
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 69818/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

   
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. září 2017 

(RM č. 20) 
 

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. 20 
usnesení č.: 17/20/1/1  
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Implementace nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 679/2016 a výkon role 
pověřence 
usnesení č.: 17/20/2/1  
1. RM schvaluje zajištění implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 

prostřednictvím zaměstnanců MěÚ. 
2. RM schvaluje výkon role pověřence MěÚ prostřednictvím DPP s Mgr. Petrou Urbanovou. 
3. RM souhlasí se zajištěním výkonu role pověřence u školských příspěvkových organizací Ing. Zdeňkou 

Böhmovou.  

 

Bod programu: Odprodej notebooku 
usnesení č.: 17/20/2/2  
RM schvaluje na návrh oddělení IT prodej 1 ks notebooku HP ProBook 6550b stříbrno-černý (interní 
označení: MUKVCUI00987 – výrobní číslo: CNU041203D) panu Ing. Marku Czechmannovi, za prodejní cenu 
ve výši 2.000,- Kč. Pořizovací cena: 24.256,40 Kč, datum pořízení: 16. 11. 2010, zůstatková hodnota 
v majetku města je 0,00 Kč. Notebook je v majetku Města Kralupy nad Vltavou a je pro práci na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou parametricky nevyhovující a nedostačující. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2017 
usnesení č.: 17/20/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 30.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR. Dotace je účelově určena na zajištění výdajů 
v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky v roce 2018. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4111 o 30.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6118 
o 30.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 306.885 Kč. Jedná se o přiznání slevy od 
České pojišťovny, a. s. za škodní průběh v uplynulém pojistném období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017 ve 
výši 10% z uhrazeného pojistného. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 306.885 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 306.885 Kč (pojistné za celý majetek města). 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 53.337Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od ČSOB pojišťovny, a. s., za poškození sloupu veřejného osvětlení. Finanční prostředky budou 
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převedeny na položku opravy a udržování - vandalismus. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6320 o 53.337 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 53.337 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 9.580 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od České pojišťovny a. s., za poškození 3ks plastových kontejnerů, které byly umístěny před 
domem čp. 1061, Hennigsdorfská ulice, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
na položku opravy a udržování - vandalismus. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 6.761 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od České pojišťovny a. s., za poškození 2ks plastových kontejnerů, které byly umístěny před 
domem čp. 1032, Sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku 
opravy a udržování - vandalismus. 

6. Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 613.785,04 Kč. Jedná se 
o třetí platbu na realizaci projektu „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 613.785,04 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6171 o 613.785,04 Kč. 

7. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 44.638 Kč. Dotace je 
účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 44.638 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 44.638 
Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 73.600 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 
(PD - SEN Bytový dům Cesta brigádníků 679).   

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přeložka rozvaděče CETIN – Palackého náměstí   
usnesení č.: 17/20/4/1 
RM schvaluje záměr přemístění stávajícího účastnického rozvaděče a kabelové komory ve správě společnosti 
CETIN, a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) na Palackého náměstí. Město Kralupy nad Vltavou 
uzavře se společností CETIN, a.s. smlouvu o realizaci překládky, za celkovou cenu 140 678,08 Kč vč. DPH. 
Uvedené náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2017, z prostředků vyčleněných na 
rekonstrukci centra města. 

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Nízko emisní zóny Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 17/20/4/2 
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Nízko emisní zóny Kralupy nad Vltavou“  

 

Bod programu: Plechový sklad v areálu SDH Minice -  vyvolané více práce 
usnesení č.: 17/20/4/3 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. SMSML/00022/2017 se zhotovitelem Jiří Kramer, XXXXXXXXXXXXXXXXX 

na akci „Plechový sklad v areálu SDH Minice“ jehož předmětem jsou vyvolané více práce v celkovém 

finančním objemu 3.127,54 Kč bez DPH, tj. 3.784,32 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtu města  na 

rok 2017. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě 
Kralupy nad Vltavou  
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usnesení č.: 17/20/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Svoz 

separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou“ zadávané 
v nadlimitním režimu v otevřeném řízení na služby dle ust. § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v zadávacím řízení s názvem „Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě 
Kralupy nad Vltavou“ poskytli jistotu pro 1. část veřejné zakázky ve výši 100.000 Kč a pro 2. část veřejné 
zakázky 20.000 Kč. Jistotu poskytne účastník v  souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Helena Traxlová, referent odboru ŽP 

Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Milan Baráth, referent odboru ŽP 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou –  
II. etapa 
usnesení č.: 17/20/4/5 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smluv o dílo na akci „Řešení zpevněných ploch v 

centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ s dodavatelem Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 
Litoměřice, IČ: 27263827, za celkovou cenu 18.574.371,85 Kč bez DPH, resp. 22.474.989,94 Kč s DPH, 
přičemž celková cena 1. části je 18.201.808,55 Kč bez DPH, resp. 22.024.188,35 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (peněžní jistoty a bankovní záruky) ve výši 200.000,- Kč všem uchazečům 
zadávacího řízení „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ v souladu 
s ust. § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. RM bere na vědomí prohlášení MUDr. Šárky Získalové a navržený postup dle důvodové zprávy. 

 
Bod programu:  Žádost o dotaci na akci „SEN Bytový dům Cesta brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/20/4/6 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 37 s názvem „Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení“ na akci s názvem „Snížení energetické náročnosti bytového domu Cesta 
brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu:  “Snížení energetické náročnosti Vrchlického 504“ – méněpráce 
usnesení č.: 17/20/4/7 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00070/2017 na akci „Snížení energetické náročnosti bytového 
domu, Vrchlického 504 , Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem jsou méněpráce v celkové výši 12 612,28 
Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Umístění nápisů na budovy organizací města 
usnesení č.: 17/20/4/8 
1. RM bere na vědomí záměr umístění nápisů na budovy organizací města dle přiložené vizualizace.  
2. RM ukládá projednat umístění nápisů s řediteli příspěvkových organizací a definitivní podobu předložit 

znovu do RM.  

 

Bod programu: Regenerace sídl. V Zátiší – vícepráce – opláštění kontejnerových stání 
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usnesení č.: 17/20/4/9 
RM schvaluje  provést v rámci akce "Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou - etapa 
2016" opláštění kontejnerových stání z hranolů z hnědého recyklovaného plastu o rozměrech dle PD (60 x 60 
cm). Hranoly budou dodány a osazeny za vysoutěžené ceny, které  jsou součástí uzavřené SOD. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 17/20/5/1 
RM schvaluje uzavření dodatku 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: Zřízení věcného břemene umístění stavby v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/20/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění stavby kamenného opevnění bezpečnostního 
přelivu a části betonového prahu na pozemku parc.č.538 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou v rámci akce„ 
Protipovodňová opatření na Knovízském potoce v prostoru rybníky Zeměchy“ s vlastníkem pozemku 
Povodím Vltavy, st. podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000,-Kč + DPH  ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce č.140/15/700/RIaSM dohodou 
usnesení č.: 17/20/5/4    
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č.140/15/700/RIaSM dohodou ke dni 30.09.2017, se 
Společenstvím vlastníků bytových jednotek Kralupy nad Vltavou, sídl. V Zátiší č.p. 1018, 1019, 1020. 

 

Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.173/1 v k.ú. Mikovice 
usnesení č.: 17/20/5/5 
RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře 
340 m2, za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k. ú. Lobeč (Dobrovského) – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/20/5/6 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě č. SMSMLO/0006/2016, jehož předmětem je zřízení 
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a oprav kabelového vedení  
NN  na pozemku  parc. č. 78/1 v k. ú. Lobeč,  ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  
IČ 24729035.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/20/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48,  panu J. S. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického 687 paní S. J. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198  paní Mgr.V. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta brigádníků čp. 679, paní I. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
5. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy  paní I. K. na byt č. 8,  Cesta brigádníků čp. 679, jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900, paní Z. Ž. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 



str.5 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23, Dr.E.Beneše 538, panu N. K. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene –  kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 17/20/5/9 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 281/107 a parc. č. 727/4  v  k. ú.  
Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 281/111 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. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Semiramis z. ú. - Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování pro město Kralupy nad Vltavou za školní rok 2016/2017  
usnesení č.: 17/20/6/1  
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Centra primární prevence Středočeského kraje - Semiramis z. ú. - o 
realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro město Kralupy nad Vltavou za 
školní rok 2016/2017. 

 
Bod programu: Žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník o individuální dotaci na 
Benefiční večer pro bezpříspěvkové dárce krve 
usnesení č.: 17/20/6/2 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník, IČ: 

00425770, se sídlem Kokořínská 3465, Mělník, PSČ 276 01, ve výši 5.000,- Kč, na uspořádání Benefičního 
večera pro bezpříspěvkové dárce krve. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a 
činnosti v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím). 

2. 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 Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník, IČ: 00425770, se sídlem 
Kokořínská 3465, Mělník, PSČ 276 01. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – ČSCH Kralupy n. Vlt. o.s. 
usnesení č.: 17/20/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, spolku ČSCH ZO KRALUPY, IČ 70913463, se 
sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 2.000,- Kč na podporu a výdaje související 
s konáním Podzimní výstavy konané ve dnech 13. - 15. října 2017, na pořízení pohárů a cen pro vítěze. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 
KSSML/00073/2017 s ČSCH ZO Kralupy n. Vlt. o.s., IČ 70913463, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele ohňostrojové produkce 1. 1. 2018 
usnesení č.: 17/20/8/2 
RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2018 za cenu 94.600,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj.   114.466,- Kč vč. DPH. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 17/20/9/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 114 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. Š. na 

dobu určitou od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 212 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. H. na dobu 

určitou od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 252 v DPS V Luhu 1181 paní E. M. na dobu určitou 

od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 257 v DPS Sídl. V Luhu 1181 paní S. Ch. na dobu 

určitou od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 362 v DPS V Luhu 1181 panu J. K. na dobu určitou 

od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 556 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š. na dobu určitou od 

01. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 

 
Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/20/9/2 
RM schvaluje přidělení bytu č. 159 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, panu O. P., na dobu určitou jednoho roku. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období srpen 2017 
usnesení č.: 17/20/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období srpen 2017. 

          
Bod programu: Obnova vozového parku 
usnesení č.: 17/20/9/4 
RM souhlasí s nákupem nového vozidla z fondu investic MěBP – účet 416, v ceně do 350.000,- Kč. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ V. Havla o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní družiny a návrhem 
změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 
usnesení č.: 17/20/9/5 
RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, 
příspěvkové organizace, ze stávající kapacity 115 žáků na novou kapacitu 145 žáků a návrh změny zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 17/20/11/1  
1. RM bere na vědomí zápis č. 7/2017 Komise školské a prevence kriminality ze dne 28.08.2017. 
2. RM schvaluje změnu účelu čerpání ze zbývající částky 7.668 Kč z kap. 2, § 4329 – Sociální pomoc dětem 

a mládeži, určenou na zajištění propagačních materiálů a odměn pro děti na akci Loučení s prázdninami, 
na úhradu dalších nákladů spojených s akcí Loučení s prázdninami, pořádané Komisí školskou a prevence 
kriminality společně s Komisí sportovní dne 10.09.2017.         
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Předložení aktuálních ceníků jednotlivých sportovišť Kralupské sportovní, spol. s r. o. 



str.7 

usnesení č.: 17/20/12/1  
RM bere na vědomí předložené aktuální ceníky všech sportovišť Kralupské sportovní, spol. s r.o., pro 
sportovní kluby z Kralup nad Vltavou a aktuální ceník služeb městského bazénu pro veřejnost, včetně 
přehledu vývoje cen za poslední 3 roky. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2017 
usnesení č.: 17/20/3/1  
RM schvaluje 
B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.941,41 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 472. Finanční 
prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad 
Vltavou – etapa 2016“. 

 
Bod programu: Regenerace sídl. V Zátiší – vícepráce – opláštění kontejnerových stání 
usnesení č.: 17/20/4/9 
1. RM schvaluje čerpání rozpočtové rezervy na akci: „Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad 

Vltavou – etapa 2016“ ve výši 291 331,70 Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje vícepráce v rámci akce: „Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – 

etapa 2016“ na změnu rozměrů plastových hranolů na kontejnerových stáních v celkové výši 324 900,27 
Kč vč. DPH. 

 
Bod programu Zřízení věcného břemene stezky a cesty v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/20/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty  přes pozemek parc.č.536/3, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  k pozemkům parc.č.388/12, parc.č.407/3 a parc.č.407/4, vše v k.ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou, ve prospěch vlastníků těchto pozemků zapsaných v katastru nemovitostí na 
LV 3774, za jednorázovou úhradu 10.000,-Kč + 21 % DPH.  

 
Bod programu: Žádost o nájem půdního  prostoru bytového domu Husova čp.495 za účelem zřízení půdní 
vestavby  
usnesení č.: 17/20/5/8 
RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor – půdního prostoru bytového domu Husova čp. 495,  za 
účelem zřízení půdní vestavby na vlastní náklady nájemce. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města proběhne 9. 10. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 27. 9. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 20 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
25. 9. 2017.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 27. 9. 2017 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


