
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 39352/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. května 2017 

(RM č. 12) 
 

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. 12 
usnesení č.: 17/12/1/1  
RM schvaluje návrh programu 12. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 11/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 14/2017 
usnesení č.: 17/12/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 

MŠMT ČR, v celkové výši 579.577,80 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
579.577,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 579.577,80 Kč. 

2. Ponížení rozpočtu 2017 o částku ve výši 72.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 72.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 72.000 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí Ministerstva 
vnitra ČR, na projekt: „Kralupy nad Vltavou – Forenzní značení“ v celkové výši 32.000 Kč. Dotace je 
účelově určena na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality 
na místní úrovni 2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 5399 o 32.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 

pol. 5173 org. 2999 (mezinárodní tábor) na § 3421 pol. 5331 org. 2999 (neinvestiční příspěvek PO DDM). 
Finanční prostředky určené na Mezinárodní tábor budou převedeny na PO DDM, která převezme 
organizaci tábora za odbor kanceláře starosty.  Z finančních prostředků budou hrazeny mzdy pro dva 
vedoucí delegované české skupiny, cestovné do Komárna a následně podíl na autobus z Komárna do 
Sebeše. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 2 – odbor SVŠK, z § 4329 
(ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5223 (neinv. transfery církvím a náboženským spol.) 
na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5223 (neinv. transfery církvím a 
náboženským spol.). Finanční prostředky jsou schváleny na individuální dotaci pro Farní charitu Kralupy 
nad Vltavou. V letošním roce se dotace Farní charitě poskytuje nejen na sociální péči a pomoc dětem 
a mládeži, ale na všechny sociální služby, tudíž je vhodnější § 4359.  
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 79.565,05 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (investiční rezerva města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 462 (energetická 
úspora BD Vrchlického 504). Finanční prostředky budou využity na výměnu 3 kusů dveří v objektu 
bytového domu Vrchlického čp. 504. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 5399 pol. 5139 org. 23259 (Kralupy nad 
Vltavou - Forenzní značení). Jedná se o spoluúčast na projekt spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR 
– Program prevence kriminality na místní úrovni 2017. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výměna dveří v objektu Vrchlického č.p. 504, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/12/4/1 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „ Výměna dveří v objektu Vrchlického č.p. 504, Kralupy nad 

Vltavou“ se zhotovitelem ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ: 27094359 za celkovou cenu 

79 565,05 Kč vč. DPH (15 %). Náklady budou hrazeny z rezervy na investiční akce na rok 2017. 

 

Bod programu: Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – změna termínů 
uzlových bodů  
usnesení č.: 17/12/4/2 
RM schvaluje úpravu dodatku č. 1 k SOD č. RISML/00071/2017 na akci „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ jehož předmětem bude změna termínu uzlového 
bodu č. 2. do 29.06.2017  – dokončení výměny výplní vnějších otvorů, vč. předání vnitřní části objektu zpět 
zadavateli a změna termínu uzlového bodu č. 3 do 13.07.2017 – dokončení střešního pláště vč. zateplení. 

 

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou –  prodloužení termínu dokončení  
usnesení č.: 17/12/4/3 
1. RM ruší usnesení RM č. 17/11/4/5 ze dne 15.05.2017. 

2. 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 19.07.2017.  

 
Bod programu: Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – záměny stav. prací 
usnesení č.: 17/12/4/4 
1. RM schvaluje dodatek č. 4 k SOD č. RISML/00096/2016 na akci „Rekonstrukce přístupového schodiště a 

ramp na Hostibejk – I. etapa“ jehož předmětem budou méněpráce  v celkové výši 66.074,40 Kč bez DPH, 
tj. 79.950,02 Kč vč. DPH.  

2. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. RISML/00078/2017 na akci „Rekonstrukce přístupového schodiště a 
ramp na Hostibejk – II. etapa“ jehož předmětem budou vyvolané vícepráce  v celkové výši 51.325,09 Kč 
bez DPH, tj. 62.103,36 Kč vč. DPH. Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny z cenové úspory I. 
etapy. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/12/4/5 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace 

v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
IČ: 60838744, za celkovou cenu 9.440.000,00 Kč bez DPH, resp. 11.422.400,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (peněžní jistoty a bankovní záruky) ve výši 200.000,- Kč všem uchazečům 
zadávacího řízení „Rekonstrukce komunikace v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s ust. § 
41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Bod programu: Výběr dodavatele a opětovné vyhlášení VŘ – Realizace vzděl. kurzů – 2. etapa k projektu 
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I. 
usnesení č.: 17/12/4/6 
1. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Realizace vzdělávacích kurzů 

– 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.,“ pro část C – Veřejné 
zakázky, podpora, dotace, mamagement s dodavatelem AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 302 
00 Brno, IČ: 26954770, za celkovou cenu 262.206,00 Kč bez DPH, resp. 317.269,30 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje zrušení výběrového řízení „Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu 
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“, a to z důvodu, že zadavateli nebyly ve 
stanovené lhůtě podány žádné nabídky. Zrušení výběrového řízení platí pro tyto části veřejné zakázky: 
část A – Ekonomické agendy, část B – Agendy stavebnictví, část D – Agendy městského úřadu a část E – 
Agendy životního prostředí. 

3. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Realizace vzdělávacích 
kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“ zadávanou 
v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost 
a v souladu s interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Realizace 
vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“ 

5. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- OTIDEA a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8 
- AGENTURA BOVA, Platónova 11, 143 00 Praha 4 
- M. C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/17a, 160 00 Praha 6 
- VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1 

- Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5 
- NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o., Uprkova 1578/5, 621 00 Brno 

6. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Petra Urbanová, tajemnice MěÚ 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. rozvoje města 
Náhradníci:  
- Petr Holeček, starosta 
- Zuzana Valášková, referent odboru RIaSM 
- Dis. Tereza Pulcová, personalistka 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Zdeňka Böhmová, vedoucí odboru ŽIV 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/12/4/7 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje vyhradit veřejnou zakázku v souladu s ust. § 37 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek pouze dodavatelům zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona 
o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
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- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Helena Lesáková, vedoucí OSM odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jiří Herman, správce budovy 

   

Bod programu: Cenová nabídka – projektová dokumentace – „Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen.  
Klapálka před objekty č.p. 1018 – 1020“ 
usnesení č.: 17/12/4/8 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 

– Dolní Chabry, IČ: 40854329, na vypracování projektové dokumentace na akci: „Parkovací záliv podél 
vozovky ul. Gen. Klapálka před objekty č.p. 1018 – 1020“, ve stupních pro územní řízení, pro stavební 
povolení a pro realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu za celkovou cenu 111 320,- Kč vč. DPH. 

2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 111 320,-Kč vč. DPH v rámci kapitoly 5 z par. 2219 pol. 5169 
na par. 2219 pol. 6121 org. 539. 

 

Bod programu: Cenová nabídka – Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti V Zátiší, Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 17/12/4/9 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou RAISA spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, IČ: 43005071, 
na realizaci akce: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti V Zátiší, Kralupy nad Vltavou“, za celkovou 
cenu 748 104,- Kč vč. DPH, s uplatněním postupu podle písmena r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, a to přímým zadáním na výše uvedeného dodavatele. Náklady budou hrazeny z rozpočtu 
RIaSM na rok 2017. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany. Výběr administrátora žádosti  
o dotaci 
usnesení č.: 17/12/4/10 
1. RM schvaluje: podání žádosti o dotaci prostřednictvím 72. výzvy „Cyklodoprava II“ z Integrovaného 

regionálního operačního programu  
2. RM schvaluje: schvaluje administrátora dotace na akci „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“ a to Ing. Ivetu 

Holou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 90 750,- Kč včetně DPH.  
3. RM schvaluje: stanovení podílu jednotlivých obcí na ceně administrátora, na základě procentního podílu 

získané (použité) dotace na jednotlivých úsecích cyklostezky Kralupy nad Vltavou – Zákolany. 

 

Bod programu: VZ: Nová stanoviště separovaného odpadu 
usnesení č.: 17/12/4/11 
1. RM schvaluje vybudování nového stanoviště separovaného odpadu v ulici Seifertova dle přiloženého 

výkresu.  
2. RM schvaluje rekonstrukci stanoviště separovaného odpadu č. 32 v ulici Krakovská dle přiloženého 

výkresu.  
3. RM schvaluje rekonstrukci stanoviště separovaného odpadu č. 30 v ulici Třebízského dle přiloženého 

výkresu.  
4. RM schvaluje vybudování nového stanoviště separovaného odpadu v ulici Hakenova dle přiloženého 

výkresu.  
5. RM schvaluje vybudování nového stanoviště a přesunutí stanoviště č. 59 z ulice Na Hrádku do ulice 

Rybova dle přiloženého výkresu.  
6. RM schvaluje rekonstrukci stanoviště separovaného odpadu č. 6 v ulici Gen. Klapálka dle přiloženého 

výkresu. 
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7. RM schvaluje rekonstrukci stanoviště separovaného odpadu č. 11 v ulici Čechova dle přiloženého 
výkresu. 

8. RM schvaluje rekonstrukci stanoviště separovaného odpadu č. 21 v ulici V Olších dle přiloženého 
výkresu. 

9. RM schvaluje vybudování nového stanoviště a přesunutí stanoviště č. 18 v ulici Hybešova dle 
přiloženého výkresu.  

10. RM schvaluje vybudování nového stanoviště separovaného odpadu v ulici Pod Hradištěm dle 
přiloženého výkresu.  

 

Bod programu: “Demolice pivovarské stáčírny, Kralupy nad Vltavou – 1. část“ – dodatek č.1 
usnesení č.: 17/12/4/12 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00052/2017 na akci „Demolice pivovarské stáčírny 
v Kralupech nad Vltavou – 1. část“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 07.06.2017.  

 

Bod programu: Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/12/4/13 
1. RM schvaluje vystavení objednávky na zpracování studie zastavitelnosti na akci „Parkovací stání v ulici 

Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ pro Ing. Vladimíra Musila, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 – 
Dolní Chabry za celkovou cenu bez DPH 8.000,- Kč (9.680,- Kč vč DPH). 

2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 9.680,- Kč vč DPH v rámci kapitoly 5 z par. 2219 pol. 5169 
(„PD  - Dvořákova stezka“) na par. 2219 pol. 6121 org. 540 („Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy 
nad Vltavou). 

 

Bod programu: Záměr – Návrh trasy přeložky vodovodního řadu umístěné na pozemek areálu ZŠ 
Třebízského 
usnesení č.: 17/12/4/14 
RM schvaluje umístění trasy přeložky vodovodního řadu na pozemcích par. č. 129/29, 122/11, 122/17, 
122/18 v k.ú. Lobeček a par. č . 620/137 v k.ú. Kralupy nad Vltavou dle požadavku ZŠ Třebízského, tj. na par. 
č. 129/29 v k.ú. Lobeček c areálu ZŠ Třebízského umístit přeložku 1 m od hranic pozemků. Finanční 
prostředky na provedení přeložky zajistí žadatel či provozovatel vodovodní sítě. 

 

Bod programu: Návrh odměn I. pololetí 2017 ředitelům TSM, MěBP  
usnesení č.: 17/12/4/15 
1. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Luboše 

Němce za I. pololetí roku 2017 dle přílohy. 
2. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) 

Ing. Ladislava Berita za I. pololetí roku 2017.  

 

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou –  prodloužení termínu 
dokončení  
usnesení č.: 17/12/4/16 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00069/2017 se zhotovitelem stavební firmou Chládek & Tintěra, 
a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou“ 
jehož předmětem bude prodloužení termínu dokončení stavby, z důvodu monitoringu, čištění, odstranění 
stávajících domovních přípojek zasahujících do profilu kanalizace a to do 30.06.2017.  
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města  
usnesení č.: 17/12/5/1 
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RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 7 (správa majetku), 
paragrafu 3412 (sportovní areály) a položky 6121 (budovy, haly a stavby) ve výši 41.058,- Kč, z organizace 
526 (sportovní hřiště U Parku) na organizaci 525 (venkovní posilovna Lobeček, Štefánikova). 

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 17/12/5/2 
RM schvaluje  výpůjčku pozemku parc. č. 36/29 a části pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. Lobeč Basketbalovému 
klubu Kralupy junior, z.s., zastoupeného předsedkyní klubu Radanou Hniličkovou, za účelem pořádání 
sportovní akce STREET OPEN dne 10.06.2017 od 9:00 hod. do 14:00 hodin. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/12/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  VN a NN na pozemcích  parc. č. st. 24/5, parc. č. st. 61, parc. č. st. 28/2, par. č. 
566/1, par. č. 605/1 a parc. č. 573/4,  vše v k. ú. Kralupy 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 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 – služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/12/5/4  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  VN    na pozemcích města parc. č. 401/2, parc. č. 412/3, a parc. č. st. 1103, vše v k. 
ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši   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 – služebnosti inž. sítě v k. ú. Mikovice  – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/12/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  VN    na pozemcích města parc. č. 560/12, 560/11, 565/6, 568/1, 89/34, 89/1, 
89/33, 558/1, 88/51, 88/60, 568/6, 568/5,568/2, 559/7,559/8, 75/13, 559/2, 559/6, 559/4, 88/46, 
88/55,88/1, 362/25, 572/1, 367/3 a  parc. č. st. 604,  vše v k. ú. Mikovice 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 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: Žádost o úhradu nákladů za zasklení lodžie 
usnesení č.: 17/12/5/6 
RM schvaluje poskytnutí finanční náhrady ve výši 15.000,- Kč, Ing. Z. Č., nájemci bytu č. 3, Vrchlického čp. 
504, za zasklení lodžie, demontované v souvislosti s provedením zatepleni bytového domu Vrchlického čp. 
504. Finanční náhrada za demontovanou lodžii bude uhrazena ze schváleného rozpočtu MěBP. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/12/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp. 539, paní J. Č. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2017 do 30.06.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Na Hrádku 101 panu S. V. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.07.2017 do 30.06.2018. 
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3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského čp. 198,  Mgr. J. S., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.06.2017 do 31.05.2018. 

 

Bod programu: Plnění usnesení - návrh odpočinkových ploch u DDM  
usnesení č.: 17/12/5/8 
1. RM bere na vědomí návrh na řešení prostoru před DDM v ulici Smetanova. 
2. RM ukládá RIaSM zadat jednoduchou studii celkového řešení prostoru ulice Smetanova (mezi DDM a 

prodejnou PENNY). 
3. RM ukládá RIaSM instalovat v prostoru před DDM v ulici Smetanova kovové lavičky se dřevěnými sedáky 

pro jednu osobu (kolem dvou stávajících stromů) 

 

Bod programu: Zrušení  věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k.ú. Lobeček 
                            Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/12/5/9 
1. RM schvaluje zrušení  věcného břemene - služebnosti inž. sítě spočívající v právu vedení a provozování 

přívodního vodovodního řadu pitné vody DN 200 mm a přístupu na pozemky za účelem údržby a oprav 
tohoto řadu na pozemcích města parc.č.83/1, parc.č.83/52, parc.č.83/130, parc.č.81/195, parc.č.81/199, 
parc.č.81/164 a parc.č.81/162 v k.ú. Lobeček, zapsaného na LV 10001. 

2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě spočívající v právu  uložení,  provozování,  
údržby a oprav vodovodního řadu  DN 200 mm na pozemcích města parc.č.83/1, parc.č.83/52, 
parc.č.83/130, parc.č.81/195, parc.č.81/199, parc.č.81/164 a parc.č.81/162 v k.ú. Lobeček ve prospěch 
Synthos Kralupy, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 28214790. 
Jednorázová úhrada za věcné břemeno pro přeložku vodovodního řadu v délce 394 m činí 73.326,-Kč 
včetně 21% DPH, uložení potrubí v části původní trasy je bezplatné. 

 

Bod programu: Žádost o přístup k pozemku parc.č.st.171/2 v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/12/5/10 
1. RM bere na vědomí žádost nájemců pozemku parc.č.st.171/2 v k.ú. Lobeček na zajištění přístupu 

k pozemku přes pozemek parc.č.392/2. 
2. RM schvaluje výpověď  nájemních smluv č. 2/02/700/SM, č. 4/02/700/SM, č. 5/02/700/SM, č. 

6/02/700/SM a č. 124/13/700/RIaSM na pronájem části pozemku parc.č. st.171/2 v k.ú. Lobeček. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku – hudební festival  
usnesení č.: 17/12/5/11 
RM schvaluje  pronájem louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro konání hudebního festivalu „Tancem za 
Sluncem“ pořádaného panem Petrem Okleštěkem ve dnech 18.08.2017 až 20.08.2017 za poplatek ve výši 
2.000,- Kč za den 19.08.2017 (den, kdy proběhne samotný festival). 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2017  
usnesení č.: 17/12/6/1 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2017. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha. 

 

Bod programu: Informace o orgánu sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou   
usnesení č.: 17/12/6/2 
RM bere na vědomí informace o počtu sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který je 
organizačně včleněn do Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
 



str.8 

II. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Odchyt a likvidace holubů  
usnesení č.: 17/12/7/1 
1. RM schvaluje provedení odchytu a likvidaci volně žijících holubů v územním obvodu města Kralupy nad 

Vltavou. 
2. RM ukládá odboru ŽP zajištění odchytového místa a zajištění jejich likvidace humánním způsobem 

odbornou firmou.   
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10  
usnesení č.: 17/12/8/1 
1. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Kancelář starosty) a 

paragrafu 6223 (mezinárodní spolupráce), org. 2333 part. města ve výši 80.000,- Kč, z položky 5173 – 
(cestovné) na položku 5175 (občerstvení).  

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Kancelář starosty) a 
paragrafu 3399 (ostatní záležitosti kultury), org. 2666 (Dny Kralup) ve výši 230.000,- Kč, z položky 5169 – 
(nákup ostatních služeb) na položku 5164 (nájemné – 210.000 Kč) a na položku 5175 občerstvení – 
20.000 Kč) 

 

Bod programu: Přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru KS za 
období 5/2017  
usnesení č.: 17/12/8/2 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z Odboru kanceláře starosty za období květen 2017. 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace – SDH Minice  
usnesení č.: 17/12/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 z fondu STA, SDH Minice, se sídlem Na Vršku 196, 278 01 
Kralupy nad Vltavou-Minice, ve výši 5.000 Kč na podporu a výdaje související s konáním soutěže 
v požárním útoku „O pohár starosty města Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00046/2017) s SDH Minice, se sídlem Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Minice. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 

usnesení č.: 17/12/9/1 
1. RM bere na vědomí informaci o majetku Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 

Mělník, příspěvková organizace. 
2. RM pověřuje odbor SVŠaK oslovením příspěvkových organizací města s nabídkou majetku. 

 

Bod programu: Žádost DDM o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 17/12/9/2 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou čerpání z investičního fondu ve výši 60.000 Kč vč. 
DPH na nákup traktoru na sekání trávy do areálu ŠVP Mokrosuky. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 17/12/9/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 101 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. K. na dobu 

určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 
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2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 102 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. Š. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 103 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. K. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 201 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům J. a J. 
T. na dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 203 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. V. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 205 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. M. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 206 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. S. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 210 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. J. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 211 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. P. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. K. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 214 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. D. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 302 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. F. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 308 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. K. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 309 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. B. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 311 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. P. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 313 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu F. Š. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 314 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 402 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní B. F. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

20. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 404 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. Ch. na 
dobu určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

21. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 413 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. P. na dobu 
určitou od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

22. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 154 v DPS V Luhu 1181 panu V. B. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

23. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 253 v DPS V Luhu 1181 paní A. V. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

24. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 255 v DPS V Luhu 1181 paní V. L. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

25. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 260 v DPS V Luhu 1181 paní D. Š. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

26. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 352 v DPS V Luhu 1181 panu V. H. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 
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27. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 359 v DPS V Luhu 1181 panu M. S. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

28. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 363 v DPS V Luhu 1181 paní J. S. na dobu určitou od 
01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

29. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 454 v DPS V Luhu 1181 paní V. N. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

30. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 456 v DPS V Luhu 1181 paní R. V. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

31. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 460 v DPS V Luhu 1181 panu J. P. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

32. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 462 v DPS V Luhu 1181 paní V. H. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

33. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 558 v DPS V Luhu 1181 paní M. S. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

34. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 559 v DPS V Luhu 1181 paní J. P. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

35. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 561 v DPS V Luhu 1181 paní A. Ž. na dobu určitou 
od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018. 

 

Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou – prázdninový provoz  
usnesení č.: 17/12/9/4 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Výběr dodavatele na akci „Chlazení učeben ZUŠ, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 17/12/9/5 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Chlazení učeben ZUŠ, 

Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem AM Technic line, spol. s r.o., Jílovská 913, 251 68 Kamenice-Těptín, 
IČ: 25126873, za celkovou cenu 252 615,- Kč bez DPH, resp. 305 664,- Kč s DPH. 

2. RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
čerpání z investičního fondu ve výši 5.664 Kč k dofinancování celkové částky za instalaci klimatizace v 
budově ZUŠ, která činí 305.664 Kč. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek - DDM za 
období květen 2017 
usnesení č.: 17/12/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - 
DDM za období květen 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – ZŠ Komenského 
nám. za období květen 2017 
usnesení č.: 17/12/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – 
ZŠ Komenského nám. za období květen 2017. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou (PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou) 
usnesení č.: 17/12/9/10 
RM schvaluje navýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U Cukrovaru č.p. 1171 
a V Luhu  č.p. 1181 o míru inflace ze stávající částky 47,55 Kč/m2 na částku ve výši 47,88 Kč/m2 od 
01.07.2017. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – Městská policie za 
období květen 2017 
usnesení č.: 17/12/10/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – 
Městská policie za období květen 2017. 

 

Bod programu: Vyjádření k uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě s obcí Postřižín  
usnesení č.: 17/12/10/2 
RM schvaluje uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Postřižín a městem Kralupy nad 
Vltavou k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 17/12/11/1  
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality č. 05/2017 ze dne 09.05.2017. 

 
Bod programu: Zápis č. 6 ze Sportovní komise RM ze dne 17. 5. 2017 
usnesení č.: 17/12/11/2  
RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Sportovní komise rady města ze dne 17. 5. 2017 včetně přílohy 
zápisu. 

 
Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na akce 
usnesení č.: 17/12/11/3 
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 1. Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) benčpresu 
juniorů, mužů, žen a masters, pro TJ KRALUPY, z. s. – oddíl silového trojboje, IČ: 14799146, se sídlem sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 11.000,- 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 TJ KRALUPY, z. s. – oddíl silového trojboje, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 1. Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) benčpresu juniorů, mužů, 
žen a masters. 
2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci Strongman Kralupy 2017, pro TJ KRALUPY, z. s. – 
oddíl silového trojboje, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
29.000,- 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 silového trojboje, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Strongman Kralupy 2017. 
3.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na Mistrovství světa v benčpresu dorostu, juniorů, mužů, 
žen a masters, pro TJ KRALUPY, z. s. – oddíl silového trojboje, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 5.600,- 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 silového trojboje, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Mistrovství světa v benčpresu dorostu, juniorů, mužů, žen a masters. 
4.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na Finále Přeboru ČR mladších žákyň, pro TJ KRALUPY, z. s. 
– oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 10.000,-
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 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. – oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Finále Přeboru ČR mladších žákyň. 
5.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na Přebor ČR ve volejbale starších žákyň, pro TJ KRALUPY, 
z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
6.100,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
5.2. 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, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Přebor ČR ve volejbale starších žákyň. 
6.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na akci letní soustředění mladší přípravky, pro FK Kralupy 
1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 12.500,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
6.2. 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 letní soustředění mladší přípravky. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Koncepce postupu stavebního úřadu při vymezování ploch parkování k výstavbě bytových 
domů, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/12/12/1 
RM bere na vědomí „Koncepci postupu stavebního úřadu při vymezování ploch parkování k výstavbě 
bytových domů, Kralupy nad Vltavou“. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 12. 6. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 30. 5. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 12 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
30. 5. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 30. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


