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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

  
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. srpna 2017 
(RM č. 18) 

 
Jedná 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. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 18 
usnesení č.: 17/18/1/1  
RM schvaluje návrh programu 18. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku poptávky z odboru OKTAJ za období srpen 2017 
usnesení č.: 17/18/2/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období srpen 2017. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 20/2017 
usnesení č.: 17/18/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků z Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 385.485 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci účelově 
určenou k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 385.485 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6171 o 385.485 Kč. 
 

2. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
MŠMT ČR, v celkové výši 210.631,20 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 210.631,20 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3114 o 210.631,20 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
MŠMT ČR, v celkové výši 636.808,80 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
636.808,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 636.808,80 Kč. 

4. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
MŠMT ČR, v celkové výši 746.223,60 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ Gen. 
Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
746.223,60 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 746.223,60 Kč. 

5. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
MŠMT ČR, v celkové výši 535.868,40 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
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Václava Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
535.868,40 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 535.868,40 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 82.756 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3392 pol. 5331 (neinvestiční příspěvek PO KaSS). Finanční 
prostředky budou použity k pokrytí mzdových prostředků a odvodů na období červenec až prosinec 
2017, v souvislosti s navýšením tarifních platů zaměstnanců, které KaSS nepokryje z fondu odměn. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 294.500 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 pol. 5331 (neinvestiční příspěvek PO ZŠ Komenského). 
Finanční prostředky budou použity k pokrytí mzdových prostředků a odvodů pro vychovatelku školního 
klubu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198. 

 

Bod programu: Nová směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 
usnesení č.: 17/18/3/2  
RM schvaluje novou směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek, s účinností od 01.09.2017, 
v předloženém znění. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky ze  
stavební uzávěry 
usnesení č.: 17/18/4/1 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana Y. N., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě 
žádosti pro vstup do chodníku v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o nově budovanou NTL 
plynovodní přípojku objektu čp. 594 (ulice Lutovítova, parc. č. 159/9 a 425/1 v k.ú. Lobeč – viz příloha) 
dimenze d 40 x 3,7 s ochranným pláštěm, která bude napojena na stávající NTL plynovod DN 100 vedeném 
v chodníku ze zámkové dlažby. 
Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Vyhlášení  VZ – Realizace vzděl. kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj 
lidských zdrojů ve veřejné správě I. 
usnesení č.: 17/18/4/2 
1. RM bere na vědomí vyhlášení 3. kola 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. 

2. 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 
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Bod programu: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka – vícepráce a změna termínu 
usnesení č.: 17/18/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 o prodloužení termínu dokončení stavby: „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 
Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ k SoD č. objednatele: RISML/00073/2017 uzavřené se spol. DEREZA 
s.r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, do 04.09.2017 a to pouze na části díla - D.1.4. VZT 
(vzduchotechnika). 

 
Bod programu: Přijetí dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje  
usnesení č.: 17/18/4/4 
1. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 300 000,- Kč na projekt Nákup DA 

pro JSDH Kralupy nad Vltavou a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  
2. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 56 700,- Kč na projekt Paprsek2017 

a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou –  
dokončení vnitřních prostor  
usnesení č.: 17/18/4/5 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce bytového domu, 
Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor“ s dodavatelem Truhlářství Dominik 
Davídek, Chvatěruby 188, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 86995383, za celkovou cenu 1 480 541,00 Kč bez 
DPH, resp. 1 702 622,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: “Snížení energetické náročnosti Vrchlického 504“ – prodloužení termínu  
usnesení č.: 17/18/4/6 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00070/2017 na akci „Snížení energetické náročnosti bytového 
domu, Vrchlického 504 , Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 
14.9.2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období červenec 2017 
usnesení č.: 17/18/4/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červenec 2017. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna usnesení č. 15/23/5/04 ze dne 20.10.2015 – zřízení věcného břemene – služebnosti 
inž. sítě a umístění stavby mostu  
usnesení č.: 17/18/5/1 
1. RM ruší usnesení RM č. 15/23/5/04 ze dne 20.10.2015 v bodě 1) 
2. RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  

provozu,  údržby a oprav přeložky vodovodního řadu DN 200 a  práva umístění stavby mostu na silnici 
II/101 přes Zákolanský potok na pozemcích parc.č.51/3 a parc.č.567/6 v k.ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5, IČ 70891095. 

 

Bod programu: Změna smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy  nájemní č. SMSMLO/00057/2016  -  
doplnění IČ  
usnesení č.: 17/18/5/2 
RM schvaluje  změnu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvu nájemní č. 
SMSMLO/00057/2016 dodatkem č. 1 ke smlouvě, spočívající v doplnění IČ 61114251 u budoucího kupujícího 
Jaroslava Štrupla, jako fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, nezapsané v obchodním 
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rejstříku. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas s rekonstrukcí půdních prostor v objektu Třebízského 524 
usnesení č.: 17/18/5/3 
RM schvaluje rekonstrukci půdních prostor v objektu Třebízského čp. 524 v k. ú. Lobeček paní E. K., 
nájemkyni objektu, NS č.395/10/700/RIaSM za podmínky zákazu zásahu   do střešního a obvodového pláště 
budovy do 31.12.2019. 

 

Bod programu: Návrh na zrušení výpovědi z nájmu pozemku k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/18/5/4    
1. RM schvaluje zrušení výpovědi 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. 
2. RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k nájemním smlouvám č. 2/02/700/SM, č. 4/02/700/SM, 

č. 5/02/700/SM, č. 6/02/700SM a č. 124/13/700/RIaSM, jehož předmětem bude změna nájmu z doby 
neurčité na dobu určitou do 31.12.2020.  

 

Bod programu: Pořádání Country festivalu – CVC Palouček z.s. 
usnesení č.: 17/18/5/5 
RM bere na vědomí konání Country festivalu dne 09.09.2017 na pozemku parc.č. 41/1 v k. ú. Lobeček 
v rozsahu 150 m2, pořádaného CVC Palouček z. s., zastoupeného panem Stanislavem Hejdukem. Podle čl. 9 
odst. c) Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2016 je užívání veřejného prostranství 
osvobozeno od poplatku. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Lobeček – UPC Česká republika 
usnesení č.: 17/18/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení telekomunikační sítě UPC a jejího zařízení  na pozemcích parc.č. 388/6, 392/8,  
382/4, 312/11, 401/2, 56/29, 56/28, 412/3, 412/1, 412/6, 412/7, 412/4, 12/4, 12/3, 412/9, 199/48, a 15/6, 
vše v k.ú. Lobeč,  jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 5,  IČ 0056262, 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 – přípojka plynu,  kanalizační a vodovodní 
přípojka v k.ú. Lobeč  
usnesení č.: 17/18/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky plynu na pozemcích parc. č. 284/2, 
281/114,728/1, 284/6 a 399/6 v  k. ú.  Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
vlastníků pozemku parc. č. 284/14 v k. ú. Lobeč, ve výši 4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,-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. Kralupy nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/18/5/8 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  VN  na pozemku  parc. č. 72/7 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. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeč – Česká okna plus. 
usnesení č.: 17/18/5/9 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav  plynovodní přípojky na pozemku  parc. č. 425/1, v k. ú.  Lobeč, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch společnosti Česká okna plus s.r.o. a ve prospěch každého dalšího  vlastníka pozemku 
parc.č. st.  159/9 v k.ú. Lobeč 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.Lobeček – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/18/5/10 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN  na pozemcích  parc. č. 156/78 a parc. č. 156/72 v k. ú. Lobeček, 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/18/5/11 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 paní P. M. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 01.08.2017 do 30.10.2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina čp.48 paní M. M. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.10.2017 do 30.09. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. J.,  na dobu 2 

měsíce od 01.09. 2017 do 31.10. 2017. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Komenského 
usnesení č.: 17/18/5/12 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Komenského 198, s Mgr. I. B., jako na byt služební,  na 
dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu ( MP Kralupy) 
usnesení č.: 17/18/5/13 
RM schvaluje přijetí žádosti o nájem služebního bytu R. N., zaměstnanci Městské policie Kralupy nad 
Vltavou. 
RM ukládá odboru RIaSM vytipovat vhodný byt pro uzavření nájemní smlouvy na služební byt s panem R. N. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt 
usnesení č.: 17/18/5/14 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31, Dr. E. Beneše 539 s panem R. H., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Rámcová smlouva 
usnesení č.: 17/18/6/1 
1. RM schvaluje uzavření rámcové smlouvy na dodání dárkových potravinových balíčků panem Janem 

Šetinou se sídlem Jungmannova 92, 278 01 Kralupy nad Vltavou a to v částce 400,- Kč / 1 ks, s platností 1 
roku od podpisu smlouvy. 

2. RM schvaluje přiložený text rámcové smlouvy. 



str.6 

Bod programu: Žádost organizace Palata - Domova pro zrakově postižené o individuální dotaci na 
 spolufinancování sociální služby  
usnesení č.: 17/18/6/2 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal, jako součást zřizovací listiny, Magistrát hlavního města 

Prahy pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata – Domov pro zrakově postižené dne 29. 1. 2015. 
2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata - 
Domov pro zrakově postižené, IČ: 70872783, se sídlem Na Hřebenkách 737, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 
00, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče), položka 5339 (Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené, IČ: 
70872783, se sídlem Na Hřebenkách 737, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00. 

 

Bod programu: Žádost Diakonie ČCE – středisko Praha o individuální dotaci na projekt Ranná péče pro 
rodiny Kralupska - 2017 
usnesení č.: 17/18/6/3 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16669/SOC/2016 ze dne 
6. 2. 2017. 

2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16669/SOC/2016 pro Diakonii ČCE – 
středisko Praha, IČ: 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 13 – Stodůlky, PSČ 155 00, ve výši 
10.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4371 (Raná péče a sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi), položka 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Diakonii ČCE – středisko Praha, IČ: 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, 
Praha 13 – Stodůlky, PSČ 155 00. 

 

Bod programu: Podepsání smlouvy s PO DDM Kralupy nad Vltavou na pobyt dětí v rekreačním středisku 
Mokrosuky v rámci projektu Paprsek 2017 
usnesení č.: 17/18/6/4 
RM pověřuje starostu města Petra Holečka podepsáním smlouvy s příspěvkovou organizací Dům dětí a 
mládeže Kralupy nad Vltavou o přechodném ubytování, stravování a zajištění služeb v rekreačním středisku 
Mokrosuky na čtyřdenní pobyt dětí zařazených do projektu Paprsek 2017, který se uskuteční v termínu 5. – 
8. 10. 2017. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – DDM (mezinárodní tábor) 
usnesení č.: 17/18/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář, starosty § 6223 (mezinárodní spolupráce j.n.),  pol. 

5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), Domu dětí a mládeže Kralupy nad 
Vltavou, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou Viktorovou, se sídlem Smetanova ul. 168, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, ve výši 15.000,- Kč, na úhradu navýšených výdajů na dopravu z Komárna do města Śebes a 
přenocování v Komárně, souvisejících s účastí skupiny dětí z Kralup n.Vlt. na mezinárodním táboře 
v městě Śebes-Rumunsko. 
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2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/0069/2017) s Domem dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou 
Viktorovou, se sídlem Smetanova ul. 168, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: Poskytnutí dotace – ZŠ Gen. Klapálka – výměnný pobyt Środa Wlp.  
usnesení č.: 17/18/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty, § 6223 (mezinárodní spolupráce j.n.),  pol. 

5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), Základní škole  Kralupy nad Vltavou 
Gen. Klapálka,  zastoupené ředitelkou Ing. Michaelou Gleichovou, se sídlem Gen. Klapálka 1029, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, ve výši 31.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s účastí 14ti dětí a dvou pedagogů 
na výměnném pobytu v partnerském městě Środa Wlp., který se koná ve dnech 19.- 22.09.2017. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00070/2017) se Základní školou Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka, zastoupené ředitelkou Ing. 
Michaelou Gleichovou, se sídlem Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: Měření energií v bytových domech 
usnesení č.: 17/18/8/6 
RM  souhlasí  s provedením pilotního projektu Centrálního měření a odpočtů energii v městských bytech 
v objektu BD č.p. 679 v ul. Cesta Brigádníků společností SOFTLINK s.r.o. za cenu 114.931,- Kč včetně DPH. 

 

Bod programu: Využití gabionových ploch pro účely umístění volebních poutač 
usnesení č.: 17/18/8/7 
RM  schvaluje bezplatné využití gabionových ploch v ul. Ke Hřbitovu a v lokalitě od ZŠ Komenského 
k infocentru pro účely umístění volební poutačů pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, a to 
v období od 28.08.2017 do 20.10.2017. 

 

Bod programu: Zrušení usnesení RM č.17/15/4/7 – zadání uzemní studie 
usnesení č.: 17/18/8/8 
1. RM  schvaluje zrušení usnesení RM č. 17/15/4/7. 
2. RM ukládá vedení MěÚ jednat s odborem Výstavby a územního plánování o možnostech pokračování 

prací na předložené územní studii na lokalitu „Za nádražím ČD, Kralupy nad Vltavou“  zpracované 
společností Znojmoprojekt Ing. Arch. Radomírem Kamanem s.r.o.. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/18/9/1 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 208 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní M. N., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 104 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu O. P., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 17/18/9/2 

1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. H. na dobu 
určitou od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P. na dobu 
určitou od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P. na dobu 
určitou od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 412 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. P. na dobu 
určitou od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 
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5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS V Luhu 1181 paní H. P. na dobu určitou od 
01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS Sídl. V Luhu 1181 manželům V. a M. J. na 
dobu určitou od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 357 v DPS V Luhu 1181 panu J. M. na dobu určitou 
od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181 panu J. Z. na dobu určitou od 
01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 455 v DPS V Luhu 1181 paní V. V. na dobu určitou od 
01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 554 v DPS V Luhu 1181 paní J. K. na dobu určitou od 
01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 303 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní R. K. na dobu 
určitou od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. B. na dobu 
určitou od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 152 v DPS Sídl. V Luhu 1181 manželům V. a E. Č. na 
dobu určitou od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 154 v DPS V Luhu 1181 panu V. B. na dobu určitou 
od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 155 v DPS V Luhu 1181 paní E. S. na dobu určitou od 
01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 159 v DPS V Luhu 1181 panu O. Š. na dobu určitou 
od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 263 v DPS V Luhu 1181 paní M. L. na dobu určitou 
od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 451 v DPS V Luhu 1181 panu A. B. na dobu určitou 
od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 552 v DPS V Luhu 1181 paní I. H. na dobu určitou od 
01. 10. 2017 do 30. 09. 2018. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období červenec 2017 
usnesení č.: 17/18/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období červenec 2017. 

          
Bod programu: Žádost o finanční kompenzaci za modernizaci sprchového koutu v BD XXXXXXXXXXXXXXX 
usnesení č.: 17/18/9/4 
RM schvaluje úhradu části nákladů za opravu sprchového koutu v bytě č. XX v domě XXXXXXXXXXXX 
v Kralupech nad Vltavou panu R. Š. ve výši 5500,- Kč.                

 

Bod programu: Přehledová zpráva za srpen 2017 
usnesení č.: 17/18/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za období srpen 2017.               

 

Bod programu: Vyhlášení veřejné zakázky „Opravy komunikací - podzim 2017“ 
usnesení č.: 17/18/9/6 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Opravy komunikací – podzim 2017“. 



str.9 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Opravy komunikací – podzim 2017“. 
3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

- POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno, IČ: 27900096 

- Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744 

- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

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

- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 
4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Michal Saur, technik TSM 
Náhradníci v pořadí:   
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Stanislav Hejduk, technik TSM 
- Miroslav Pecinovský, technik TSM 

 

Bod programu: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – přehledová zpráva za měsíc srpen 2017 
usnesení č.: 17/18/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou za období srpen 2017.            

 

Bod programu: Žádost ZŠ Komenského o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školního klubu a změnu 
zápisu do rejstříku škol a školských zařízení  
usnesení č.: 17/18/9/8 
RM schvaluje navýšení kapacity školního klubu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, ze stávající kapacity 30 dětí na novou kapacitu 60 dětí a změnu zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/18/9/9 
RM schvaluje úpravu rozpočtu Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou – převod částky ve výši 
40.000 Kč z účtu 501 – Spotřeba materiálu (materiální náklady ŠD), na účet 518 – Ostatní služby (ostatní 
služby ŠD). 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Změna jízdního řádu pro autobusovou linku č. 257457 - na vědomí 
usnesení č.: 17/18/1 
RM bere na vědomí změnu jízdního řádu autobusové linky č. 257457. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápisy z jednání Sportovní komise č. 9 a č. 10 
usnesení č.: 17/18/11/1  
RM bere na vědomí zápisy č. 9 a 10 z jednání Sportovní komise ze dne 7. 8. 2017 a 14. 8. 2017.           
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Jan Špaček informoval radní o četnosti stížností na akci Tancem za sluncem.  
 

Usnesení, která nebyla přijata  
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Bod programu: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka – vícepráce a změna termínu 
usnesení č.: 17/18/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 o navýšení ceny stavby: „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou“ k SoD č. objednatele: RISML/00073/2017 uzavřené se spol. DEREZA s.r.o., Libocká 
685/43d, 161 00 Praha 6, v celkové výši víceprací 164 921,64 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Žádost o odstranění kontejnerů na separovaný odpad 
usnesení č.: 17/18/8/1 
RM schvaluje odstranění kontejnerů na separovaný odpad a zrušení stanoviště separovaného odpadu v ulici 
Jana Palacha.   

 
Bod programu: Náhrada za úraz 
usnesení č.: 17/18/8/4 
RM schvaluje vyplacení náhrady za újmu na zdraví způsobené pádem na zledovatělém chodníku ve výši  
……………………... Náhrada bude vyplacena z rezervy města. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města proběhne 11. 9. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 22. 8. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 18 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
21. 8. 2017.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 22. 8. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


