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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. května 2017 
(RM č. 10) 

 
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. 10 
usnesení č.: 17/10/1/1  
RM schvaluje návrh programu 10. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 9/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 12/2017 
usnesení č.: 17/10/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje rok 2017 v celkové výši 841.500 Kč. 

Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 841.500 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 841.500 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím). 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 11.882 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od České pojišťovny a.s., za poškození sekundárních rozvodů teplé vody v Přemyslově ulici čp. 
1052. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6320 o 11.882 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 11.882 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na rok 2017 v celkové výši 20.000 Kč. 
Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního kola soutěže 
Středočeský taneční pohár 2017 pro organizátora Dům dětí a mládeže, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, 
§ 3421 o 20.000 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje Městu Kralupy nad Vltavou neinvestiční dotaci v celkové 
výši 332.813,26 Kč. Jedná se o druhou platbu na realizaci projektu „Profesionalizace a rozvoj lidských 
zdrojů ve veřejné správě 1“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 332.813,26 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 332.813,26 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 1.963.029,31 Kč. Jedná se o 
odvod uspořených prostředků za energie a odpisy od příspěvkových organizací. Finanční prostředky 
budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů dle tabulky: 

§ položka kap. PO  částka v Kč 

3111 2229   2 MŠ Dr. E. Beneše energie 169.761,00 

3111 2229   2 MŠ Dr. E. Beneše odpisy 326,00 

3111 2229   2 MŠ Gen. Klapálka energie 138.931,00 

3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského energie 133.521,51 

3113 2229   2    ZŠ Gen. Klapálka energie 122.877,00 

3113 2229   2 ZŠ Komenského energie 192.001,00 

3113 2229   2 ZŠ Komenského odpisy 767,00 
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3113 2229   2 ZŠ Václava Havla energie 141.462,00 

3117 2229   2 ZŠ 28. října energie 124.058,00 

3117 2229   2 ZŠ 28. října odvod 124.648,09 

3114 2229   2 ZŠ Jodlova energie 133.810,00 

3231 2229   2 Základní umělecká škola odpisy 1.380,00 

3421 2229   2 DDM + ŠvP energie 190.655,00 

3421 2229   2 DDM + ŠvP odpisy 54,00 

3315 2229   2 Městské muzeum energie 142.261,00 

3315 2229   2 Městské muzeum odpisy 196,00 

3392 2229   2 KaSS energie 122.152,00 

3392 2229   2 KaSS odpisy 51,71 

3639 2229   5 TSM energie 224.117,00 

   celkem  1.963.029,31 

       a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 o 1.963.029,31 Kč.    
 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 403.311 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 pol. 5171 org. 
23253 (oprava motorové části vozidla CAS Tatra 815). Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2016, která byla přijata 
v roce 2016 ve výši 383.145 Kč. Dotace bude čerpána v roce 2017 včetně spoluúčasti města, která je ve 
výši 5%. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 (sociální 
pomoc dětem a mládeži) pol. 5169 na § 3599 (ostatní činnosti ve zdravotnictví) pol. 5169. Jedná se 
o finanční prostředky, které budou použity na akci Den zdraví. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.500 Kč v rámci kap. č. 8 – Infocentrum, z § 6171 
(činnost místní správy) pol. 5168 na § 2143 (cestovní ruch) pol. 5179. Jedná se o finanční prostředky, 
které budou použity na zaplacení členského příspěvku Bohemia Centralis s. p. o., Husovo nám. 68, 
Beroun. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 19.500 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. 461 
(snížení energetické náročnosti – BD Vrchlického 703). Finanční prostředky budou použity na úhradu 
faktury za BOZP. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ - Rekonstrukce sociálního zařízení v obj. Mokrosuky čp. 5 
usnesení č.: 17/10/4/1 
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 sociálního zařízení v obj. 
Mokrosuky čp. 5“. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v 
obj. Mokrosuky čp. 5“. 

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

•••• Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice, IČ: 00872938 

•••• AKOSTAV, spol. s r.o., Nádražní 248, 342 01 Sušice, IČ: 25238957 

•••• Rynostav, s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, IČ: 26334615 

•••• Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, IČ: 27982190 

•••• R.K.M2, s.r.o., nám. Svobody 35, 342 01 Sušice, IČ: 26364956 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

• Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
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• Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 

• Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

• Libor Lesák, místostarosta 

• Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

• Mgr. Lenka Pustinová, referent ORM odboru RIaSM 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/10/4/2 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 

Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 
685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, za celkovou cenu 13.369.548,66 Kč bez DPH, resp. 16.177.153,88 
Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (bankovní záruky) ve výši 200.000,- Kč uchazeči zadávacího řízení 
„Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s ust. § 41 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/10/4/3 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů 

elektro v ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DEREZA, společnost s ručením omezeným, 
Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, za celkovou cenu 7.958.997,00 Kč bez DPH, resp. 
9.630.386,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (bankovní záruky) ve výši 150.000,- Kč uchazeči zadávacího řízení 
„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s ust.  
§ 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Bod programu: Zadání úvodní studie „Konverze pivovarské sladovny v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/10/4/4 
1. RM schvaluje zadání pro zpracování úvodní studie „Konverze pivovarské sladovny v Kralupech nad 

Vltavou“, v tomto znění: 

• Studie bude řešit rozvržení základních funkcí 

• Studie bude řešit návrh nových dispozic 

• Součástí návrhu dispozic bude rovněž návrh vertikálních komunikací, sociálních zařízení a 
odhadovaného technického vybavení budovy 

• Studie bude řešit prostorové nároky TZB a návrh základních tras, součástí nebude dimenzování 
inženýrských sítí 

• Studie nebude řešit energetickou náročnost budovy 

• Studie bude obsahovat architektonické řešení exteriéru budovy 

• Studie nebude architektonicky řešit návrh interiérů, principy budou pouze naznačeny v kontextu 
s návrhem dispozičního uspořádání 

• Součástí studie bude exteriérová vizualizace 

• Součástí studie bude dále návrh možné etapizace 

• V ceně studie budou zahrnuty min. 2 pracovní konzultace se zástupci objednatele 
Rozsah výstupu: 

• Situace 

• Půdorysy všech podlaží – v měřítku 1:200 

• Řezy – v měřítku 1:200 

• Exteriérové vizualizace – celkem 3 vizualizace z míst – viz. body na přiloženém výřezu z mapy – 
formát A3 – pokrytí min. 80 % 
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• Pohledy – v měřítku 1:200 

• Bilance ploch a výpočet parkovacích stání 

• Návrh demolovaných a ponechaných částí 

• Návrh parteru ve vazbě na již navržené řešení okolního území 

• Studie bude odevzdána v celkovém počtu 2 paré + elektronicky (formát pdf. a dwg.) 
 
2. RM schvaluje zadat zpracování úvodní studie na akci „Konverze pivovarské sladovny v Kralupech nad 

Vltavou“, dle zadání schváleného v bodě 1.), zhotoviteli Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Stavitelská 8, 
Praha 6 za celkovou max. cenu 150 000 Kč bez DPH a zhotoviteli RH – ARCH s.r.o., Nekázanka 881/9, 
Praha 1, za celkovou maximální cenu 150 000 Kč bez DPH. Studie budou hrazeny z finančních prostředků 
schválených ZM na přestavbu pivovarské sladovny. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období duben 2017 
usnesení č.: 17/10/4/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období duben 2017. 

 
Bod programu: PD – Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského 
usnesení č.: 17/10/4/6 
RM schvaluje provedení povrchu parkovacích stání ve variantě č. 4 a zapracování do dokumentace pro 
územní řízení na akci: „Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“ od firmy Forvia CZ, 
s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Kolín.  

 
Bod programu: Oprava horkovodních přípojek pro objekty KaSS a ZŠ V. Havla - dodatky č. 1 
usnesení č.: 17/10/4/7 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: RISML/00106/2016, v rámci akce: 

"Oprava horkovodní přípojky pro středisko KaSS" na prodloužení termínu odevzdání projektové 
dokumentace do 05.05.2017, se spol. SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: RISML/00105/2016, v rámci akce: 
"Oprava horkovodní přípojky pro ZŠ Václava Havla" na prodloužení termínu odevzdání projektové 
dokumentace do 05.05.2017, se spol. SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň. 

   

Bod programu: Návrh na provedení parkovacích stání v ulici Gen. Klapálka - sídliště V Zátiší 
usnesení č.: 17/10/4/8 
1. RM schvaluje záměr vybudování parkovacího zálivu v ulici Gen. Klapálka - sídliště V Zátiší. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení a stavební 

povolení na umístění parkovacích stání v ulici Gen. Klapálka, umístění specifikováno v příloze č. 2. 

 

Bod programu: Snížení en. náročnosti byt. domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – Dodatek č. 1 
usnesení č.: 17/10/4/9 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. RISML/00071/2017 na akci „Snížení en. náročnosti byt. domu, 
ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ jehož předmětem je změna termínu plnění, vč. uzlových bodů od 
10.5.2017 do 10.8.2017. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.119/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/10/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 119/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o 
výměře 180 m2, s paní I. N., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku jako 
předzahrádka k rodinnému domu čp. 176, Ke Hřbitovu, za podmínky zachování přístupu k domu čp. 209 a 
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umožnění vjezdu vozidel hasičů a záchranné služby.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného 10,-Kč/m2/rok. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/10/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  VN  na pozemku  parc. č. 589/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož 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 10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček - změna strany oprávněné –  zrušení usnesení  
č. 16/12/5/1 ze dne 14.06.2016 
usnesení č.: 17/10/5/4  
1. RM ruší usnesení č. 16/12/5/1 ze dne 14.06.2016. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav  plynové přípojky  na  

pozemku  parc.č.129/8 v k.ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567  za 
jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč. K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve 
výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. 
Lobeč  
usnesení č.: 17/10/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky  na pozemku parc. č. 411 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 28 a parc. č. 61/8 v k. ú. Lobeč výši 
4.000,- Kč za prvních 10m a 200,- Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. 
Minice  
usnesení č.: 17/10/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí-kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku p. č. 109/17 v k. ú. Minice u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 109/18 v k. 
ú. Minice u Kralup nad Vltavou, ve výši 4.000,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 
usnesení č.: 17/10/5/7 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 01.05.2017 do 31.07.2017. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní  smlouvy  -  oprava administrativní chyby  a zrušení usnesení 
RM č.17/9/5/8 ze dne 18.04.2017. 
usnesení č.: 17/10/5/8 
1. RM ruší usnesení č. 17/9/5/8 v bodě 2) ze dne 18.04.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova čp. 900, paní  V. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 
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Bod programu: Pronájem části pozemků v k. ú. Kralupy nad Vlt. 
usnesení č.: 17/10/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem P. T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 
66039851, na pronájem části pozemků parc. č. 133/41 a parc. č. 146/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 
15 m2, na dobu určitou, od 01.06.2017 do 30.09.2017, za účelem provozování letní předzahrádky před 
restaurací U Kolejí, v Grégrově ulici čp. 187, Kralupy nad Vltavou, za nájemné 4.000,- Kč. 

 

Bod programu: Informace o konání akce „Zažít Kralupy jinak“ 
usnesení č.: 17/10/5/10 
RM bere na vědomí informaci o konání druhého ročníku happeningu „Zažít Kralupy jinak“                    
pořádaného I. P., od 16.09.2017 do 17.09.2017 do 12:00 hodin, v ulicích Jungmannova, Husova a Palackého 
náměstí. Podle čl. 9, odst. c) Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2016 je užívání 
veřejného prostranství osvobozeno od poplatku. 

 
Bod programu: Žádost o úhradu peněžité jistoty ve splátkách  
usnesení č.: 17/10/5/11 
RM schvaluje úhradu peněžité jistoty ve výši 17.886,00 Kč, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní 
smlouvy na byt č. 11, Havlíčkova 900 s panem P. S., v pěti měsíčních splátkách. Jistota musí být uhrazena 
v plné výši do 30.09.2017. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – programové a individuální dotace 
usnesení č.: 17/10/6/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků dle 
položek: 
Z:         -57.000,- Kč 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
Pol. 5222 Neinvestiční příspěvky občanským sdružením 
Na:         +57.000,- Kč 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
Pol. 5493 Účelové neinvestiční transfery FO 
Z:         -150.000,- Kč 
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
Na:         +150.000,- Kč 
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  
Pol. 5222 Neinvestiční příspěvky občanským sdružením 

 

Bod programu: Jmenování ředitele Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/10/6/2 
Mgr. Martin Luksík oznámil střet zájmů dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
1. RM jmenuje Mgr. Martina Luksíka ředitelem příspěvkové organizace, zřizované Městem Kralupy nad 

Vltavou, Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace, se sídlem: 
Revoluční 682, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  IČ: 71008152, 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 27.04.2017, s účinností od 01.08.2017. 

2. RM ukládá starostovi Města Kralupy nad Vltavou podepsat jmenování Mgr. Martina Luksíka ředitelem 
Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Výběr dodavatele – Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/10/8/1 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup dopravního automobilu 
pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Auto Trutnov, s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 
25931270, za celkovou cenu 718 309,- Kč bez DPH, resp. 869 154,- Kč s DPH. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 

 usnesení č.: 17/10/9/1 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 501 – Spotřeba materiálu – materiálové náklady ŠD, ŠK    - 80 000 Kč 
Účet 518 – Ostatní služby - Servis PC sítě    - 140.000 Kč 
Účet 558 – Hmotný majetek      + 200.000 Kč 
Účet 549 – Jiné ostat. náklady - odvody ZPS                                + 20.000 Kč 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  

usnesení č.: 17/10/9/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 207 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. Š. na 

dobu určitou od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 151 v DPS V Luhu 1181 paní M. J. na dobu určitou 

od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 361 v DPS V Luhu 1181 paní V. Č. na dobu určitou 

od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 463 v DPS V Luhu 1181 paní J. S. na dobu určitou od 

01. 06. 2017 do 31. 05. 2018. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 2/2017 
usnesení č.: 17/10/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 10.04.2017.  

Bod programu: Zápis č. 3 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 17/10/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 3 Komise výstavby a dopravy ze dne 25. 04. 2017. 
2. RM schvaluje realizaci záměru zřízení dočasné parkovací plochy o velikosti cca 20x30m (cca 20 osobních 

aut) na pozemku parc. č. 72/7 a 1674 (v areálu dřívějších jatek  a Aera), a to za předpokladu, že se 
nebude jednat o rezidentní parkování. 

3. RM ukládá odboru RIaSM projednat záměr zřízení dočasné parkovací plochy o velikosti cca 20x30m (cca 
20 osobních aut) na pozemku parc. č. 72/7 a 1674 (v areálu dřívějších jatek a Aera) s odborem životního 
prostředí a s odborem dopravy. 

 
Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na akce 
usnesení č.: 17/10/11/3  
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci Mistrovství ČR starších žákyň U15 pro Basketbalový 
klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 13.000,- Kč. 
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Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
1.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Mistrovství ČR starších žákyň U15. 
 
2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci Finále Českého poháru kadetek/juniorek pro 
TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
5.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
2.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Finále Českého poháru kadetek/juniorek. 
 
3.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci Krajské finále ve volejbale starších žákyň pro 
TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
1.300,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
3.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Krajské finále ve volejbale starších žákyň. 

 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 17/10/11/4   
RM bere na vědomí Zápis č. 4 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 19. 04. 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 15. 5. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na příští radu 
se dostaví Ing. Němec, ředitel TSM. 
Zápis byl vyhotoven 3. 5. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 10 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
2. 5. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 3. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


