
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV23442/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

  

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2016 

(RM č. 8) 
 

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. 8 
usnesení č.: 16/8/1/01  
RM schvaluje návrh programu 8. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 7/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - obdržené příkazy 
usnesení č.: 16/8/2/01 
1. RM bere na vědomí Příkazy vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže týkající se veřejných 

zakázek „Stavební úpravy bytového domu čp. 687, ul. Chelčického - 1. etapa“, „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ a „Snížení energetické náročnosti objektu 
Technických služeb města Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM ukládá odboru RIaSM napravit zjištěné nedostatky. 

 

Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 3 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 16/8/2/02 
RM schvaluje podnájem bytu č. 3 v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti p. J. P. - nájemníka předmětného 
bytu, na dobu určitou od 1. 5. 2016 - do 30. 4. 2018. 

 
Bod programu: Podmínky poskytování dotací z veřejných zdrojů a pojem veřejná podpora  
usnesení č.: 16/8/2/03 
RM bere na vědomí problematiku poskytování veřejné podpory v sociální oblasti. 

 
Bod programu: Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
usnesení č.: 16/8/2/04 
1. RM ruší Směrnici pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, vydanou dne 17. 4. 2000. 
2. RM schvaluje Sazebník úhrad Městského úřadu Kralupy nad Vltavou za poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 20. 4. 2016. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 9/2016 
usnesení č.: 16/8/3/01 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí investičních a neinvestičních dotací v rámci programu OPŽP ze strukturálního fondu ERDF v 

celkové výši 1.064.675,38 Kč, které jsou účelově určeny na projekty uvedené v tabulce. Finanční 
prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
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Název Kapitola Položka Částka v Kč 

Zahrada v přírodním 
stylu – MŠ G. 

Klapálka 

č. 1 – ekonomický 
odbor 

4216 - ostatní investiční 
přijaté transfery ze SR 

994.498,54 

4116 – ostatní neinvest. 
přijaté transfery ze SR 

70.176,84 

celkem 1.064.675,38 

 
2. Přijetí investičních a neinvestičních dotací v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v celkové výši 62.627,95 Kč, které jsou účelově určeny na projekty uvedené v tabulce. Finanční 
prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 

Název Kapitola Položka Částka v Kč 

 Zahrada v přírodním 
stylu – MŠ G. 

Klapálka 

č. 1 - ekonomický 
odbor 

4216 – ostatní investiční 
přijaté transfery ze SR 

58.499,91 

4116 – ostatní neinvest. 
přijaté transfery ze SR 

4.128,04 

celkem 62.627,95 

 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 482.741,53 Kč. Jedná se o zůstatek k  

31. 12. 2015 na účtu veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka“. Finanční prostředky nebyly v roce 
2014 a 2015 čerpány a přechází do rozpočtu roku 2016. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 
482.741,53 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 (pořízení, zachování a obnova hodnot 
místního kulturního, národního a historického povědomí) o 482.741,53 Kč. 

4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 90.000,- Kč. Jedná se o 
dotaci účelově určenou pro DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 na akci „Taneční pohár 2016“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 90.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
odbor SVŠK, § 3421 o 90.000,- Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 51.243,50 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 

6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 471 (rekonstrukce 
komunikace v ulici Štefanikova). Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace 
na základě usnesení RM č. 16/5/4/02 ze dne 9. března 2016. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 450.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 465 (rekonstrukce komunikace 
v ulici Čechova a Vrchlického). Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace na 
základě usnesení RM č. 16/5/4/04 ze dne 9. března 2016. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.082 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 462 (PD - 
energetická úspora BD Vrchlického 504). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 133.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 pol. 6121 org. 463 
(PD - energetická úspora Penzionu s pečovatelskou službou U Cukrovaru 1171).  
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5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 151.855 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 450 (PD - bezbariérový chodník 
v ul. Velvarská). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.395 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 3113 
pol. 5171 (oprava sociálního zařízení v ZŠ V. Havla) na § 3113 pol. 5169 (PD – oprava sociálního zařízení 
V ZŠ V. Havla). 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 56.749 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 3113 
pol. 5171 (oprava školní družiny v ZŠ Třebízského) na § 3113 pol. 5169 (PD – oprava školní družiny v ZŠ 
Třebízského). 

8. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši 
240.548 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 
kap. č. 5 – realizace investic, § 2331 pol. 6121 org. 494 (PD - protipovodňová opatření v prostoru rybníky 
Zeměchy).  

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 140.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným 
rozpočtům). Jedná se o úhradu platebního výměru od Finančního úřadu pro Středočeský kraj na odvod 
za porušení rozpočtové kázně v rámci veřejné zakázky s názvem „Umístění světelných signálů u přechodu 
pro chodce v Přemyslově ulici“. 

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). 
Jedná se o úhradu pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt v souvislosti 
s veřejnou zakázkou „Stavební úpravy bytového domu čp. 687, ul. Chelčického – 1. etapa“.  

11. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). 
Jedná se o úhradu pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt v souvislosti 
s veřejnou zakázkou „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“. 

12. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). 
Jedná se o úhradu pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt v souvislosti 
s veřejnou zakázkou „Snížení energetické náročnosti objektu Technických služeb města Kralupy nad 
Vltavou“. 

 

Bod programu: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.03.2016  
usnesení č.: 16/8/3/02 
1. RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové 

výši 9.336.209 Kč. 
2. RM bere na vědomí stav pohledávek po lhůtě splatnosti za komunální odpad. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova  
a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/8/4/01 
RM schvaluje zhotovitelem akce: „Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a 
Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“, uchazeče Pavel Kubísek, Donínská 1872, 160 19 Praha 9, IČ: 75478358, za 
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celkovou cenu 450 000,- Kč bez DPH (není plátce DPH). Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu kapitoly 
č. 5, 6171, 6121 – projektová dokumentace celkem. 

 

Bod programu: Plnění usnesení č. 15/27/13/03 ze dne 15. prosince 2015 
usnesení č.: 16/8/4/02 
RM bere na vědomí plnění usnesení č. 15/27/13/03 ze dne 15. prosince 2015 dle důvodové zprávy.  

 

Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016 
usnesení č.: 16/8/4/03 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 

Bod programu: Vložkování venkovní ležaté kanalizace u plaveckého bazénu, Kralupy nad 
Vltavou - výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/8/4/04 
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 zhotovitelem akce „Vložkování venkovní ležaté kanalizace u plaveckého bazénu, Kralupy 

nad Vltavou“ společnost V SERVIS INSTALACE, s.r.o., Plzeňská 521/239, Praha 5, za celkovou částku  
245 388,- Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 (5, 2321, 5171 – 
Opravy a udržování). 

 

Bod programu: Změna využití objektu na pozemcích stav. par. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou - Smlouva o právu provedení stavby 
usnesení č.: 16/8/4/05 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, na pozemku stav. par. č. 1542 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou, mezi městem Kralupy nad Vltavou a Českými dráhami, a.s., Nábřeží L: Svobody 122, 110 15 Praha 1, 
v rámci akce: "Změna využití objektu na pozemku stav. par. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kralupy nad Vltavou." ve 
znění viz příloha č. 2. Důvodem neschválení smlouvy jsou dosud nevyřešené majetkoprávní vztahy 
k pozemkům mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Českými dráhami, a.s. RM požaduje řešení mejtkoprávních 
vztahů, kterým podmiňuje budoucí schvalování investičních aktivit Českých drah, a.s. 

 

Bod programu: Protipovodňová opatření v prostoru rybníky Zeměchy – schválení zhotovitele PD 
usnesení č.: 16/8/4/06 
1. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o existenci minimálně 3 

nabídek na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr 
zhotovitele na akci: „Protipovodňová opatření v prostoru rybníky Zeměchy“. 

2. RM schvaluje zadat zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr 
zhotovitele na akci: „Protipovodňová opatření v prostoru rybníky Zeměchy“ přímo zhotoviteli: VHS 
PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 240 548 Kč vč. DPH. Náklady budou 
hrazeny z rezervy na dotace. 

 
Bod programu: Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí – schválení studie  
usnesení č.: 16/8/4/07 
RM schvaluje předloženou architektonickou studii na akci: „Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám., 
Kralupy nad Vltavou“ která byla zpracována Janem Cichrou, V Zátiší 1022, Kralupy nad Vltavou. Předmětný 
zhotovitel dle uvedené studie dopracuje projektovou dokumentaci ve stupni pro sloučené územní a stavební 
řízení. 

 

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou - vícepráce 
usnesení č.: 16/8/4/08 
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RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00001/2016 na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Hostivítova, Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem budou vícepráce v celkovém finančním objemu 
442 095,8 Kč vč. DPH. Důvodem víceprací je stávající nevyhovující podloží komunikace. Uvedené náklady na 
vícepráce budou hrazeny z prostředků vyčleněných na tuto akci v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 

 

Bod programu: Informace o zahájení projektu „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné 
správě I.“ 
usnesení č.: 16/8/4/09 
1. RM bere na vědomí předložený Strategický plán vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou. 
2. RM bere na vědomí informaci o zahájení projektu „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné 

správě I.“ a jeho financování z vlastních zdrojů do doby rozhodnutí o dotaci. 

 

Bod programu: Projektová dokumentace – demolice části pivovaru - stáčírny, Kralupy nad  
Vltavou– výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/8/4/10 
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 zhotovitelem akce „Projektová dokumentace – demolice části pivovaru - stáčírny, Kralupy 

nad Vltavou“ společnost A.D.U. atelier, s.r.o., Součkova 951/14, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČ: 27181138, za 
celkovou částku 71.390,- Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 
z prostředků určených na centrum města. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/8/4/11 
1. RM schvaluje uveřejnění Oznámení předběžných informací dle zadávací dokumentace včetně 

odůvodnění účelnosti ve Věstníku veřejných zakázek, a to ve lhůtě 1 měsíc  
před vyhlášením veřejné zakázky „Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad 
Vltavou“.  

2. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou 
v otevřeném řízení s názvem „Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent ORM odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent ORM odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa 
usnesení č.: 16/8/4/12 
1. RM schvaluje uveřejnění Oznámení předběžných informací dle zadávací dokumentace včetně 

odůvodnění účelnosti ve Věstníku veřejných zakázek, a to ve lhůtě 1 měsíc před vyhlášením veřejné 
zakázky „Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. 
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2. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. 

3. RM schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou 
v otevřeném řízení s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent ORM odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent ORM odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 

 

Bod programu: Dopravní hřiště a modernizace sportovních ploch – cenová nabídka  
usnesení č.: 16/8/4/13 
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 zhotovitele Václava Veverku, Blažim 84, 440 01 Blažim na zpracování projektové 

dokumentace pro sloučené územní řízení, stavební řízení a PD pro provádění stavby na akci „Dopravní 
hřiště a modernizace sportovních ploch ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou – I. a II. Etapa“ za částku 
130.000,- Kč bez DPH (157.300,- Kč vč DPH).  

 

Bod programu: BD čp. 687, ul. Chelčického - dopis nájemníků  
usnesení č.: 16/8/4/14 
1. RM bere na vědomí dopis nájemníků bytového domu čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou ze 

dne 10.03.2016. 
2. RM ukládá MěBP řešit zjištěné závady v bytovém domě čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou do 

31.05.2016. RM ukládá MěBP předložit plán oprav tohoto objektu do další RM.  

 

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici J. Janury, Zeměchy u Kralup nad Vltavou – 
cenová nabídka  
usnesení č.: 16/8/4/15 
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 ukládá odboru RIaSM objednat dopracování a úpravu rozsahu projektové dokumentace pro územní 

řízení, stavební povolení a pro provádění stavby na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Josefa Janury, 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou“, a to pouze propojení komunikací V Rokli a Pod Špičákem, u společnosti 
NOZA s.r.o., Huťská 229, Kladno 272 01 za částku 261.323,70 Kč vč DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy 
usnesení č.: 16/8/4/16 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Oprava komunikace v ulici Školská, 
Zeměchy“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava 
komunikace v ulici Školská, Zeměchy“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 
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- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 
- RYBÁŘ stavební s.r.o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník 
- PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
- Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda, Květnová 3, 250 70 Odolena Voda 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent ORM odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent ORM odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyloučení uchazeče a výběr dodavatele – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/8/4/17 
1. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 

„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost PROXIMA a.s., 
Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6, IČ: 60916478, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty ve výši 150.000,- Kč vyloučenému uchazeči PROXIMA a.s., Charlese de 
Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6, IČ: 60916478, na bankovní účet uvedený v nabídce tohoto uchazeče, a to 
do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení v souladu s § 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemku – hasičská soutěž  
usnesení č.: 16/8/5/01 
RM  schvaluje  bezúplatné využití pozemku parc. č. 51/1 v k. ú. Mikovice SDH Minice, zastoupeného 
starostou Markem Škabradou, za účelem pořádání hasičské soutěže „O pohár starosty města Kralupy nad 
Vltavou“ dne 04.06.2016 od 7.30 hod. do 17.00 hodin. 

 

Bod programu: Nájem pozemku pod restaurační předzahrádkou, k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/8/5/02 
1. RM  schvaluje  ukončení nájemní smlouvy č. 178/12/700/RIaSM dohodou k 31.05.2016 s Ing. Jiřím 

Lněníčkem, bydlištěm Na Cikánce 385, Kralupy nad Vlt., IČ 71150048. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 566/2 v k. Kralupy nad Vltavou  

o výměře 32 m2, na dobu neurčitou, od 01.06.2016 za účelem umístění restaurační předzahrádky 
s celoroční provozní dobou, před kavárnou Bella Caffe s. r. o., Komenského nám.  čp. 8, Kralupy nad 
Vltavou, za cenu 800,-Kč/m2/rok. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Schválení pronájmu části pozemku v k. ú. Lobeček (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 16/8/5/03  
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RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s paní Světlanou Hrvačičovou, bydlištěm Luční 1079, Mníšek pod 
Brdy, IČ: 03661024, na pronájem části pozemku p. č. 156/72 v k. ú. Lobeček, o výměře 12 m2, na dobu 
určitou, od 01.05.2016 do 30.09.2016, za účelem umístění letní předzahrádky před restaurací U Světlušky, 
Raisova čp.141/10, Kralupy nad Vlt., za cenu 4.000,- Kč.  

 
Bod programu: Schválení pronájmu části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 16/8/5/04 
RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s panem Richardem Alberovským, bydlištěm Krátká 528, Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 48982351, na pronájem části pozemku p. č. 133/28 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 7 
m2, na dobu neurčitou, s každoroční provozní dobou od 01. 05. do 30 .09., za účelem umístění letní 
předzahrádky před Vinotékou, Fibichova čp. 464, Kralupy nad Vlt., za cenu 2.333,- Kč/rok.  

Bod programu: Schválení pronájmu pozemků v k. ú. Chvatěruby 
usnesení č.: 16/8/5/05 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy pachtovní s panem Jiřím Nazárkem, Zemědělská 108,  
250 66 Zdiby, IČ:16556020, na pronájem pozemku p. č. 145/33 o výměře 87.452 m2 a pozemku p. č. 145/32  
o výměře 15.134 m2, oba v k. ú. Chvatěruby, za cenu 3.000,- Kč/ha/rok,  na dobu neurčitou, s výpovědní 
dobou 6 měsíců.  

 

Bod programu: Ukončení nájemních smluv  k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/8/5/06 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.380/13/700/RIaSM uzavřené mezi Antonínem Karbanem  
a Městem Kralupy nad Vltavou  a ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.09.2005 (bez čísla smlouvy) uzavřené 
mezi Václavem Karbanem, Ing. Markem Karbanem a Městem Kralupy nad Vltavou výpovědí ke dni 
31.07.2016. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Lobeč – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 16/8/5/07 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav kabelového vedení NN na pozemcích to parc.č.737/6, parc.č.234/36, parc.č.234/57, parc.č.399/2, 
parc.č.794 a parc.č.281/171 v k.ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, 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 10m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do 
pozemků vedených jako orná půda. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Koupě pozemků v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou   
usnesení č.: 16/8/5/08 
RM doporučuje předložit ZM návrh koupě pozemků parc.č.367/14 a parc.č.367/30 v k.ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou od ČR, s právem hospodaření Státního statku Křivoklát v likvidaci,  za cenu stanovenou 
znaleckým  posudkem.  

 

Bod programu: Návrh na schválení nájmu pozemku p.č. 396/5 v  k.ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba) 
usnesení č.: 16/8/5/09 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek  p.č.396/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou     
o výměře 2366m2 se společnými nájemci Ingrid Zajíčkovou a Jaroslavem Soukupem, za účelem využití 
pozemku jako cvičné plochy pro autoškolu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, výše nájemného 12.000,-Kč/rok. Nájemci budou povinni umožnit pronajímateli provádět 
na pozemku zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění pro skupinu „A“. 

 

Bod programu: Žádost o prominutí úhrady jistoty (J. D.) 
usnesení č.: 16/8/5/10 
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1. RM schvaluje prominutí úhrady jistoty ve výši 11.868,- Kč paní J. D., požadované v souvislosti 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 13, Chelčického 687.   

2. RM schvaluje úhradu jistoty v celkové výši 11.868,- Kč, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní 
smlouvy na byt č. 13, Chelčického 687 s paní J. D.,  v měsíčních splátkách ve výši 1.000,00 Kč. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv - byty 
usnesení č.: 16/8/5/11 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, paní S. P. ze sociálních 

důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2016 do 30.04.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp.900, paní K. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2016 do 30.04.2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova čp.900, panu Z. M. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2016 do 30.04.2017. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Husova čp.495 paní R. D. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.05.2016 do 30.04.2017. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta brigádníků 679 paní E. D. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06. 2016 do 31.05.2017. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova čp.900, paní V. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2016 do 30.04.2017. 

 
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek 
usnesení č.: 16/8/5/12 
RM jmenuje komisi pro otevírání  obálek výběrového řízení „Prodej pozemků s budovou balírny v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou“ ve složení   

- Mgr. Kamil Hainc 
- Marcela Horčičková 
- Helena Lesáková 

 
Bod programu: Oznámení o pořádání divadelního představení 
usnesení č.: 16/8/5/13 
1. RM schvaluje zábor veřejného prostranství na pozemku p. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 

pořádání divadelního představení pro děti připravovaného  DS Scéna Kralupy ve spolupráci s Turistickým 
informačním centrem I-Cafe dne  24.04.2016 za poplatek stanovený na základě  Obecně závazné 
vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.3/2010 o místních poplatcích ve výši 10,-Kč/m2/den. 

2. RM schvaluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.3/2010        
o místních poplatcích pro pořádání divadelního představení pro děti připravovaného DS Scéna Kralupy  
ve spolupráci s Turistickým informačním centrem I-Cafe dne 24.04.2016 na pozemku p. č. 592/3  
v k. ú. Kralupy nad Vltavou. Užívání veřejného prostranství bude bezplatné. 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu:  Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města  
usnesení č.: 16/8/6/01 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 2 (OSVŠaK) převodem 
finančních prostředků dle jednotlivých projektů: 
Z    Kap. 2 § 3429, pol. 5229, org. 5666            -                       - 206.000,-Kč 
Na  Kap. 2 § 3429, pol. 5222, org. 5666            -                      + 206.000,-Kč         

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 16/8/6/02 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 2 (OSVŠaK) převodem 
finančních prostředků dle jednotlivých projektů: 
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Z    Kap. 2 § 3419, pol. 5222            -                       - 52.000,-Kč 
Na  Kap. 2 § 3419, pol. 5493            -                      + 52.000,-Kč         
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM Kralupy nad 
Vltavou za období březen 2016 
usnesení č.: 16/8/9/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
TSM Kralupy nad Vltavou za období březen 2016 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv  v DPS 
usnesení č.: 16/8/9/02 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č.108 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu P. D. na 

dobu určitou od 1.5.2016 do 30.4. 2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. K. na 

dobu určitou od 1.5.2016 do 30.4. 2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 408 v DPS Sídl. U Cukrovaru  1171 paní R. V. na 

dobu určitou od 1.5.2016 do 30.4.2017. 
4. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 158 v DPS V Luhu 1181 panu J. K. na dobu určitou 

od 1.5.2016 do 30.4.2017. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 259 v DPS V Luhu 1181 paní R. J. na dobu určitou 

od 1.5.2016 do 30.4.2017. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 355 v DPS V Luhu 1181 paní D. J. na dobu určitou 

od 1.5.2016 do 30.6.2017. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 362 v DPS V Luhu 1181 paní J. H. na dobu určitou 

od 1.5.2016 do 30.4.2017. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 452 v DPS V Luhu 1181 paní A. K. na dobu určitou 

od 1.5.2016  do 30.4.2017. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181 paní V. P. na dobu určitou 

od 1.5.2016 do 30.4.2017. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181 manželům  J. L.  a V. L. na 

dobu určitou  od 1.5.2016 do 30.4.2017. 

 
Bod programu: Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, o úpravu rozpočtu 
usnesení č.: 16/8/9/04 
RM schvaluje převedení finančních prostředků v rámci rozpočtu Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. 
Beneše: 
Rozpočtováno: 
z účtu 501 – spotřeba materiálu - učební pomůcky  -  8.150,- Kč  
Přesun na: 
účet 542 – jiné pokuty a penále                   + 8.150,- Kč 

 

Bod programu: :  Plnění usnesení – Úprava prostoru – křižovatka ulic Makarenkova, Kyjevská a Alšova 
usnesení č.: 16/8/9/05 
RM ukládá odboru RIaSM objednat zpracování projektové dokumentace dopravního řešení dle návrhu TSM 
Kralup nad Vltavou. 
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Bod programu: :  Žádost o udělení výjimky při přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 16/8/9/06 
RM schvaluje  udělení výjimky z pravidel pro poskytování ubytování v DPS Kralupy nad Vltavou pro paní Z. B. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: :  Komplexní přehled a návrhy řešení úsekových měřičů rychlosti v působnosti 
Města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/8/10/01 
1. RM bere na vědomí průběžné statistiky jednotlivých úsekových měřičů rychlosti (Přemyslova ul., 

Nelahozeves - Podhořany, Hybešova ul. - počet přestupků, objem vybraných finanční prostředků za 
přestupky, náklady na provoz). 

2. RM bere na vědomí cenovou nabídku společnosti Gornex s.r.o. na změnu úsekového měřiče rychlosti 
v ul. Přemyslova na dohledový kamerový systém. 

3. RM bere na vědomí cenovou nabídku pronájmu při procentuální odměně výrobce 30% na instalaci a 
provoz úsekových měřičů rychlosti v obci Postřižín. 

4. RM schvaluje odinstalaci úsekových měřičů rychlosti v ul. Přemyslova a jejich záměnu za dohledový 
kamerový systém. 

5. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uvedených v části 4. 
písm. a), o existenci minimálně 3 nabídek, v souladu s částí 5. písm. f) těchto Pravidel.  

6. RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Gornex s.r.o. na instalaci a provoz dohledových kamer místo 
úsekových měřičů rychlosti v ul. Přemyslova za celkovou částku 244.672,- Kč vč. DPH (tj. 202.208,- Kč bez 
DPH). 

7. RM schvaluje prodloužení Smlouvy o pronájmu úsekového měřiče s dokumentačním zařízením v obci 
Nelahozeves – Podhořany do 30.11.2016. 

8. RM ukládá na základě předchozího bodu vedoucímu odboru dopravy připravit „Dodatek č. 2 - Smlouvy o 

pronájmu úsekového měřiče s dokumentačním zařízením - umístění v obci Podhořany“ s prodloužením 
doby pronájmu o 6 měsíců do 30.11.2016 a předložit ho k podpisu místostarostovi Města Kralupy nad 
Vltavou do 31.5.2016. 

9. RM ukládá odboru RIaSM připravit výběrové řízení na instalaci a provoz úsekových měřičů rychlosti 
v obci Postřižín na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

10. RM ukládá odboru RIaSM připravit výběrové řízení na instalaci a provoz úsekových měřičů rychlosti 
v obci Nová Ves na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 16/8/11/01  
1. RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 31. 3. 2016. 
2. RM ukládá ředitelům základních škol předkládat RM vždy do 15.10. záměr o uzavření školní družiny 

v době školních prázdnin příslušného školního roku. 
3. RM ukládá ředitelům základních škol předložit RM záměr o uzavření školní družiny v  červenci a srpnu 

2016, a to nejpozději do 25.05.2016. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 5 
usnesení č.: 16/8/11/02 
1. RM bere na vědomí zápis č. 5 ze dne 12.04.2016. 
2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na základě zákona č.250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro sportovní oddíly 
v Kralupech nad Vltavou. 

3. RM schvaluje dle došlých žádostí rozdělení dotací pro sportovní oddíly v Kralupech nad Vltavou dle 
stávajících pravidel dle přílohy tabulky č. 2. 

4. RM schvaluje pana PhDr. Jana Šímu Ph.D. za člena Sportovní komise. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Zveřejnění ŠVP na webových stránkách DDM 
usnesení č.: 16/8/13/01 
RM ukládá ředitelce DDM zveřejnění ŠVP na webových stránkách DDM. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 3. 5. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 20. 4. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 8. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
19. 4. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 20. 4. 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                         Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


