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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. června 2016 
(RM č. 13) 

 
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. 13 
usnesení č.: 16/13/1/1  
RM schvaluje návrh programu 13. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 12/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města „Dům dětí a mládeže Kralupy nad 
Vltavou“ 
usnesení č.: 16/13/2/1 
RM schvaluje platový výměr Mgr. Kateřiny Viktorové, ředitelky příspěvkové organizace města „Dům dětí a 
mládeže Kralupy nad Vltavou,“ dle přílohy materiálu, s účinností od 1. 8. 2016. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 15/2016 
usnesení č.: 16/13/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o 

účelové finanční prostředky od spol. HORA COMPANY s.r.o., Kladno na financování zřízení lezecké stěny, 
umístěné v Kralupech nad Vltavou. Tato stěna bude sloužit pro volnočasové a sportovní aktivity občanů 
města Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 200.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 200.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 4.840 Kč. Jedná se o vrácení 
části zaplaceného soudního poplatku od okresního soudu v Liberci, v kauze proti žalované Ing. J. R. 
Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 4.840 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 
o 4.840 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.897 Kč. Dotace je 
účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 
289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.897 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.897 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o finanční 
dar od firmy Soukromé hospodářství a vepřová jatka, Ing. Václav Kohout, který je určen na financování 
akce „Dny Kralup nad Vltavou 2016“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 5.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 5000 Kč. 

5. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 1.650.000 Kč účelově 
určené k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.650.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých 
kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 1.650.000 Kč. 
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6. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Ministerstva práce na rok 2016 v celkové 
výši 438.500 Kč. Dotace je účelově určena na výkon sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 438.500 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle 
skutečného čerpání dotace o 438.500 Kč.  

 
B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.500 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 187 (chodník v ul. Hybešova). 
Jedná se o dva geometrické plány na vypořádání pozemků. 

2. Převedení finančních prostředků, na základě usnesení RM č. 16/12/13/2 – přihlášení staveb Infocentra a 
MěÚ do soutěže „Stavba roku Středočeského kraje“, v celkové výši 16.940 Kč z kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy) pol. 
5169 (ostatní služby). Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na poplatek za přihlášku do 
soutěže (1 stavba 8.470 Kč). 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – I. část – autorský dozor  
usnesení č.: 16/13/4/1 
RM schvaluje zajištění autorského dozoru na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města – I. etapa“, Ing. 
arch. Petrem Preiningerem (DUK atelier s.r.o.), za celkovou cenu 113 437,5 Kč vč. DPH. Konečná cena bude 
účtována dle skutečně vykonané činnosti. S Ing. arch. Petrem Preiningerem bude uzavřena příkazní smlouva. 
Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 z prostředků určených na centrum města. 

 
Bod programu: Demolice bývalé pivovarské stáčírny – projektová dokumentace  
usnesení č.: 16/13/4/2 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci bouracích prací na akci: „Demolice bývalé pivovarské stáčírny 
a dalších objektů v areálu pivovaru, Kralupy nad Vltavou“, vypracovanou Ing. arch. Květuší Berkovou, A.D.U. 
atelier, s.r.o., Přemyslova 123, Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Na Rybníkách, Zeměchy u Kralup nad Vltavou – žádost  
o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 16/13/4/3 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry firmě Točík – Stavebně projektový ateliér, V Zátiší 853, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, na základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Na Rybníkách, Zeměchy u Kralup 
nad Vltavou (parc. č. 490/4, v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou) v souvislosti se stavbou přípojek vody a 
kanalizace pro parc. č. 490/29, k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou a oddělený pozemek parc. č. 490/37, k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou. 
Podmínkou je zajištění realizace vstupu do komunikace v ulici Na Rybníkách, Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
od firmy COLAS CZ, a.s., Praha, která komunikaci realizovala a drží na komunikaci záruku do 15. 08. 2024 a 
splnění požadavků správce místní komunikace. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ – Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016 
usnesení č.: 16/13/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu 

s Metodickým pokynem pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 - 
2020 a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Regenerace panelového 
sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016“. 

2. RM schvaluje právo nerealizovat veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad 
Vltavou – etapa 2016“, resp. předmět plnění, a to v případě, že zadavatel (město) neobdrží dotaci z MMR 
na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky a zároveň nebude schopen předmět plnění realizovat z 
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nedostatku vlastních finančních prostředků a smlouva uzavřená s vítězným uchazečem nenabude 
účinnosti.  

3. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Regenerace 
panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016“. 

4. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

- Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 

- SWIETELSKY stavební, s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

- Stavební firma Neumann, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

- Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 

- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 

- STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 

- Dereza, s.r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315 
5. 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 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

6. RM bere na vědomí projektovou dokumentaci ve stupni pro výběr zhotovitele na akci „Regenerace 
panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016", vypracovanou společností DONDESIGN 
s.r.o., Vorařská 2075, 143 03 Praha 4, IČ: 29062942. 

 
Bod programu: Vyloučení uchazečů – Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 16/13/4/5 
1. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 

„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost Jaroslav 
Kavina – Ekologické stavby, Tepelská 476, 364 01 Toužim, IČ: 49757873, v souladu s ustanovením § 60 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost Milan 
Baránek, Na Kohoutě 334/5, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 67246672, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost PP-servis 
Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 26322242, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost TREVILE s.r.o., 
Příčná 148/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 28156293, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Projektový záměr Farní charity Kralupy nad Vltavou – souhlasné stanovisko města 
usnesení č.: 16/13/4/6 
RM schvaluje vydání souhlasu s projektovým záměrem Farní charity Kralupy nad Vltavou, „Zkvalitnění 
podmínek pro poskytování vybraných sociálních služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou. Souhlasné 
stanovisko RM vydává k žádosti o poskytnutí dotace v rámci 30. výzvy Integrovaného regionálního programu 
– Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách.   
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Bod programu: Vyhlášení VZ – Zateplení objektu domu s pečovatelskou službou – severní strana, Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 16/13/4/7 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Zateplení objektu domu s pečovatelskou 
službou – severní strana, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zateplení 
objektu domu s pečovatelskou službou – severní strana, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

- Vexta, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice – Líbeznice, IČ: 26196662 

- Barsini, s.r.o., U Zeměpisného ústavu 1, 160 00 Praha 6, IČ: 25131117 

- Stav Servis Lakam, s.r.o., Karla IV. 885/45, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25621033 

- Redoby, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 29028892 

- Silba-Elstav, s.r.o., Letkov 155, 326 00 Plzeň, IČ: 64358844 

- KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice, IČ: 62954890 

- MONTAKO, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Libor Lesák, místostarosta 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent ORM odboru RIaSM 

 
Bod programu: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14164493 – „Snížení energetické náročnosti objektu 
ZŠ Praktická v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/13/4/8 
RM schvaluje: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 14164493 na akci „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ Praktická v Kralupech nad Vltavou“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto 
dodatku. 

 
Bod programu: Vyloučení uchazečů – Řešení zpevněných ploch v centru Města, Kralupy nad Vltavou  
– I. etapa  
usnesení č.: 16/13/4/9 
RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení „Řešení 
zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, a to společnost Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 
584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě - komunikační síť UPC  v k.ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou. 
usnesení č.: 16/13/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav optického kabelu   na pozemcích 367/68, p.č.560/11, p.č.  560/12, a p.č. 566 v k.ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, 
a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČ 0056262 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 pozemku vedeného jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace a ve výši 3.000,-Kč za prvních 10m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do 
pozemku vedeného jako trvalý travní porost. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Minice  ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 16/13/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav zemního kabelového vedení NN, jistící skříně, vrchního kabelového vedení NN a podpěrných bodů na 
pozemcích  parc.č. 495/6, 497/5, 514/1, 514/7, 515/9, 527/1 ,591/1, 479/5, 480/1, 515/4, 535/5, 535/7, 
535/8, 535/9, 535/22 a 594/4, vše v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, 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 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 ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – oprava administrativní chyby a zrušení usnesení RM  
č. 16/12/5/9 
usnesení č.: 16/13/5/3  
1.   RM ruší usnesení č. 16/12/5/9 ze dne 14.06.2016 z důvodu administrativní chyby. 
2.   RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Komenského 198, s lektorkou anglického 
      jazyka, L. H., jako na byt služební od 01.08.2016 do 31.10.2016. 
3.   RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní 
      smlouvy na byt č.7, Komenského 198 s lektorkou anglického jazyka L. H. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Komenského 
usnesení č.: 16/13/5/4 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, Komenského 198, s Mgr. J. S., jako na byt služební na 
dobu 1 roku.  

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv - byty 
usnesení č.: 16/13/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J.Palacha 738 manželům A. a V. K. za sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08. 2016 do 31.07.2017. V dodatku ke smlouvě bude zanesena povinnost 
úhrady jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 paní E. V. za sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.09.2016 do 31.08.2017. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 
3 měsíce od 01.07.2016 do 30.09.2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Dr.E.Beneše čp. 539 panu M. L. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.07. 2016 do 30.06. 2017. 

5. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.8, J.Palacha čp.738 panu R. C. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2016 do 31.07.2017. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, panu J. Ch. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 
od 01.08.2016 do 31.07.2017. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova 900  Mgr. E. B., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 01.07.2016 do 30.06.2017. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B. ze sociálních důvodů 
na 3 měsíce od 01.07.2016 do 30.09.2016 za podmínky dodržování  Dohody o splácení dluhu. 

 
Bod programu: Pořádání happeningu 
usnesení č.: 16/13/5/6 
1. RM schvaluje pořádání happeningu zažít město jinak dne 17.09.2016 organizátorkou  Karolínou 

Shipstead v ulici V Olších. 
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2. RM schvaluje organizátorovi akce Karolíně Shipstead využití panelového oplocení fotbalového hřiště v 
ulici V Olších na street art. Zeď bude tematicky využita z části na osvětu v třídění odpadů a v další části na 
básně.  

 
VI. ODBOR SVŠK 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Poskytnutí dotace – SKI klub Kralupy 
usnesení č.: 16/13/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu STA  SKI klubu Kralupy , z.s., se sídlem Palackého nám. 1, 

Kralupy nad Vltavou, ve výši 5.000 Kč na pořádání Mistrovství ČR 2016 a Finále Českého poháru CILA CUP 
2016 v in line slalomu a obřím slalomu, konaného pod záštitou a  pohár starosty města Petra Holečka ve 
dnech 17.-18. září 2016. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00055/2016) se SKI 
klubem Kralupy, z.s., se sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, v zastoupení předsedy z.s. Mgr. 
Martina Štěpána. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 marketing města a 
paragrafu 6112 zastupitelstva obce, org. 0011 STA, ve výši 5.000 Kč z položky 5169 (ostatní služby) na 
pol.5222 neinvestiční transfery  občanským sdružením a spolkům. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 kancelář starosty  
usnesení č.: 16/13/8/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 5512 (podpora JSDH), ve výši 57.301 z položky 5137 – (drobný dlouhodobý majetek) na položku 
6122 -  (Stroje, přístroje a zařízení). 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva - MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, za červen 2016  
usnesení č.: 16/13/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek MŠ Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka za červen 2016.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva - TSM, za květen 2016  
usnesení č.: 16/13/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM za květen 
2016.  

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy v DPS 
usnesení č.: 16/13/9/3 
RM schvaluje  přidělení bytu č. 457 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 paní Márii Ševčíkové, nar. 
23.9.1930  na dobu určitou 1 roku . 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
usnesení č.: 16/13/9/4 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen.  

Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace. 
2. RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 6 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Bod programu: Dodatečné přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523  
usnesení č.: 16/13/9/5 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 
dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatečné přijetí finančního sponzorského daru v hodnotě 10.000,- Kč od firmy Collectora 
software s.r.o., Kolbenova 942/38a, Praha 9. Sponzorský dar bude použit pro rozvoj třídy 1. A ve školním 
roce 2016 – 2017. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva – ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za červen 2016  
usnesení č.: 16/13/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ Václava Havla 
v Kralupech nad Vltavou za červen 2016.  

 
Bod programu: Oznámení MěM Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 16/13/9/7 
1. RM bere na vědomí oznámení o čerpání z rezervního fondu Městského muzea v Kralupech nad Vltavou 

ve výši 18.150,- Kč na úhradu reklamy o zveřejnění Městského muzea v aplikaci „Turista v mobilu“od 
firmy GOWAY s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno.  

2. RM schvaluje čerpání rezervního fondu Městského muzea v Kralupech nad Vltavou ve výši 193.900,- Kč 
na úhradu výroby a dodání replik 8 kusů historického nábytku z pracovny Jaroslava Seiferta od firmy 
Truhlářství Jozef Majerčák, Seifertova 534, 27746 Veltrusy. 

3. RM ukládá řediteli Městského muzea předložit přehledovou zprávu o zakázkách malého rozsahu týkající 
se dodání replik nábytku a dále předložit vizi nové expozice.   

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka vysokozdvižné plošiny 
usnesení č.: 16/13/9/8 
RM schvaluje dodavatele akce „Dodávka vysokozdvižné plošiny“ společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny 
s.r.o., Mezi Úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9, IČ: 48108677, za celkovou cenu 1.369.000 Kč bez DPH, resp. 
1.656.490 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Informace o uzavření MěM Kralupy nad Vltavou, z technických důvodů   
usnesení č.: 16/13/9/9 
RM bere na vědomí oznámení o uzavření Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, z technických důvodů, 
ve dnech 15.08. - 28.08.2016. 

 
Bod programu: Oznámení ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 16/13/9/10 
RM bere na vědomí oznámení o čerpání z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského 
nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, ve výši 37.410,- Kč na opravu havarijních tabulí. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková  
organizace  
usnesení č.: 16/13/9/11 
RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – navýšení rozpočtu u účtu 518 
(ostatní služby) o částku ve  výši 115.761,13 Kč, z důvodu navýšení rozpočtu účtu 672 – (příspěvek na 
provoz). 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Vstup do chodníků v ulici Boženy Němcové a v ulici Vodárenská, Kralupy nad Vltavou 
– žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry     
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usnesení č.: 16/13/10/1 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry firmě PROCKERT § Hynek, a.s., Palackého 782, 252 63 
Roztoky, na základě žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry ke vstupu do chodníku v ulici Vodárenská a 
v ulici Boženy Němcové, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o rekonstrukci plynovodu a přípojek. Podmínkou je 
splnění požadavků správce místních komunikací. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Redakční rada 
usnesení č.: 16/13/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 17 ze dne 15.06.2016. 

Bod programu: Zápis z jednání č. 3 Kulturní komise 
usnesení č.: 16/13/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 3 Kulturní komise konané dne 21.06.2016 

 
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 2/2016  
usnesení č.: 16/13/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 13.06.2016.  

Bod programu: Zápis č. 4 komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 16/13/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis č. 4 komise výstavby a dopravy ze dne 21. 06. 2016. 
2. RM schvaluje záměr rozšíření chodníku vedoucí z cyklostezky na nábřeží J. Rysa dál směrem do 

Chvatěrub o pruh pro cyklisty.  
3. RM ukládá TSM zařadit do rozpočtu na rok 2017 finanční částku na rozšíření chodníku vedoucí 

z cyklostezky na nábřeží J. Rysa dál směrem do Chvatěrub o pruh pro cyklisty.  
4. RM ukládá TSM prověřit úpravu kraje parkoviště na sjezd pro cyklisty (z lávky pro pěší směrem na 

sídliště Cukrovar). 
5. RM ukládá TSM umístit k BD čp. 1084 (sídl. Cukrovar) vodorovné dopravní značení – termoplast. 
6. RM ukládá odboru RIaSM objednat u projektanta pana Kubíska, doplnění studie „Rekonstrukce 

komunikace v ulici Čechova, Kralupy nad Vltavou“ – o variantu s jednosměrným provozem. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 8 
usnesení č.: 16/13/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 8 ze dne 20.06.2016. 

 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 16/13/11/6 
RM bere na vědomí Zápis č. 5 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 22.06.2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Libor Lesák informoval radní o středečním jednání se starosty z ORP, na kterém se projedná žádost o dotaci 
na územní studii krajiny a na dotaci z ITI. Na jednání jsou radní zváni. Termín 29. 6. od 9 hod.  
 
Tomáš Pekárek se dotázal na rampu u KaSS na důvody jejího umístění. Odpověděl Ing. Marek Czechmann. 
 
Mgr. Martin Luksík požádal vedení města, aby TSM zajistilo seč na cyklostezce směrem do Chvatěrub. Bude 
zajištěno.  
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Tajemnice informovala radní o soutěži Středočeského kraje o nejlepšího regulovčíka, která proběhne dne 
12. 7. 2016 na křižovatce Mostní – Třebízského.  
 
Příští jednání Rady města proběhne 19. 7. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 28. 6. 2016. Mgr. Martin Luksík se omlouvá z dalšího jednání RM. 
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 13 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
27. 6. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 28. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                                             
 


