
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV25710/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

  

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. května 2016 

(RM č. 9) 
 

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. 9 
usnesení č.: 16/9/1/01  
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 8/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - obdržený příkaz 
usnesení č.: 16/9/2/01 
RM bere na vědomí Příkaz vydaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže týkající se veřejné zakázky 
„Snížení energetické náročnosti objektu Městského bytového podniku a Městské policie Kralupy nad 

Vltavou“. 

 
Bod programu: Vypovězení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem a obcí Nová Ves k zajišťování 
výkonu činností podle zákona o obecní polici ze dne 14. 5. 2008 
usnesení č.: 16/9/2/02  
RM schvaluje vypovězení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Nová 
Ves, k zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní polici (měření silničním radarem), ze dne 14. 5. 
2008 (ukončení smlouvy je předpokladem pro zahájení účinnosti nové obdobné smlouvy ze dne 15. 4. 2016).   

 
Bod programu: Schválení zhotovitele kralupské sochy Josefa Švejka 
usnesení č.: 16/9/2/03  
1. RM ruší usnesení č. 16/7/2/01, ze dne 5. 4. 2016, z důvodu změny právní formy a IČ vybraného 

zhotovitele a snížení celkové ceny předmětného díla. 
2. RM schvaluje zhotovitelem lavičkové sochy Josefa Švejka v Kralupech, s filmovou tváří Rudolfa 

Hrušínského, spol. Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o, IČ: 04329741, za celkovou 
konečnou cenu 550.000,- Kč (kompletní výroba a dodávka sochy, tzn. výroba modelu pro odlití, bronzový 
odlitek, povrchová úprava a instalace sochy s lavičkou, a výroba příslušenství sochy - pejsek, psí hovínko 
„pro štěstí“ a pamětní deska) - akce bude financována z prostředků veřejné sbírky „Instalace sochy 
Josefa Švejka v Kralupech.“ 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č.10/2016 
usnesení č.: 16/9/3/01 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 3412 

pol. 6121 org. 100100 (sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 pol. 6121 org. 100100 (využití 
volného času dětí a mládeže). Jedná se o finanční prostředky, které jsou účelově určeny na vybudování 
dětského hřiště pod infocentrem. Omylem byl přiřazen § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce, dle 
rozpočtové skladby dětské hřiště patří na § 3421 – využití volného času dětí a mládeže. 

2. 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). 
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Jedná se o úhradu pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt v souvislosti 
s veřejnou zakázkou „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP Kralupy nad Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 13.310 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 472 
(regenerace panelových sídlišť, Kralupy nad Vltavou I. etapa). Jedná se o 3. splátku - předání průvodní 
projektové dokumentace dle příkazní smlouvy. 

 

Bod programu: Návrh majetku k vyřazení  
usnesení č.: 16/9/3/02 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 16/9/4/01 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Lutovítova, Kralupy 
nad Vltavou za účelem rozšíření telekomunikační infrastruktury společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., za účelem poskytování kvalitnějších datových služeb. Podmínkou je splnění požadavků 
správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/9/4/02 
1. RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 

společnost DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, za 
celkovou cenu 10.494.981 Kč bez DPH, resp. 12.698.927 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (bankovní záruky) ve výši 150.000,- Kč uchazeči DEREZA, společnost 
s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, na adresu zadavatele, a to do 5 
pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo v souladu s ust. § 67 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

3. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou“ v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodů, že všechny nabídky kromě jedné byly vyřazeny. 

4. RM schvaluje uvolnění jistoty (bankovní záruky) ve výši 150.000,- Kč uchazeči DEREZA, společnost 
s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, na adresu zadavatele, a to do 5 
pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 67 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

5. RM doporučuje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ ještě v průběhu roku 2016 s realizací v roce 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období duben 2016 
usnesení č.: 16/9/4/03 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období duben 2016. 

 

Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – 3. etapa, výběr zhotovitele PD 
usnesení č.: 16/9/4/04 
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. 
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2. RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a územní řízení na 

řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 3. část Ateliér DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 

5, za celkovou cenu 603 790 Kč vč. DPH. 

3. RM ukládá Komisi pro centrum města ve spolupráci s RIaSM zahájit přípravu variant soutěže na realizaci 

kašny na náměstí. 

 

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici J. Janury, Zeměchy u Kralup nad Vltavou – opravená 
cenová nabídka  
usnesení č.: 16/9/4/05 
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“ u společnosti NOZA s.r.o., Huťská 229, Kladno 272 01 dle cenové nabídky 
za částku 233.479,18 Kč vč DPH. 

 

Bod programu: Rozšíření protipovodňové ochrany města Kralupy nad Vltavou – Zákolanský potok – cenová 
nabídka 
usnesení č.: 16/9/4/06 
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 projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení na rozšíření 

protipovodňové ochrany města Kralupy nad Vltavou o opatření na Zákolanském potoce SWECO 

Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, za celkovou cenu 184 888,- Kč vč. DPH (v 

případě neposkytnutí podkladů Povodím Vltavy, s.p.) a za celkovou cenu 139 513,- Kč vč. DPH (v případě 

poskytnutí podkladů Povodím Vltavy, s.p.). 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ – Rekonstrukce části stávajícího veřejného osvětlení v ul. Mostní – Lobeček, 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/9/4/07 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce části stávajícího veřejného 
osvětlení v ul. Mostní – Lobeček, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce 
části stávajícího veřejného osvětlení v ul. Mostní – Lobeček, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 
- RAISA spol. s r.o., Havlíčkova 822, 28002 Kolín IV 
- ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice 
- Pavel Srp - ERIMP, Rubínova 1146, 269 01 Rakovník 
- FiberTech s.r.o., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 
- ELOVIA a.s., Pražská třída 293/12, 500 04 Hradec Králové 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
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Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/9/4/08 

1.  RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
 podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce bytového domu, 
Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: 
„Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“: 
- MONTAKO stavební s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- Makra spol. s r.o., Přemyslova 438/47, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
- LUPA spol. s r.o., Dobrovského 220, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- BUV spol. s r.o., Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice 
- RENASTAV s.r.o., Vehlovická 696/30, 180 00 Praha 8 

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 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení hudebního festivalu Slunovrat 2016 
usnesení č.: 16/9/5/01 
1. RM  schvaluje  využití louky (poz. č. 42/1, k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou) pro konání hudebního 

festivalu „Slunovrat“ pořádané panem Petrem Šebestou,  bytem 28. října 484, Kralupy nad Vltavou, ve 
dnech 16.06.2016 až 19.06.2016  za poplatek ve výši 1.000,-Kč/den (za dny 17.06.2016 a 18.06.2016, kdy 
proběhne samotný festival). 

2. RM  schvaluje   využití louky (poz. č. 42/1, k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou) pro konání hudebního 
festivalu „Slunovrat“ pořádané panem Petrem Šebestou,  bytem 28. října 484, Kralupy nad Vltavou, ve 
dnech 16.06.2016 až 19.06.2016,  bez poplatku. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv - byty 
usnesení č.: 16/9/5/02 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679, paní Z. K. 

 ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2016 do 30.09.2016. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků č. p. 679 paní R. T. 

 ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.05.2016 do 31.07.2016. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, J. Palacha 738 panu G. 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, J.Palacha čp.738 paní Z. 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. 17, Dr. E. Beneše č. p. 539, paní A. P. 

 ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2016 do 31.05.2017. 
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Bod programu: Žádost o přidělení služebního bytu 
usnesení č.: 16/9/5/03  
1. RM schvaluje přijetí žádosti o pronájmu služebního bytu na služební byt strážníkovi Městské policie M. T. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Komenského čp.198, jako na byt služební, s M. T., 

strážníkem Městské policie. 

 
Bod programu: Zřízení nových placených parkovacích zón 
usnesení č.: 16/9/5/04 
1. RM schvaluje  zřízení nové placené parkovací zóny č. 2 na sídlišti V Zátiší u domu čp.1002 o celkovém 

počtu 4 parkovacích míst. 
2. RM schvaluje  zřízení nové placené parkovací zóny č. 3 na  parkovišti v ulici Gen. Klapálka o celkovém 

počtu 6 parkovacích míst. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu:  Jmenování ředitele ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 
usnesení č.: 16/9/6/01 
1. RM jmenuje Ing. Michaelu Gleichovou ředitelkou příspěvkové organizace, zřizované Městem Kralupy 

nad Vltavou, Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková 
organizace, se sídlem: Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  IČ: 71009922, v souladu s § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 27. 4. 
2016, s účinností od 1. srpna 2016. 

2. RM ukládá starostovi Města Kralupy nad Vltavou podepsat jmenování Ing. Michaely Gleichové 
ředitelkou Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace. 

 

Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – Z. V. 
usnesení č.: 16/9/6/02 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro slečnu Z. V. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku, na jednorázovou akci – „ 
Svatba“, konanou dne 25.06.2016 od 16:00 hod. do 26.06.2016 do 02:00 hod., v prostorách TJ Sokol 
Kralupy. 

   
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – P. Š. 
usnesení č.: 16/9/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana P. Š. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku, na jednorázovou kulturní akci – „ 
SLUNOVRAT 2016“, konanou dne 17.06.2016 od 18:00 hod. do 00:00 hod. a 18.06.2016 od 14:00 hod. do 
19.06.2016 do 02:00 hod., na místě k.ú. Mikovice Kralupy nad Vltavou, parcelní číslo 42/1. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 16/9/6/04 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 2 (OSVŠaK) převodem 
finančních prostředků dle jednotlivých projektů: 
Z    Kap. 2 § 3419, pol. 5222            -                       - 30.000,-Kč 
Na  Kap. 2 § 3419, pol. 5212            -                      + 30.000,-Kč         
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Věra Čížková 
usnesení č.: 16/9/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST2, paní Věře Čížkové, bytem Havlíčkova 71, Kralupy nad 

Vltavou, ve výši 7.000 Kč na výdaje při konání 2. ročníku srazu historických kočárků, který se bude konat 
05.06.2016 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00033/2016) s paní 
Věrou Čížkovou, bytem Havlíčkova 71, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Nákup páky v rámci modernizace lodi JSDH Kralupy a odprodej starého motoru 
usnesení č.: 16/9/8/02 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. KS/SML/0031/2016 na akci „Modernizace lidi Carolina JSDH 

Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem budou vícepráce v celkovém finančním objemu 11 793,- Kč vč. 
DPH. Důvodem víceprací je nekompatibilita řadící páky s novým motorem Mercury F60 EFI COmmant 
Thrust. Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny ze získané dotace z Krajského úřadu 
Středočeského kraje a z rozpočtu odboru KS na rok 2016. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – SDH Minice 
usnesení č.: 16/9/8/03 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu starosty, SDH Minice v zastoupení starosty SDH Marka 

Škabrady, se sídlem Na Vršku 196, Kralupy nad Vltavou, ve výši 4.000 Kč na výdaje při konání 15. ročníku 
soutěže v požárním útoku, která se bude konat v rámci Dnů Kralup. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.                                   č. 
KSSML/00034/2016) s SDH Minice. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva - ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za 4/2016  
usnesení č.: 16/9/9/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 za období duben 2016 

 

Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2016/2017 
usnesení č.: 16/9/9/02 
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní 
rok 2016/2017 podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:  
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, ve výši 500,- Kč na měsíc za jedno dítě,                
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 600,- Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
ve výši 366,- Kč na měsíc za jedno dítě.                             

 
Bod programu: Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského, o čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 16/9/9/03 
RM schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 70.612,- Kč Základní škole a mateřské 
škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, na dovybavení 
zrenovovaného zahradního domku v areálu školy.  

 

Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o čerpání z investičního fondu  
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usnesení č.: 16/9/9/04 
RM schvaluje čerpání investičního fondu Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace, ve výši 145.883,65 Kč, na instalaci Wi-Fi sítě na druhém stupni. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv v DPS 
usnesení č.: 16/9/9/05 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 207 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. Š. 

 na dobu určitou od 1.6.2016 do 30.5.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 151 v DPS V Luhu 1181 paní  M. J. na dobu určitou 

od 1.6.2016 do 30.5.2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 260 v DPS V Luhu 1181 paní A. T. na dobu určitou 

od 1.6.2016 do 30.5.2017. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 361  v DPS V Luhu 1181 paní V. Č. na dobu určitou 

od 1.6.2016 do 30.5.2017. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 463 v DPS V Luhu 1181 paní J. S. na dobu určitou  

od 1.6.2016 do 30.5.2017.   

 

Bod programu: Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou, o čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 16/9/9/06 
RM schvaluje čerpání investičního fondu Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, 
příspěvková organizace, ve výši 250.000,- Kč pro potřeby instalace klimatizace ve 4. NP budovy ZUŠ Kralupy 
nad Vltavou v Riegrově ulici 181/5.  
RM ukládá RIaSM zajistit výběr dodavatele a realizaci akce. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/9/9/07 
1. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – převod částky ve výši 

250.000 Kč, z účtu 501 – DDHM, DDNM - na účet 518 – Ostatní služby  -ve výši 98.000 Kč, na účet 528 – 

Jiné sociální náklady - ve výši 10.000 Kč, na účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – ve výši 42.000 Kč 

a na účet 558 – Náklady drobného dlouhodobého majetku – ve výši 100.000 Kč 

2. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – převod částky ve výši 

6.000 Kč (položka občerstvení) na účet 513 – Náklady na reprezentaci 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy v DPS 
usnesení č.: 16/9/9/08 
RM schvaluje  přidělení bytu  č. 301 v Domě s pečovatelskou službou Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. R., nar. 
6.12.1943 na dobu určitou 1 roku. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 15 
usnesení č.: 16/9/11/01  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 15 ze dne 14.04.2016. 

 
Bod programu: Zápis č. 10 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 16/9/11/02 
RM bere na vědomí zápis č. 10 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 26.04.2016. 
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Bod programu: Zdravotní a sociální komise 
usnesení č.: 16/9/11/03 
RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Zdravotní a sociální komise ze dne 20. 4. 2016. 

 

Bod programu: Zápis č. 3 komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 16/9/11/04 
1. RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Zdravotní a sociální komise ze dne 20. 4. 2016. 
2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit variantu č. 4 akce: Parkování v ulici Dr. E. Beneše před Poliklinikou. 

Důvodem je mnohem vyšší počet parkovacích míst, větší zásah do zeleně a zároveň tyto nově navržené 
varianty vyžadují geodetické zaměření. V této souvislosti je také nutné prověřit stanovisko odboru 
životního prostředí a sítě v celém pozemku. 

3. RM schvaluje osazení betonového květináče na rozhraní ulici Jungmannova a Palackého náměstí, 
Kralupy nad Vltavou na náklady žadatelky Paed. Dr. Lenky Veselé. 

4. RM schvaluje ponechat obousměrný provoz v ulici Nerudova, Kralupy nad Vltavou bez umístění 
parkovacího automatu. 

5. RM schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici 
V Uličce, Kralupy nad Vltavou“.   

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
usnesení č.: 16/9/13/01 
RM ukládá odboru RIaSM připravit návrh na úpravu Dvořákovy stezky. 
Hlasuje celkem členů RM: 

Pro:   6 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 

Bod programu: Program ZM – 11. 5. 2016 
usnesení č.: 16/9/13/02 
RM schvaluje program ZM, které se koná 11. 5. 2016. 
Hlasuje celkem členů RM: 

Pro:   6 Proti:   0 Zdržel se:  0 

 
Příští jednání Rady města proběhne 17. 5. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325, na které je 
pozvána nově zvolená ředitelka ZŠ Gen. Klapálka na 13:00 hod. a ředitelka Městské policie Mgr. Eva Kostlivá 
na 13:30 hod.  
Zápis byl vyhotoven 4. 5. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 9. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
3. 5. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 4. 5. 2016 
 
 

 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                         Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


