
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 10456/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. února 2017 

(RM č. 3) 
 

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. 3 
usnesení č.: 17/3/1/1  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh na pověření vedením odboru kancelář starosty MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/3/2/1  
RM pověřuje paní Marcelu Švecovou vedením odboru kancelář starosty MěÚ Kralupy nad Vltavou, na dobu 
od 20. 2. 2017, do doby návratu paní Lenky Císlerové z mateřské a rodičovské dovolené, nejdéle však do  
19. 2. 2020. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 4/2017 
usnesení č.: 17/3/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 8.000 Kč. Jedná se o vratku finančních 

prostředků účelově určených na podporu sociálních služeb, kterou město Kralupy nad Vltavou obdrželo 
od příspěvkové organizace Sociální služby města a následně přeposlalo na účet Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 8.000 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 8.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 40.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
transfery od obcí na boj proti letišti Vodochody. Na základě smlouvy o spolupráci č. STA 332/2009 se 
obce zavazují zaplatit jednorázově příspěvek odpovídající počtu trvale hlášených obyvatel, ve výši 50,- Kč 
na osobu. Město obdrželo příspěvek od obce Postřižín ve výši 20.000 Kč a od obce Bašť ve výši 20.000 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, pol. 4121 o 40.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 2251 o 40.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 30.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. Agrimex Vestec a.s., který je určen jako příspěvek na aktivity vedoucí k zamezení 
rozšíření letiště Vodochody. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 o 30.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 o 30.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 6.000 Kč. Jedná se o finanční 
dar od spol. MaxDrinks s. r. o., který je určen na revitalizaci centra města. Navýšení příjmů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3639 o 6.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 6.000 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 14.181,20 Kč. Jedná se o 
zbývající finanční prostředky z roku 2016 na kap. realizace investic na položce vandalismus, které budou 
použity na rozšíření dodávky a montáže sloupků v rámci akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města 
– I. etapa“ na základě usnesení RM č. 17/2/4/4 ze dne 23. 1. 2017. Finanční prostředky nebyly v roce 
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2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů tř. 8 – financování, pol. 8115 o 14.181,20 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 14.181,20 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 141.827,73 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 na kap. realizace investic určené na diagnostický průzkum 
mostků, které budou použity na úhradu faktury v únoru 2017. Jedná se o diagnostický průzkum mostků 
v ulici Hennigsdorfská a v ulici Přemyslova. Na průzkum je SOD na základě usnesení RM. Finanční 
prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů tř. 8 – 
financování, pol. 8115 o 141.827,73 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 
o 141.827,73 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 540 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 org. 515 
(demolice bytových domů ul. Žižkova). Jedná se o uveřejnění výběrového řízení ve věstníku veřejných 
zakázek.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.096 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 (archeologický výzkum 
v rámci demolice hotelu Praha) ve výši 1.774 Kč a § 3639 pol. 6121 org. 417 (archeologický výzkum 
v rámci akce:  „Řešení zpevněných ploch v centru města – I. část“) ve výši 5.322 Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 115.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci: „Obnovení protipožárního nátěru ocelové konstrukce, 
Zimní stadion Kralupy nad Vltavou“.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 33.880 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 pol. 5169 (projektová dokumentace 
na komunikaci v ulici Školská, Zeměchy).  
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 70.180 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 481 (PD Chodník ul. 28. Října 
v Kralupech nad Vltavou).  
 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 476.740 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 532. Jedná se 
o projektovou dokumentaci na akci: „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská“. 
 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 476.740 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 533. Jedná se 
o projektovou dokumentaci na akci: „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr zhotovitele - Obnovení protipožárního nátěru ocelové konstrukce, Zimní stadion 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/3/4/1 
1. RM schvaluje vyloučení uchazeče JMC construct, s.r.o., Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 

01617672 z výběrového řízení na akci „Obnovení protipožárního nátěru ocelové konstrukce, Zimní 
stadion Kralupy nad Vltavou“, a to z důvodu nedodržení a porušení zadávacích podmínek veřejné 
zakázky.  
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2. RM schvaluje dodavatele akce „Obnovení protipožárního nátěru ocelové konstrukce, Zimní stadion 
Kralupy nad Vltavou“ společnost Jiří Krompholc SOND-PO, Miletice 3, 273 24 Velvary, IČ: 61117056, za 
celkovou cenu 741 277,- Kč bez DPH, resp. 896 945,17 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ 2017 
usnesení č.: 17/3/4/2 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ 
z grantového programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ 2017 s celkovými náklady 5 mil. Kč, z toho požadovanou 
dotací ve výši 4 mil. Kč.  

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Oprava sekundárních rozvodů u VS 14 
usnesení č.: 17/3/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Oprava sekundárních rozvodů u VS 14“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava 

sekundárních rozvodů u VS 14“. 
3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

•••• KROS, spol. s r.o., V Uličce 661, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

•••• SYSTHERM, s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 

•••• MEIBES, s.r.o., Bohnická 28/5, 181 00 Praha 8 

•••• KP Mark, s.r.o., Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 – Strašnice 

•••• INSTALLTOP, spol. s r.o., U Cihelny 2128, 390 02 Tábor 

•••• CZ Teplo, s.r.o., Ledečská 433/9, 147 00 Praha 4 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, referent ORM odboru RIaSM 

 
Bod programu: PD – lávky a mostek v Kralupech nad Vltavou – výběr zhotovitele 
usnesení č.: 17/3/4/4 
1. RM schvaluje zhotovitelem akce: „PD – Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská“, uchazeče 

společnost SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555, za celkovou cenu 394 
000,- Kč bez DPH, resp. 476 740,- Kč s DPH.  

2. RM schvaluje zhotovitelem akce: „PD – Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“, uchazeče 
společnost SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555, za celkovou cenu 394 
000,- Kč bez DPH, resp. 476 740,- Kč s DPH.  

3. RM schvaluje zhotovitelem akce: „PD – Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova“, uchazeče 
společnost SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555, za celkovou cenu 448 
000,- Kč bez DPH, resp. 542 080,- Kč s DPH.  

 
Bod programu: Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené akce  
usnesení č.: 17/3/4/5 
RM schvaluje odúčtování těchto akcí: 
org. 84: Akce „Studie centra města“ (projektové dokumentace z roku 2005 - 2008) o celkové výši 
2.830.647,40 Kč.  
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Bod programu: Projektová dokumentace pro stavební povolení akce: Komunikace v ulici Školská, Zeměchy 
u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/3/4/6 
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení akce: "Komunikace v 
ulici Školská, Zeměchy u Kralup nad Vltavou" firmou NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, za celkovou 
cenu 33 880,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Úprava označníků dle požadavku ČSAD Střední Čechy 
usnesení č.: 17/3/4/7 
RM schvaluje dodatečnou úpravu stávajících zastávkových sloupků (označníků) na všech autobusových 
zastávkách města napojených na ROPID, tj. dodatečná montáž skříněk na jízdní řády o rozměrech 62,5 x 46,5 
x 2 cm, kterou dopravce ČSAD Střední Čechy instaluje na vlastní náklady podmínek: 

- dopravce převezme záruku na označníky do října 2019, 
- dodatečná instalace nebude omezovat manipulaci s košem umístěním na označníku,  
- skříňka na jízdní řády bude v totožné barvě jako stávající označník. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Realizace vzděl. kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj 
lidských zdrojů ve veřejné správě I.  
usnesení č.: 17/3/4/8 
1. 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. 

2. 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.“ 

3. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb k veřejné zakázce „Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa 
k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“ 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 
- Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 
- OTIDEA a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8 
- AGENTURA BOVA, Platónova 11, 143 00 Praha 4 
- Akademie Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 –  

        Nové Město, Česká republika 
5. 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 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem smuteční síně 
usnesení č.: 17/3/5/1 
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RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s paní Miluší Cibulkovou IČO: 
66410738 a paní Margit Gáborovou IČO: 88239268, na pronájem  budovy smuteční síně, která je součástí 
pozemku p. č. st. 1138 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,  za roční nájemné ve výši 174.352,-Kč + DPH ve výši 
stanovené zákonem,  za podmínek stanovených v oznámení záměru.  

 

Bod programu: Změna termínu hostování cirkusu BEROSINI  
usnesení č.: 17/3/5/2 
1. RM  ruší usnesení č. 17/1/5/1 ze dne 09.01.2017 
2. RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 27.02.2017 do 05.03.2017 za účelem 

hostování cirkusu BEROSINI, zastoupeného panem Františkem Berouskem, XXXXXXXXXXXXX, IČO: 
44844468, za částku 1.000,-Kč/den. 

 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy č.371/10/700/RIaSM dohodou   
usnesení č.: 17/3/5/3  
RM  schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.371/10/700/RIaSM dohodou, ke dni 15.02.2017, s paní R. Č. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační přípojka v k.ú. Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/3/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  kanalizační přípojky  na pozemku p.č.507/1 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 62/17 v k.ú. Zeměchy u Kralup 
nad Vltavou, ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do 
pozemku vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační přípojka v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 17/3/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  kanalizační přípojky  na pozemku p.č.271/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku p.č.st.230 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve výši 
4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku vedeného 
jako ostatní plocha, ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/3/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20, Havlíčkova čp. 900 panu P. F. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 01.03.2017 do 31.05.2017 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu 
před podpisem smlouvy. 

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 01.02.2017 do 30.04.2017. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 01.03.2017 do 31.05.2017 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 

 

Bod programu: Návrh na výpověď nájemní smlouvy č.340/14/700/RIaSM  
usnesení č.: 17/3/5/7 
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. 340/14/700/RIaSM dodatkem č. 2. Změnou nájemní 
smlouvy dojde ke zúžení předmětu nájmu tak, že předmětem nájmu bude pronájem části pozemků, na 
kterých jsou umístěné pouze  reklamní lavičky a to na parc. č. 95/22 v  k. ú. Kralupy nad Vltavou  (pěší zóna 
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mezi Penny a DDM – 4 lavičky), parc. č. 108/24 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (u obchodního domu Říp 
v Nerudově ulici – 2 lavičky), parc. č. 153/41 v k. ú. Lobeček (před KD Vltava – 2 lavičky a před UNIkredit 
bankou v Lobečku  - 2 lavičky)  za nájemné ve výši 1.000,- Kč/lavičku/rok +  DPH ve výši stanovené zákonem. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Zrušení věcného břemene v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/3/5/8 
RM schvaluje  zrušení věcných břemen zapsaných na LV 10001 pro k.ú. Kralupy nad Vltavou k pozemkům 
parc.č.st.72/3 a parc.č.st.72/7 dle  Smlouvy trhové  ze dne 29.12.1931, usnesení soudu číslo deníku 50/1932, 
jako bezpředmětných.  

 

Bod programu: Žádost o prominutí úhrady peněžité jistoty 
usnesení č.: 17/3/5/9 
RM schvaluje splacení peněžité jistoty ve výši 17.000,- Kč, a to formou splátkového kalendáře 1000,- 
Kč/měsíčně požadované v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 11, Havlíčkova 900, s paní S. P.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu a uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ 
a MŠ na 1. pololetí 2017 
usnesení č.: 17/3/6/1 
1. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 4/2017 – převod finančních prostředků ve výši 1.669 

Kč z kap. 2 – OSVŠK, § 3111 na § 3113 a 5.000 Kč z kap. 2 – OSVŠK, § 3117 na § 3113. 
2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 23.331 Kč  

       z kap. 2 - OSVŠK, § 3111 – mateřské školy, položka 5331 - příspěvek  na asistenta pedagoga,  
       org. 5331 pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka. 
3. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 56.669 Kč  
       z kap. 2 – OSVŠK, § 3113 - základní školy, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, 
       org. 5331, pro níže uvedené základní školy následovně: 

      ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029                 16.667 Kč 
      ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  13.334 Kč 
      ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou   16.667 Kč 
      ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198      10.001 Kč  
4. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 20.000 Kč pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 

z kap. 2 – OSVŠK, § 3114 – základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, položka 5331 – 
příspěvek na asistenta pedagoga, org. 5331. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Výsadba zeleně na záhonu v centru města u pomníku padlých  
usnesení č.: 17/3/7/1 
RM schvaluje návrh výsadeb zeleně na záhonu u pomníku padlých, zpracovaný Ing. Janou Jandovou. 

 

Bod programu: Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se  
separovaným odpadem 
usnesení č.: 17/3/7/2 
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014, jehož předmětem je rozšíření počtu kontejnerů na 
separovaný odpad dle přílohy. Navýšení ceny za svoz separovaného odpadu odpovídá způsobu výpočtu ceny, 
který je uveden v příloze smlouvy a je její nedílnou součástí.  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 



str.7 

Bod programu: Poskytnutí dotace – ČSCH ZO KRALUPY o.s. 
usnesení č.: 17/3/8/1 
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, se sídlem Sídliště 
Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 5.000,- Kč na podporu a výdaje související s konáním 
zimní výstavy. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/003/2017) s ČSCH ZO KRALUPY, o.s. se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10  
usnesení č.: 17/3/8/2 

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 280.000,- Kč, z položky 5169 – 
(nákup ostatních služeb) na položku 5041 (duševní vlastnictví).  

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – TJ KRALUPY z.s. – oddíl krasobruslení  

usnesení č.: 17/3/8/3 

1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, spolku TJ KRALUPY z.s.,  - oddílu krasobruslení, 
se sídlem Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 6.000,- Kč na podporu a výdaje 
související s pořádáním závodu „Kralupská klička“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/007/2017 s TJ KRALUPY z.s. se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou). 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru OKS za 
období 1/2017  
usnesení č.: 17/3/8/4 

RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z Odboru kanceláře starosty za období leden 2017. 

 

Bod programu:  
1. Výpověď smlouvy o dílo č. 621/07/SPR 
2. Registrace ochranné známky „Kralupy TV“ 
usnesení č.: 17/3/8/5 

1. RM schvaluje vypovědět Smlouvu o dílo č. 621/07/SPR (navazující na sml. O dílo č. 3/2004) uzavřenou 
dne 24.09.2007 s Vladimírem Roubkem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  a to ke dni 28.02.2017 
s výpovědní lhůtou dle čl. VII, odst. 4, 1 měsíce.  

2. RM schvaluje registraci ochranné známky „Kralupy TV“ a s ní podobně vykazující rysy „TV Kralupy“ a „TV 
Kralupy nad Vltavou“. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečný souhlas s přijetím finančních a věcných 
účelových darů na ples DDM  
usnesení č.: 17/3/9/1 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí níže uvedených finančních a věcných 
účelových darů použitých na 17. reprezentační ples DDM konaný dne 21.01.2017. 
Finanční dary od firmy:  
Jiří Webinger - MAD Velvary                                              5.000 Kč 
Bidvest Czech Republic s.r.o.                                              5.000 Kč 
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Synthos, S. A.      30.135 Kč 
Věcné dary od firmy: 
Jan Pokorný – Sklenářství-rámování    4.850 Kč 
Profi Servis Kralupy s.r.o.     1.200 Kč 
J + V Tylšarovi – Fotoateliér     1.100 Kč 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka stavebního materiálu 
usnesení č.: 17/3/9/2 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka stavebního 

materiálu“ zadávanou podle části 3 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
2. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

- MONTAKO - obchod s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017, 
- Vladimír Žemla, sídl. Hůrka 1056, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402077, 
- Naděžda Tlášková, Libušina 487, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 45888671. 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 23 
usnesení č.: 17/3/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 23 ze dne 16.01.2017. 

 
Bod programu: Kulturní komise 
usnesení č.: 17/3/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 Kulturní komise konané dne 31.01.2017 
2. RM schvaluje plán činnosti Kulturní komise na I. pol. 2017  
3. RM odvolává paní Lenku Císlerovou z funkce  zapisovatelky Kulturní komise ke dni 31.01.2017 a RM 

jmenuje zapisovatelkou Kulturní komise paní Lenku Moravcovou s platností od 06.02.2017 

 
Bod programu:  
1. Zápis komise školské a prevence kriminality 
2. Minimální preventivní program základních škol pro rok 2017 
Usnesení č.: 17/3/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 18.01.2017. 
2. RM schvaluje rozdělení finančních prostředků z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 – Sociální pomoc dětem a 

mládeži, položka 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality, rozpočtu na minimální 
preventivní program základních škol pro rok 2017 takto: 

 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla  35.910 

ZŠ Gen. Klapálka   62.010 

ZŠ Komenského nám.   42.210 

ZŠ Třebízského   25.200 

ZŠ 28. října     8.550 

ZŠ praktická   16.120 

Celkem 190.000 

 
 

 

Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.12 
usnesení č.: 17/3/11/4  
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1. RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 12 ze dne 31.1.2017. 
2. RM schvaluje plán činnosti Ekologické komise pro 1.  pololetí 2017. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 2 
usnesení č.: 17/3/11/5  
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Sportovní komise ze dne 31. 1. 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 20. 2. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na příští 
jednání RM se dostaví představitelé hokejových oddílů Kralupy nad Vltavou. 
 
Zápis byl vyhotoven 7. 2. 2017.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 3 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
6. 2. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 7. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta           
 
 
 


