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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2017 
(RM č. 19) 

 
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. 19 
usnesení č.: 17/19/1/1  
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 14 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 17/19/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 14 v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti H. V. - nájemce předmětného 
bytu, na dobu určitou od 1. 10. 2017 - do 30. 9. 2019.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2017 
usnesení č.: 17/19/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na výdaje spojené se zabezpečením oblastního 
kola 1. ročníku výtvarné, keramické a fotografické soutěže pro organizátora Dům dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou, Smetanova 168. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 10.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 3421 o 10.000 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím). 

2. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 
MŠMT ČR, v celkové výši 515.607,60 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Gen. 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 515.607,60 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3111 o 515.607,60 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 13.050 Kč v rámci kap. č. 9 – odbor životního prostředí z § 

3749 pol. 5169 (likvidace zdivočelých včelstev) na § 3429 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům). 
Jedná se o dar Okresnímu mysliveckému spolku. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 201.970 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6122 org. 23260 
(Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS). Jedná se o spoluúčast k dotaci z Ministerstva vnitra ČR, v rámci 
Programu prevence kriminality, která bude poskytnuta koncem října 2017 ve výši 161.000 Kč.   
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 380.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5167 org. 23251 
(efektivní veřejná správa). Jedná se o finanční prostředky na nákup školících služeb. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.750 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 168 
(cyklostezka Kralupy – Zákolany). Jedná se o finanční prostředky na administraci dotace. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5175 org. 23251 (efektivní 
veřejná správa). Jedná se o finanční prostředky na nákup občerstvení pro externí školitele. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 32.700 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 546 
(SEN Bytový dům Cesta brigádníků 679). Jedná se o energetický posudek.  

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 25.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 481 
(bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou). Finanční prostředky budou použity na 
úhradu přeložky kabelu společnosti CETIN při realizaci chodníku.  

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.254,20 Kč (v případě schválení bodu IV/5) z kap. č. 1 – 
odbor ekonomický, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 
pol. 6121 org. 538. Finanční prostředky budou použity na rozšíření projekčních prací – „Úpravy 
komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí“. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 153.749,09 Kč (v případě schválení bodu IV/4) z kap. č. 1 
– odbor ekonomický, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace 
investic, § 2339 pol. 6121 org. 494. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci akce „Úpravy 
vodního díla – rybníky Zeměchy“. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rekonstrukce přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – II. etapa -  vyvolané vícepráce 
usnesení č.: 17/19/4/2 
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke SOD č. RISML/00078/2017 se zhotovitelem MONTAKO – stavební s.r.o., 
Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou na akci „Rekonstrukce přístupového schodiště a ramp na 
Hostibejk, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ jehož předmětem jsou vyvolané vícepráce v celkovém finančním 
objemu 12.212,95 Kč bez DPH, tj. 14.777,67 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtové rezervy akce. 

 

Bod programu: “Komunikace v lokalitě Na Skalách“ – prodloužení termínu 
usnesení č.: 17/19/4/3 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00088/2017 na akci „Komunikace v lokalitě Na Skalách, 
Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 15.10.2017. 

 
Bod programu: „Úpravy vodního díla v Zeměchách“ - vícepráce  
usnesení č.: 17/19/4/4 
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00085/2017 na akci „Úpravy vodního díla v Zeměchách, 
Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41 
Brandýsek, IČ: 25631039. Předmětem dodatku je navýšení celkové ceny díla o 153 749,09 Kč vč. DPH (průsak 
stávající hráze + další vyvolané vícepráce a méněpráce, čerpání finanční rezervy ve výši 5% z celkové ceny 
díla) a prodloužení termínu dokončení části díla – nová hráz u rybníku č.1 do 25.11.2017. Ostatní části stavby 
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budou dokončeny dle původního termínu, tj. do 15.10.2017. Finanční náklady budou hrazeny z rezervy na 
dotace na rok 2017. 

 
Bod programu: PD – Úpravy komunikace na Purkyňově náměstí – vícepráce 
usnesení č.: 17/19/4/5 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00068/2017 na akci „PD – Úpravy komunikace a nová 
parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 
39 254,2 Kč vč. DPH. Důvodem je rozšíření předmětu díla o rekonstrukci stávající kanalizace. Finanční náklady 
budou hrazeny z rezervy na investice na rok 2017. 

 
Bod programu: Zrušení  VZ – Realizace vzděl. kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských 
zdrojů ve veřejné správě I. 
usnesení č.: 17/19/4/7 
1. 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 C – Agendy městského úřadu - I., část D – Agendy městského úřadu – 
II. a část E – Agendy životního prostředí. 

2. RM schvaluje vyhlášení 4. 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. 

 

Bod programu: Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, Kralupy nad Vltavou -  vyvolané vícepráce 
usnesení č.: 17/19/4/8 
RM schvaluje provedení stranového posunu kabelového vedení v délce cca 62m (jedná se o dva průběžné 
metalické kabely: 1x 200XN 0,4x 25XN 0,4 a dvě HDPE trubky: 1x Prázdná trubka 40 O/BB a 1x Obsazená 40 
C/BB trubka s mikro trubičkovým systémem a optickými kabely) společností České telekomunikační 
infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 22 Praha 3 – Žižkov za částku 20.000,- Kč bez DPH (24.200,- Kč vč 
DPH), která bude hrazena z rezervy na dotace. 

 

Bod programu: Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, Kralupy nad Vltavou -  prodloužení termínu 
usnesení č.: 17/19/4/9 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00096/2017 na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, 
Kralupy nad Vltavou“ firmě SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2017. 

 

Bod programu: Bezbariérový chodník podél silnice II/101, Kralupy nad Vltavou -  prodloužení termínu 
usnesení č.: 17/19/4/10 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00095/2017 na akci „Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy 
nad Vltavou podél silnice II/101“ firmě SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2017. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – kanalizační přípojka v k.ú. Minice    
usnesení č.: 17/19/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  kanalizační přípojky  na pozemku parc. č. 515/9 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku p.č.st.39 v k. ú. Kralupy nad 
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Vltavou, za jednorázovou úhradu 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: Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského 131 – půdní vestavba  
usnesení č.: 17/19/5/2 
RM  bere na vědomí žádost manželů XXXXXXXX o ukončení nájemní smlouvy na byt č.3, Komenského 131, 
který vybudovali  na vlastní náklady, jako půdní vestavbu bytového domu čp.131. 

 
Bod programu: Žádost o nájem půdního prostoru bytového domu Husova čp.495 za účelem zřízení půdní 
vestavby 
usnesení č.: 17/19/5/3 
RM bere na vědomí žádost pana M. N. o nájem půdního prostoru bytového domu čp. 495, Husova ulice za 
účelem vybudování půdní vestavby bytu na vlastní náklady nájemce. 

 

Bod programu: Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu 
usnesení č.: 17/19/5/4    
1. RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 11, Smetanova 211 panu K. B. podle § 2288, odst. 1a) zákona č. 

89/2012 Sb. 
2. RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 6, Cesta Brigádníků 679 panu D. T. podle § 2288, odst.1a) zákona 

č. 89/2012 Sb.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738 paní J. H.  

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48. 
usnesení č.: 17/19/5/5 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48, s L. P., nar. XXXXXXXX,  ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – Dvořákovo gymnázium 
usnesení č.: 17/19/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Komenského 198, s CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., jako na 
byt služební, na dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/19/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K. ze 

sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2017 do 31.12.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova č. p. 900,  paní  N. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.10.2017 do 30.09.2018. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, Chelčického 687 s paní J. R. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.10.2017 do 30.09.2018. 

 

Bod programu: Výpůjčka části pozemku v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 17/19/5/8 
RM schvaluje  uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 153/1 v k. ú. Lobeček o výměře 10 m2 se 
Společenstvím vlastníků 696, J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou, IČ 26732653, na dobu určitou, po dobu 
trvání Společenství vlastníků 696, za účelem stání    pro kontejnery  na komunální odpad. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem zasedací místnosti v budově MěÚ 
usnesení č.: 17/19/5/9 
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RM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou Římskokatolické 
farnosti Kralupy nad Vltavou, IČ:49519085 na den 07.10.2017 od 12:00 hodin do 16:30 hodin,  včetně využití 
garáží MěÚ od 8:00 hodin do 17:00 hodin, za cenu 2.300,- Kč + 483,- Kč DPH. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Semiramis z. ú. – Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad 
Vltavou (od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017) 
usnesení č.: 17/19/6/1  
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu za první pololetí roku 2017 Centra terénních programů 
Středočeského kraje – Semiramis z. ú. – o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou 
(od 1. 1. 2017 do 30. 6.2017) 

 
Bod programu: Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů  
usnesení č.: 17/19/6/2 
RM bere na vědomí informaci o oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů dle zákona o  
hmotné nouzi  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Poskytnutí daru ČMMJ, okresní myslivecký spolek Mělník 
usnesení č.: 17/19/7/1 
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., 
okresní myslivecký spolek Mělník, IČ: 677 77 350, se sídlem Bezručova 108, Mělník, PSČ 276 01, na částku 
13.050,- Kč. Dar bude vyplacen z kapitoly 9, § 3429 (ostatní zájmová činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 

 

Bod programu: ŽP – Revitalizace parku před ZŠ 28. října v Mikovicích 
usnesení č.: 17/19/7/2 
1. RM schvaluje návrh výsadeb „Parčík před ZŠ. 28. října“ zpracovaný Ing. Janou Jandovou  
2. RM schvaluje obnovu cestní sítě, kterou zajistí TSM Města Kralupy nad Vltavou 
3. RM schvaluje instalaci 4 ks nových laviček a náhradu 4 ks stávajících laviček dle návrhu „Parčík před ZŠ. 

28. října“ č. j. MUKV 63563/2017 OŽP                
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Městský klub důchodců 
usnesení č.: 17/19/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0013 z fondu MST2, panu Jaroslavu Melichovi, 
bytem V Luhu č.p. 1181, 278 01 Kralupy nad Vltavou na úhradu vstupného na výstavu „Zahrada Čech“ 
Litoměřice pro členy Městského klubu důchodců ve výši 2.800,- Kč. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00071/2017) s panem J. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), z pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 013 (Fond MST2) 
ve výši 2.800,-  Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0013 (Fond 
MST2). 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/19/9/1 
1. RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v 1. pololetí 2017“ 
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2. RM schvaluje uzavření Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v době od 27.10.2017 do 11.11.2017 
z důvodu konání revize knihovního fondu 

3. RM schvaluje uzavření Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v sobotu 18.11.2017 

 

Bod programu: Přehledové zprávy za červenec a srpen 2017 
usnesení č.: 17/19/9/2 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, 
za období červenec a srpen 2017. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy za červenec a srpen 2017 
usnesení č.: 17/19/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, za období 
červenec a srpen 2017. 

          
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2017 
usnesení č.: 17/19/9/4 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, změnu odpisového plánu na rok 2017. 

 

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
usnesení č.: 17/19/9/5 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele „Opravy komunikací - podzim 2017“ 
usnesení č.: 17/19/9/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Opravy komunikací podzim 
2017“ s dodavatelem Raeder & Falge, s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 28714989, za jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Modernizace 3D kina Vltava, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/19/9/8 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Modernizace 3D kina 

Vltava, 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 dodávky s názvem 
„Modernizace 3D kina Vltava, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

• D-cinema, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, IČ: 28391683 

• Xtreme Cinemas spol. s r.o., Boleslavova 45/9, 147 00 Praha 4, IČ: 27446506 

• Nowatron Elektronik, spol. s r.o., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, IČ: 45270007 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

• Libor Lesák, místostarosta 

• Martin Odvody, ředitel KaSS 

• Ondřej Franěk, kinař 
Náhradníci:  

• Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

• Jolana Demišová, účetní KaSS 
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• Radka Holeštová, zaměstnanec KaSS 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/19/9/9 
RM doporučuje ZM uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy číslo S-0284/SPC/2017/1 a jeho předložený 
text mezi příspěvkovou organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem 
Středočeského kraje se sídlem v Praze. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o provozování MHD linek 457 a 458 
usnesení č.: 17/19/10/1 
RM schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování MHD v Kralupech nad Vltavou linky 457 a 458. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 28 
usnesení č.: 17/19/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 28 ze dne 21.08.2017.           

 

Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č.3/2017 
usnesení č.: 17/19/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 

28.08.2017. 
2. RM doporučuje ZM schválení záměru adaptace bývalé pivovarské sladovny na městské kulturní centrum, 

jehož náplní bude umístění provozů městského muzea, městské knihovny a ZUŠ. Součástí objektu jsou 
plánovány i prostory ke komerčnímu využití. 

 
Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 17/19/11/3  
RM bere na vědomí zápis č.19 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 05.09.2017. 

 

Bod programu: Zápis č. 11 z jednání Sportovní komise ze dne 28. 8. 2017 
usnesení č.: 17/19/11/4  
RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Sportovní komise ze dne 28. 8. 2017.  

 

Bod programu: Zápis č. 6 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 17/19/11/5  
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 Komise výstavby a dopravy ze dne 29. 08. 2017. 
2. RM schvaluje opravit dopravní značení jednosměrná ulice a to: jednosměrný provoz od křižovatky ulic 

Máchova x Makarenkova x Krakovská směrem až do ulice Vodárenská.  
3. RM ukládá odboru dopravy zajistit opravu dopravního značení jednosměrná ulice a to: jednosměrný 

provoz od křižovatky ulic Máchova x Makarenkova x Krakovská směrem až do ulice Vodárenská. 
4. RM schvaluje Variantu B (11 parkovacích stání v ulici Na Hrádku) s tím, že projektant prověří možnost 

doplnění 2 parkovacích stání ve spodní části pozemku parc. č. 566/10.  
5. RM ukládá odboru RIaSM, aby zadal u projektanta prověření a popřípadě doplnění 2 parkovacích stání 

ve spodní části pozemku parc. č. 566/10 ve Variantě B (11 parkovacích stání v ulici Na Hrádku).         
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
Ing. Marek Czechmann informoval Jana Špačka, že nejsou vidět značky přes zarostlé pozemky Synthosu. Pan 
Špaček zajistí posekání.  
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Jan Špaček informoval radu o tom, že by bylo vhodné upravit stromy stínící ukazateli na garáže městského 
úřadu, který stojí na Mostní ulici.  
 
Mgr. Martin Luksík informoval radní o tom, že je v současné době povinné plavání. Plavecký oddíl zdražil 
plavání, a tak byl vznesen návrh možného dotování plavání na školách.  
 

Bod programu: Městský bazén  
usnesení č.: 17/19/13/1  
RM ukládá panu Vladimíru Lánskému předložit aktuální ceník služeb městského bazénu a vývoj cen za 
poslední 3 roky. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Za Humny, Zeměchy – žádost o udělení výjimky ze stavební  
uzávěry   
usnesení č.: 17/19/4/1 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Středočeské vodárny a.s, U Vodojemu 3085, 272 80 
Kladno, na základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Za Humny čp. 135, Zeměchy. Jedná se o novou 
vodovodní přípojku k objektu čp. 135 – viz situace. Podmínkou je splnění požadavků správce místní 
komunikace. 

 
Bod programu: Žádost o nájem půdního prostoru bytového domu Husova čp.495 za účelem zřízení půdní 
vestavby 
usnesení č.: 17/19/5/3 
RM ukládá odboru RIaSM posoudit technický stav domu a možnost výstavby půdního bytu v bytovém domě 
čp. 495 Husova ulice. 

 

Bod programu: Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu 
usnesení č.: 17/19/5/4    
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738 paní J. H. 

 

Bod programu: Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství 
usnesení č.: 17/19/5/10 
RM schvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství Společenství vlastníků sídl. V Zátiší 1023, 
1024 v Kralupech nad Vltavou, IČO:26727919,  v období od 9 – 12/2017, při  rekonstrukci fasády bytového 
domu. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
usnesení č.: 17/19/9/5 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace. 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města proběhne 25. 9. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 12. 9. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 19 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
11. 9. 2017.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 12. 9. 2017 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


