 
Ing. Jana Formánková zástupce školské rady  
 

2. RM ukládá starostovi města Kralupy nad Vltavou jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. 
3. RM jmenuje v souladu vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise 
pro posuzování uchazečů na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, a to: Lenku Mudrovou. 

 

Bod programu: Informace o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu 2016 
usnesení č.: 16/4/6/03 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2016: 
Mateřská škola Dr. E Beneše: 
Uzavření celé organizace od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016. 
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 31. 5. 2016 zajišťuje Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 20. 
6. 2016. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016. 
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 31. 5. 2016 zajišťuje Mateřská 
škola Kralupy  nad Vltavou, Dr. E. Beneše, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 20. 
6. 2016. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. 
Náhradní provoz od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016 pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 31. 5. 
2016 zajišťuje Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, pouze do naplnění kapacity a předem 
uhrazeného školného do 20. 6. 2016. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
Náhradní provoz od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 31. 5. 
2014 zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 20. 6. 2016. 
Přihlášeným dětem se školné nevrací. 

 

Bod programu: Žádost o  provozování Dětské skupiny Centra D8 o.p.s. a AZ Centra v Třebízského 524 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/4/6/04 
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1. RM souhlasí s provozováním Dětské skupiny na adrese: Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, na dobu 
neurčitou. 

2. RM bere na vědomí provozování Dětské skupiny Centrum D8 o.p.s. a AZ Centrum, Třebízského 524, 
Kralupy nad Vltavou v budově Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 
době od 27. 6. do 1. 7. 2016. 

 

Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci  
usnesení č.: 16/4/6/05 
1. RM schvaluje finanční individuální dotaci pro PALATU – Domov pro zrakově postižené ve výši 5.000,-Kč. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5.000,-Kč z kap. 2 § 4359 pol. 5223 na kap. 2 § 4359 pol. 5229. 

 

Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním sídla spolku na adrese v areálu Slavoj Mikovice, 
Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Mikovice 
usnesení č.: 16/4/6/06 
RM souhlasí s umístěním sídla spolku „Rugby Club Kralupy nad Vltavou“ na adrese v areálu Slavoj Mikovice, 
Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Mikovice na dobu neurčitou. 

 

Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním sídla společností 
ODLOŽENO 
    

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu:  

1. Dotace z fondu STA – ČSCH Kralupy 
2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
usnesení č.: 16/4/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu starosty, Českému svazu chovatelů Kralupy nad Vltavou, se 

sídlem Kralupy - Dřevák, ve výši. 5.000 Kč na pořádání výstavy k 115. výročí organizace, která se 
uskutečnila v 2/2016 v Kralupech nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00006/2016) s Českým 
svazem chovatelů Kralupy nad Vltavou, v zastoupení předsedy J. Zemanem, ve výši 5.000 Kč na pořádání 
výstavy k 115. výročí organizace, která se uskutečnila v 2/2016 v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu:  

1. Dotace z fondu MST1 – H. Z. 
2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
usnesení č.: 16/4/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST 1, paní H. Z., bytem Zátiší 1007, Kralupy nad Vltavou ve 

výši. 6500 Kč z fondu MST1 na r. 2016, na vystoupení DJ A-CRAY na akci MASTO CREW , která se 
uskuteční v Kralupech nad Vltavou v měsíci březen 2016.  

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00007/2016) s paní H 
Z., bytem Zátiší 1007, Kralupy nad Vltavou ve výši 6500 Kč z fondu MST1 na r. 2016, na vystoupení DJ A-
CRAY na akci MASTO CREW , která se uskuteční v Kralupech nad Vltavou v měsíci březen 2016.  

 

Bod programu:  

1. Dotace z fondu MST1 – S. V. 
2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
usnesení č.: 16/4/8/03 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST 1, panu S. V., 
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bytem Tř. Legií 656, Kralupy nad Vltavou ve výši 4700 Kč z fondu MST1 na r. 2016, na startovné a licenci 
ABL při účasti na 12. ročníku turnaji v bowlingu v Kralupech nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00008/2016) s panem 
S. V. bytem Tř. Legií 656, Kralupy nad Vltavou ve výši 4700 Kč z fondu MST1 na r. 2016, na startovné a 
licenci ABL při účasti na 12. ročníku turnaji v bowlingu v Kralupech nad Vltavou. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – 1/2016 TSM 
usnesení č.: 16/4/9/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu 1/2016 - TSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 
Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 16/4/9/02 
RM schvaluje přidělení bytu č. 555 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 paní  
J. V., nar. 13. 1. 1930 na dobu určitou 1 roku. 

 
Bod programu: Informace o krátkodobém bezplatném pronájmu nebytových prostor mezi MŠ  
Dr. E. Beneše a ZŠ Václava Havla   
usnesení č.: 16/4/9/03 
RM bere na vědomí informaci ohledně krátkodobého bezplatného pronájmu nebytových prostor mezi 
Mateřskou školou Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše a Základní školou Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou. Předmětem krátkodobého pronájmu jsou sportovní aktivity dětí MŠ Dr. E. Beneše.  

 

Bod programu: Žádost ZŠ Komenského o souhlas zřizovatele se zřízením školního klubu a žádost  
o schválení Dodatku č. 3 ke zřizovací litině školy 
usnesení č.: 16/4/9/04 
1. RM doporučuje ZM vydání souhlasu s podáním žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje, rejstřík škol 

a školských zařízení o zápis školního klubu v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, příspěvková organizace od 1. 9. 2016.  

2. RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, dle předloženého znění.  

 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Schválení dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy pro léta 2010 – 2019 
usnesení č.: 16/4/10/01 
1. RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k systému 

Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů (na linku PID 473) 

2. RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů (na linku PID 470) 

3. RM dodatečně schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
k systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o 
silniční přepravě, ve znění pozdějších předpisů (na linku PID 456) 

4. RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů (na linku PID 413) 
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5. RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů (na linku PID 372) 

6. RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů (na linku PID 370) 

7. RM dodatečně schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování městské autobusové dopravy 
v Kralupech nad Vltavou ze dne 1. 1. 2005 (na linku PID 457, 458) 

8. RM schvaluje vypovězení Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti MHD Kralupy nad Vltavou s obcí 
Nelahozeves uzavřené dne 16. 12. 2009. 

9. RM schvaluje vypovězení Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti MHD Kralupy nad Vltavou s městem 
Veltrusy uzavřené dne 16. 12. 2009. 

 

Bod programu: Schválení Směrnice o pravidlech nucených odtahů silničních vozidel, jejich skladování a 
ostrahy, včetně případného vrácení na místo odtažení 
usnesení č.: 16/4/10/02 
RM schvaluje Směrnici o pravidlech nucených odtahů silničních vozidel, jejich skladování a ostrahy, včetně 
případného vrácení na místo odtažení, s účinností od 1. 3. 2016. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 13 
usnesení č.: 16/4/11/01  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 13 ze dne 12.02.2016. 

 

Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č.1/2016 a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 16/4/11/02 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 

15.02.2016. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit zpracování oponentního statického posouzení ležáckých sklepů v areálu 

bývalého pivovaru. 
3. RM ukládá odboru RIaSM  oslovit Prof. Ing. arch. Tomáše Šenbergera z ČVUT za účelem předložení 

cenové nabídky na zpracování analýzy na zhodnocení vhodnosti adaptace bývalé pivovarské sladovny. 
4. RM doporučuje ZM schválení záměru prodeje objektu bývalé mlýnské balírny vč. části sousedních 

pozemků soukromému investorovi – např. formou obálkové metody nejvýhodnější nabídce, dle popisu 
uvedeného v příloze (zápis z Komise pro centrum města č.1/2016).  

 

Bod programu: 

1. Zápis č. 1 z jednání rozpočtové komise 
2. Plán práce rozpočtové komise na rok 2016 
usnesení č.: 16/4/11/03 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání rozpočtové komise konané dne 18. února 2016. 
2. RM schvaluje plán práce rozpočtové komise na rok 2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Libor Lesák předložil radním vizualizaci odpočinkových míst v areálu Strachova. Odpočinková místa se mohou 
realizovat už v letošním roce. Navržený štěrkový povrch odpovídal tehdejším představám a požadavkům 
relaxačního parku (projektováno v roce 2000). Pokud  by měl park sloužit i jako místo pro inline bruslaře, 
musely by být chodníčky přeasfaltovány. Park je navržen na devět tematických ploch, Strachov byl uvažován 
jako střed – centrum biokoridoru, kde mělo být veřejné wc a občerstvení a možná i camp s možností rybaření 
u řeky.  
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Tomáš Pekárek se dotázal na vyhrazená místa, která jsou určena pro parkování osob, které mají pronájem na 
parkovací místo. Je možné využít odtahové služby i v těchto místech? Libor Lesák zodpověděl, že ano.  
 
Mgr. Luksík navrhl dopravní komisi úpravu na komunikaci na Cukrovaru, jedná se o žádost místních obyvatel 
o zamezení parkování na místě, které není určeno k parkování. Návrh spočívá v označení žlutou čarou.  
 
Ing. Listík informoval radní o jednání s p. Kellerem o umístění zrcadla v ulici Revoluční.  
 
Ing. Czechmann informoval radní o čerpání rezervního fondu v Bytovém podniku bez svolení RM.  
 
usnesení č.: 16/4/12/01 
RM ukládá řediteli MěBP předložit detailní rozpis čerpání finančních prostředků v položce 511 opravy  
a udržování za rok 2015. 
 

Petr Holeček informoval radní o návrzích rozdělení grantů. Schválení grantů proběhne na dalším jednání RM 
dne 8. 3. 2016. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 8. 3. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Ve 13 hod se 
dostaví ředitel MěBP Ladislav Berit. 
Zápis byl vyhotoven 24. 2. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 4. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
23. 2. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Libor Lesák, místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 


