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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2017 
(RM č. 11) 

 
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. 11 
usnesení č.: 17/11/1/1  
RM schvaluje návrh programu 11. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2017 
usnesení č.: 17/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 200.100 Kč. Jedná se o příjmy za soudní 

poplatek – ochranné hlukové pásmo, od společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o., Praha, v rámci akce 
„Boj proti letišti Vodochody“. Finanční prostředky budou převedeny na konzultační a právní služby – 
letiště Vodochody. Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 2251 o 200.100 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 2251 o 200.100 Kč. 

2. Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 1.768.502 Kč, účelově 
určené na demolici objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky 
budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4116 o 1.768.502 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.768.502 
Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2017 v celkové výši 813.026 
Kč. Dotace je účelově určena na výkon sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4116 o 813.026 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů 6171 (činnost místní správy) a 
4341 (sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým) dle skutečného 
čerpání dotace o 813.026 Kč.  
 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 363.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 516 
(rekonstrukce pivovarské sladovny). Finanční prostředky budou použity na úhradu dvou úvodních studií 
na konverzi pivovarské sladovny. 

2. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 120.000 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

      Jedná se o převody z kap. č. 2 – Sociální věci, školství a kultura 
      § 4329 pol. 5212 -  neinv. transfery nefin. podnik. subjektům ………………………… 100.000 Kč 

§ 6171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ………………………………..   20.000 Kč na kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901  ………………………………………. 120.000 Kč 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 3725 
pol. 5169 (využití a zneškodňování ostatních odpadů) na § 3727 pol. 5169 (prevence vzniku odpadů). 
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Finanční prostředky budou využity v rámci osvětové akce na podporu zpětného odběru elektrozařízení 
v obcích s názvem „Hejbni si s elektrem“. Tato osvětová akce bude v případě schválení RM realizována 
dne 9. 6. 2017 v rámci Dnů Kralup a bude určena převážně pro děti mateřských a základních škol.   

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Komunikace v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/11/4/1 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Komunikace 

v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s interními Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Komunikace v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno, IČ: 27900096 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 
- SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. ETAPA 
usnesení č.: 17/11/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - II. ETAPA“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou - II. ETAPA“. 

3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím 
řízení poskytli jistotu ve výši 200 000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na 
účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 
- SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
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- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/11/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérový 

chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s částí 3. písm. c) Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, s výjimkou uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 
- MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 
- SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 27532208 
- TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 25917838 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101 
usnesení č.: 17/11/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérové 

chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“ zadávanou v souladu s částí 3. písm. c) 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, s výjimkou uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 
- MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 
- SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 27532208 
- TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 25917838 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
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Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou –  prodloužení termínu 
dokončení  
usnesení č.: 17/11/4/5 
RM schvaluje Dodatek č. 6 k SOD č. RISML/00071/2016 na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ jehož předmětem bude prodloužení termínu montáže plovoucích podlah, dveří, prahů, 
vestavěných skříní a spodních i horních dílů kuchyňských linek do 09.07.2017.   

 
Bod programu: Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – vyvolané vícepráce  
usnesení č.: 17/11/4/6 
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. RISML/00096/2016 na akci „Rekonstrukce přístupového schodiště a 
ramp na Hostibejk – I. etapa“ jehož předmětem budou vyvolané vícepráce v celkovém finančním objemu 
13.320,76 Kč vč. DPH. Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny z rozpočtové rezervy akce. 

 
Bod programu: Stavební úpravy ve smuteční síni – PD varianty  
usnesení č.: 17/11/4/7 
1. RM schvaluje variantu 2 výměny výplní otvorů vnějšího prstence zpracovaný projekční kanceláří A.D.U., 

Součkova 951/14, 163 00 Praha 6. 
2. RM schvaluje variantu 2 výměny výplní otvorů vnitřního prstence zpracovaný projekční kanceláří A.D.U., 

Součkova 951/14, 163 00 Praha 6. 

   

Bod programu: Výběr dodavatele – Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – II. etapa 
usnesení č.: 17/11/4/8 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava přístupového 

schodiště a ramp na Hostibejk – II. etapa“ s dodavatelem MONTAKO-stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416, za celkovou cenu 2 589 589,89 Kč bez DPH, resp. 
3 133 403,77 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava přístupového schodiště a ramp 
na Hostibejk – II. etapa“ s dodavatelem MONTAKO-stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 24180416. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění díla již od 16.05.2017.  

 

Bod programu: Horolezecká stěna ve sportovní hale 
usnesení č.: 17/11/4/9 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Provedení horolezecké stěny v basketbalové hale plaveckého 
bazénu, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou se zhotovitelem MAKAK, Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad 
Nisou na lezeckou stěnu část 1+2 za celkovou cenu 514.823,- Kč (622.936,- Kč vč DPH). 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Snížení en. náročnosti byt. domu, Chelčického 687, Kralupy nad Vlt. 
usnesení č.: 17/11/4/10 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 
Dolní Břežany, IČ: 04255071, za celkovou cenu 4.786.281,90 Kč bez DPH, resp. 5.504.224,19 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vstup do chodníku a komunikace Tylova/Makarenkova, Kralupy nad Vltavou –  
žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 17/11/4/11 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry paní I. L., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 
základě žádosti pro vstup do chodníku a komunikace v ulici Tylova, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o 
provedení nové vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. XXX (napojení rodinného domu čp. XXX na stávající 
vodovodní řad vedoucí v komunikaci). Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka - PD 
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usnesení č.: 17/11/4/12 
1. RM ruší usnesení RM  č. 17/7/4/7 ze dne 20.03.2017.  
2. RM schvaluje architektonický návrh lávky přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka zpracovaný 

projekční kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 se svislou výplní zábradlí – viz 
Příloha č. 2. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku - hostování cirkusu ARLET  
usnesení č.: 17/11/5/1 
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 12.06.2017 do 18.06.2017 za účelem hostování 
cirkusu ARLET, zastoupeného panem Janem Alešem, Jizerská 163, Praha 9, IČ 87529815,  za částku  1.000,-
Kč/den. 

 

Bod programu: Změna nájemní smlouvy – Úřad práce ČR 
usnesení č.: 17/11/5/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 58/15/700/RIaSM mezi Městem Kralupy nad 
Vltavou a Úřadem práce ČR na nájem nebytových prostor v hlavní budově Palackého náměstí čp. 6, kterým 
se snižují zálohové platby na energie a služby  na částku 200.000,- Kč/rok. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační přípojka v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 17/11/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrské sítě  -  kanalizační přípojky  na pozemku parc. č. 81/191 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 81/184 v k. ú. Lobeček, za jednorázovou úhradu 
ve výši 4.000,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č. 692 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/11/5/4  
1. RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 692 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, o výměře 

80 m2, za účelem využití pozemku jako zahrada. 
2. RM ukládá RIaSM vyzvat stávajícího uživatele pozemku parc. č. 692 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 

Vltavou, který ho užívá bez právního důvodu, k úhradě nájmu za poslední 3 roky.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/11/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina čp. 48 panu M. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 01.06.2017 do 31.08.2017 za podmínky uzavření  Dohody o splácení dluhu. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta Brigádníků 679 paní E. D. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2017 do 31.05.2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.06.2017 do 31.05.2018.  

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemku – hasičská soutěž  
usnesení č.: 17/11/5/6 
RM schvaluje  výpůjčku 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 
03.06.2017 od 7:30 hod. do 17:00 hodin. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/11/5/7 
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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. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost obcí Slatina a Olovnice o uzavření Dohody o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy  
usnesení č.: 17/11/6/1 
1. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ 

podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí Slatina, ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ 
podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí Olovnice, ve znění dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Žádost o individuální dotaci 
usnesení č.: 17/11/6/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace, na základě žádosti paní Bc. E. N. ze dne 

18.04.2017, na školné v Mannaz - terapeutické školičce s.r.o. v Kralupech nad Vltavou, pro nezletilého V. 
N., narozeného dne XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 5.000 Kč na rok 
2017. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 4329 (Sociální pomoc dětem a mládeži), pol. 5499 (Ostatní 
neinvestiční transfery obyvatelstvu). 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro nezletilého V. N., narozeného dne XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Služby sociální prevence ve městě Kralupy nad Vltavou (Noclehárna pro osoby bez 
přístřeší) 
usnesení č.: 17/11/6/3 
1. RM bere na vědomí záměr vybudovat ve městě sociální službu sociální prevence dle § 63 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  noclehárnu. 
2. RM pověřuje starostu a místostarosty města k vedení jednání se společností Bidfood Czech Republik 

s.r.o., zastoupenou Bohumilem Volfem a s Farní Charitou Kralupy nad Vltavou, zastoupenou Barborou 
Kovářovou, jehož cílem bude dojednání podmínek financování a provozování noclehárny pro osoby bez 
přístřeší.  

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bod programu: Podpora zpětného odběru elektrozařízení v obcích 
usnesení č.: 17/11/7/1 
1. RM schvaluje realizaci osvětové akce dne 9. 6. 2017 na podporu zpětného odběru elektrozařízení 

v obcích s názvem ,,Hejbni si s elektrem“ za celkovou částku 20 000,- Kč včetně DPH. 
2. RM pověřuje OŽP podáním žádosti o vrácení vynaložených finančních prostředků na akci ,,Hejbni si 

s elektrem“ v rámci Motivačního programu Elektrowin 2017 - podpora projektů zaměřených na 
informovanost.   
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
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Bod programu: Program oslav – Dny Kralup 2017 
usnesení č.: 17/11/8/1 
RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup n/Vlt 2017“  

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM za období 4/2017 
usnesení č.: 17/11/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
TSM za období duben 2017. 

 

Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2017/2018 
usnesení č.: 17/11/9/2 
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní 
rok 2017/2018 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 490 Kč na měsíc za jedno dítě,                
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 665 Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
ve výši 321 Kč na měsíc za jedno dítě.                             

 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou (parkovací místa) 
usnesení č.: 17/11/9/3 
RM souhlasí se zřízením 4 parkovacích míst (vedle parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené) pro 
zaparkování čtyř služebních vozidel pečovatelské služby. 

 

Bod programu: Návrh na prominutí nájemného za užívání sklepa v č.p. 1174 Purkyňovo nám.  
usnesení č.: 17/11/9/4 
RM schvaluje prominutí nájemného ve výši 38,10 Kč/měs. za užívání sklepa, nájemci bytu č. 53, Purkyňovo 
nám. čp. 1174, panu M. P., z důvodu špatného technického stavu sklepa a to do doby odstranění závady.  

 

Bod programu: Návrh na odepsání  pohledávky (Rybář stavební s.r.o.) 
usnesení č.: 17/11/9/5 
RM doporučuje ZM schválit odepsání  dlužné pohledávky ve výši 136.901,80 Kč společnosti Rybář stavební 
s.r.o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník za neuhrazenou fakturu č. 40109/2014, vystavenou příspěvkovou 
organizací MěBP,  za odběr tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody a spotřebu studené vody v 
bytovém domě čp. 687, Chelčického za období od 01.01.2013 d 30.06.2013. 

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města pro ZŠ Komenského  
usnesení č.: 17/11/9/6 
RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 294.500 Kč s DPH na pokrytí 
mzdových nákladů a odvodů pro vychovatelku školního klubu Základní školy Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace. 

 

Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančních účelových darů  
usnesení č.: 17/11/9/7 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí níže uvedených finančních účelových 
darů na zajištění akce Kralupský Majáles, která se bude konat dne 20.05.2017: 

• Finanční dar ve výši 5.000 Kč od pivovaru Hostivar - Pivo Hostivice, a.s., Lochotínská 656, 109 00 Praha 

10, IČ: 24257711. 



str.8 

• Finanční dar ve výši stanovené percentuálně podle výše zisku z akce Kralupský Majáles, od firmy Bella 
Caffe, Komenského nám. 8, Kralupy nad Vltavou, IČ: 04912373. Dar bude poskytnut do konce měsíce 
května 2017. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/11/11/1  
1. RM bere na vědomí Zápis č. 20 Zdravotní a sociální komise ze dne 29. 03. 2017. 
2. RM bere na vědomí Zápis č. 21 Zdravotní a sociální komise ze dne 26. 04. 2017. 

 
Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na akce 
usnesení č.: 17/11/11/2  
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci letní fotbalové soustředění mládeže pro FK Kralupy 
1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 41.600,- Kč. 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 FK Kralupy 1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, na akci letní fotbalové soustředění mládeže. 
2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na Středočeský turnaj starších přípravek pro FK Kralupy 
1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 6.200,- 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 FK Kralupy 1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, na Středočeský turnaj starších přípravek. 
3.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci Kvalifikace na Přebor ČR mladších žákyň pro 
TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
2.000,- 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 Kvalifikace na Přebor ČR mladších žákyň. 
4.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci Výkonnostní turistika mládeže pro TJ KRALUPY, z. s. 
– Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 12.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
4.2. 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. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Výkonnostní turistika mládeže. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
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Bod programu: Žádost o výměnu lavičky u DDM  
usnesení č.: 17/11/13/1 
1. RM bere na vědomí žádost Kateřiny Viktorové.  
2. RM ukládá RIaSM předložit do dalšího jednání RM návrh odpočinkových ploch u DDM, které zamezí 

povalování osob.  

 
Bod programu: Návrh na snížení výše smluvních pokut ve smlouvách o dílo 
usnesení č.: 17/11/13/2 
RM ukládá odboru OKTAJ úpravu vzorů Smluv o dílo v části XIII/2 Smluvní pokuty dle přílohy. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 29. 5. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 16. 5. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 11 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
15. 5. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 16. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                                                                     Libor Lesák, místostarosta         


