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

(RM č. 5) 
 

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. 5 
usnesení č.: 17/5/1/1  
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 
Bod programu: Návrh na jmenování vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou 
Usnesení č.: 17/5/2/1 
RM jmenuje Mgr. Terezu Dobrovolnou, do funkce vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
s účinností od 1. 4. 2017. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2017 
usnesení č.: 17/5/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 184.003 Kč. Jedná se o 

odvod uspořených prostředků za energie od příspěvkové organizace Městský bytový podnik, který byl 
zaslán na účet zřizovatele a bude převeden do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 7 – správa 
majetku, § 3612 o 184.003 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 184.003 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 84.301 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 (bourání přístavků 
sladovny). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finance budou použity na odstranění havarijního stavu na střeše ZŠ Komenského náměstí (uvolněné 
plechy po vichřici a sejmutí uvolněné kamenné ozdoby). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 95.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 537. Finanční 
prostředky budou použity na PD – Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského. 

Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2016 
usnesení č.: 17/5/3/2 
RM schvaluje „Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou 
za rok 2016“. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
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Bod programu: Vlajka pro Tibet  
usnesení č.: 17/5/4/1 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2017 u budovy městského úřadu. 

 

Bod programu: Povolení k užití znaku města  
usnesení č.: 17/5/4/2 
RM schvaluje užití znaku Města Kralupy nad Vltavou společnosti Laxus, z.ú. z důvodu zveřejnění ve výroční 
zprávě projektu Semiramis za rok 2016. 

 

Bod programu: Seznam místních komunikací, u kterých město Kralupy nad Vltavou nebude povolovat 
stavební vstup bez schválení radou města 
usnesení č.: 17/5/4/3 
RM schvaluje předložený seznam místních komunikací na území města Kralupy nad Vltavou, u kterých město 
nebude povolovat stavební vstup bez individuálního schválení stavebního vstupu radou města, z důvodu 
ochrany kvalitního stavu komunikace po proběhlé rekonstrukci, s délkou příslušných ochranných lhůt. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele: „PD – parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“ 
usnesení č.: 17/5/4/4 
RM schvaluje dodavatele akce „PD – parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“ 
společnost Forvia CZ, s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČ: 02992485, za celkovou cenu 78 000,- Kč bez 
DPH, resp. 94 380,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Demolice přístavků sladovny v areálu pivovaru Kralupy nad Vltavou – rozdílový rozpočet 
usnesení č.: 17/5/4/5 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00035/2017 na akci: „Demolice přístavků sladovny v areálu 
pivovaru Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem budou vícepráce v celkovém finančním objemu 84.301,- 
Kč. 

 

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – rozdílový rozpočet a prodloužení 
termínu dokončení  
usnesení č.: 17/5/4/6 
RM schvaluje Dodatek č. 5 k SOD č. RISML/00071/2016 na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ jehož předmětem budou více a méně práce v celkovém finančním objemu 11.317,- Kč bez DPH, 
tj. 13.015,- vč. DPH, prodloužení termínu montáže plovoucích podlah, dveří, prahů, vestavěných skříní a 
spodních i horních dílů kuchyňských linek do 09.06.2017 a prodloužení termínu dokončení stavby o 5 
pracovních dní tj. do 20.03.2017.   

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce komunikace ul. V Uličce, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/5/4/7 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

komunikace ul. V Uličce, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s interními Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce komunikace ul. V Uličce, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6,  

IČ: 48036315 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno,  

IČ: 27900096 
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- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Lezecká stěna v hale zimního stadionu  
usnesení č.: 17/5/4/8 
RM ukládá jednateli Kralupské sportovní předložit RM návrh řešení provozu (technické, finanční a 
personální) lezecké stěny na zimním stadionu. 

 

Bod programu: Vyhodnocení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2017 
usnesení č.: 17/5/4/9 
1. RM schvaluje jednotlivé příspěvky, které nepřesahují částku 50.000,- ve výši schválené v přiložené 

tabulce. 
2. RM doporučuje ZM schválit jednotlivé příspěvky, které přesahují částku 50.000,- ve výši schválené 

v přiložené tabulce. 

 

Bod programu: Plnění usnesení č. 17/2/4/9 – Demolice pivovarské stáčírny v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/5/4/10 
1. RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci Demolice pivovarské stáčírny v Kralupech nad 

Vltavou – 1. část. Zhotovitelem je společnost František Kyllar, Na Poláčku 474, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 70578320, za cenu 948 450,- Kč bez DPH, resp. 1 145 625,- Kč s DPH.  

2. RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci Demolice pivovarské stáčírny v Kralupech nad 
Vltavou – 2. část. Zhotovitelem je společnost František Kyllar, Na Poláčku 474, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 70578320, za cenu 266 900,- Kč bez DPH, resp. 322 949,- Kč s DPH.  

3. RM schvaluje hradit 2. část veřejné zakázky Demolice pivovarské stáčírny v Kralupech nad Vltavou ze 
zbylých finančních prostředků určených na demolici pivovarské spilky vč. ležákových sklepů.  

 

Bod programu: Žádosti o individuální dotace – Kruh přátel hudby, BK Kralupy 
usnesení č.: 17/5/4/11 
1. RM doporučuje ZM poskytnutí individuální finanční dotace Kruhu přátel hudby na projekt „Kruh přátel 

Kralupy nad Vltavou – 45. sezóna“ v plné výši. 
2. RM doporučuje ZM poskytnutí individuální finanční dotace BK Kralupy na projekt „Mezinárodní 

basketbalový kemp pro děti a mládež“ v plné výši. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období únor 2017 
usnesení č.: 17/5/4/12 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období únor 2017. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem pozemku - hostování lunaparku  
usnesení č.: 17/5/5/1 
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RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 20.03.017 do 02.04.2017 za účelem hostování 
lunaparku, zastoupeného panem Gustavem Bradáčem, J. Vrby 790, Kladno, IČ 62976796, za částku 1.000,-
Kč/den. 

 

Bod programu: Výpověď NS č.340/14/700/RIaSM  
usnesení č.: 17/5/5/2 
1. RM schvaluje  změnu nájemní smlouvy 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 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. 

2. RM schvaluje  úhradu odškodného za MINI towery ve výši 9.000,-Kč bez DPH a za reklamní panely ve výši 
2.000,-Kč bez DPH panu Pavlovi Svítkovi, v souvislosti se zúžením předmětu nájmu NS 
č.340/14/700/RIaSM.  

3. RM ruší usnesení č.17/3/5/7 ze dne 06.02.2017. 
4. RM schvaluje  výpověď nájemní smlouvy č.340/14/700/RIaSM uzavřenou s panem Pavlem Svítkem, 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČO 45888892. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)  
usnesení č.: 17/5/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1, Cesta brigádníků 679 panu B. P. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2017 do 31.03.2018. 
2. 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 01.03.2017 do 30.06.2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4, J. Palacha 738 paní L. R. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.04.2017 do 31.03.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 33, Chelčického 687 manželům M. a J. L. ze 

sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2017 do 31.03 2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Komenského čp. 198  Mgr. M. P., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018.  

 

Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.82/9 v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 17/5/5/5 
RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 82/9 v k.ú. Lobeč, o výměře 89 m2, za účelem využití 
pozemku jako zahrada. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě – prodloužení kanalizačního, vodovodního 
a plynovodního řadu v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/5/5/6 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 

oprav inženýrských sítí -  prodloužení vodovodního řadu  na pozemcích parc. č. 156/78 a parc. č. 156/72 
v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 
156/117 v k. ú. Lobeček, 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 a 3.000,-Kč za prvních 
10m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav inženýrských sítí -  prodloužení kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 156/78 a parc. č. st. 
1148/1 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku 
parc. č. 156/117 v k. ú. Lobeček, 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 a 3.000,-Kč za 
prvních 10m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

3. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav inženýrských sítí -  prodloužení plynovodního řadu  na pozemcích parc. č. 156/78, parc. č. 156/72 a 
parc.  č. st. 1148/1 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
vlastníků pozemku parc. č. 156/117 v k. ú. Lobeček, 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 a 
3.000,-Kč za prvních 10m délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

4. RM ukládá RIaSM prověřit možnost vedení přípojek v zeleni. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 17/5/5/7 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30, Dr. E. Beneše 539 s paní J. K. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Žádost o výměnu bytu  
usnesení č.: 17/5/5/8 
1. RM bere na vědomí žádost paní I. K. o výměnu bytu č. 9, Cesta Brigádníků 679, z důvodu vlhkosti bytu a 

výskytů plísní. 
2. RM ukládá MěBP opravit střešní krytinu bytového domu čp. 679, Cesta Brigádníků, tak aby nedocházelo 

k zatékání dešťové vody do bytů a to v termínu do 31.03.2017. 

 

Bod programu: Revokace usnesení č. 17/4/5/7 ze dne 20.02.2017 
usnesení č.: 17/5/5/9 
1. RM ruší usnesení č. 17/4/5/7 ze dne 20.02.2017. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 

oprav kabelového vedení  NN  na pozemku  parc.č.164/4 v k.ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, 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. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Neinvestiční výdaje školních jídelen, školních družin a školních klubů základních škol pro 
rok 2017 
usnesení č.: 17/5/6/1 
RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/  školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních jídelen) 
sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2017 (tj. 2. pololetí školního roku 
2016/2017 a 1. pololetí školního roku 2017/2018) na žáka, dle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

  NIV školní jídelny NIV školní družiny NIV školní klub 

ZŠ Třebízského 647,48 1 316,51 1 733,98 

ZŠ V. Havla 457,60 1 649,04  - 

ZŠ Komenského 756,40 901,03 750,00 
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ZŠ Gen. Klapálka 285,52 904,73  - 

ZŠ 28. října 714,56 516,72  - 

ZŠ Jodlova  - 1 444,44  - 

 

 

Bod programu: Rámcová smlouva uzavřená s PhDr. Pavlou Majerovou 
usnesení č.: 17/5/6/2 
1. RM schvaluje uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí psychologických služeb PhDr. Pavlou Majerovou 

klientům orgánu sociálně právní ochrany dětí a to v částce 600,- Kč/ hod s platností od 01. 03. 2017 do 
31. 12. 2017 

2. RM schvaluje přiložený text rámcové smlouvy 
 

II. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru OKS za 
období 2/2017 
usnesení č.: 17/5/8/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z Odboru kanceláře starosty za období únor 2017. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Stanislav Vrátný 
usnesení č.: 17/5/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0012 z fondu MST1, panu Stanislavu Vrátnému, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu startovného v 18. ročníku amatérské bowlingové 
ligy – reprezentace města Kralupy nad Vltavou ve výši 4.700,- Kč. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 

KSSML/00020/2017) s panem Stanislavem Vrátným, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)  a  

paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 012 MST1, ve výši 

4.700,-  Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám). 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Informace o provozu mateřských škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2017 
usnesení č.: 17/5/9/1 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2017: 
 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2017 do 31.07.2017. 
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 31.05.2017 zajišťuje Mateřská 
škola Kralupy  nad Vltavou, Dr. E. Beneše, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 
20.06.2017. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
Mateřská škola Dr. E Beneše: 
Uzavření celé organizace od 01.08.2017 do 31.08.2017. 
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Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 31.05.2017 zajišťuje Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného a 
zálohově stravného do 20.06.2017. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2017 do 31.08.2017. 
Náhradní provoz od 01.07.2017 do 31.07.2017 pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 
31.05.2017 zajišťuje Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, pouze do naplnění kapacity a 
předem uhrazeného školného a zálohově stravného do 20.06.2017. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
Náhradní provoz od 01.08.2017 do 31.08.2017 pro děti pracujících rodičů, dle předchozího nahlášení do 
31.05.2017 zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného do 
20.06.2017. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele: „Dodávka minirýpadla pro TSM Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 17/5/9/2 
RM schvaluje dodavatele akce „Dodávka minirýpadla pro TSM Kralupy nad Vltavou“ společnost STAVES, 
s.r.o., Stará Přerovská 765/4, 779 00 Olomouc - Holice, IČ: 45194629, za celkovou cenu 1 050 660,- Kč bez 
DPH, resp. 1 271 299,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s předčasným ukončením školního roku 2016/2017 
usnesení č.: 17/5/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
předčasné ukončení školního roku 2016/2017 ke dni 23.06.2017, kdy bude vydáno vysvědčení. 

 
Bod programu: Uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 17/5/9/4 
RM schvaluje uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v sobotu dne 15. dubna 2017. 

 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 
usnesení č.: 17/5/9/5 
RM ruší usnesení č. 17/4/9/4 v bodě 1 ze dne 20. 02. 2017. 

 
Bod programu: Návrh na schválení Plánu oprav na rok 2017 a Přehledu nákladů na opravy za rok 2016 
usnesení č.: 17/5/9/6 
1. RM schvaluje plán oprav na rok 2017 
2. RM bere na vědomí Přehled nákladů na opravy za rok 2016 
3. RM ukládá MěBP bezodkladně zajistit v bytovém domě Chelčického opravu a vyčištění okapových žlabů 

a poškozených říms  a zamezit zatékání vody do fasády. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 24 
usnesení č.: 17/5/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 24 ze dne 09.02.2017. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 17/5/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality č. 02/2017 ze dne 23.02.2017. 
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2. RM bere na vědomí doporučení Komise školské a prevence kriminality ke zvážení možnosti vypracování 
studie na vybudování jednoduchého sportoviště na levém břehu Vltavy pod sídlištěm Na Hrádku, které 
by využívala ZŠ Komenského k výuce TV a mimo tyto hodiny by bylo hřiště volně přístupné veřejnosti. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 02/2017 
Usnesení č.: 17/5/11/3 
1. RM bere na vědomí zápisy z jednání kulturní komise č. 02/2017 ze dne 27.02.2017. 
2. RM bere na vědomí návrh kulturní komise na přidělení programových dotací na podporu zájmových 

aktivit v roce 2017. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 3 
usnesení č.: 17/5/11/4  
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Sportovní komise ze dne 22. 2. 2017. 

 

Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 17/5/11/5 
1. RM bere na vědomí zápis č.16 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 28.02.2017. 
2. RM schvaluje plán činnosti majetkoprávní a bytové komise na I. pololetí 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 
Na úvod jednání rady města se dostavili zástupci hokejového klubu s projektem ROZVOJ. Představili 
současné výsledky klubu, vizi rozvoje včetně financování.   
 
usnesení č.: 17/5/12/1  - Otevření malé ledové plochy v areálu zimního stadionu 
1. RM bere na vědomí informaci o činnosti hokejového klubu a o projektu ROZVOJ 
2. RM ukládá jednateli Kralupské sportovní, s.r.o. předložit RM technický, finanční a personální koncept 

otevření malé ledové plochy v areálu zimního stadionu.  

 
usnesení č.: 17/5/12/2  - Program ZM - 13. 3. 2017 
RM schvaluje program ZM, které se koná dne 13. 3. 2017. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
usnesení č.: 17/5/13/1  - Žádost společnosti Synthos PBR s.r.o. o schválení dopravních tras 
RM schvaluje předložený plán dopravních tras automobilové dopravy pro dodávku surovin a expedici 
produktu spojených s investičním projektem „Zvýšení kapacity produkce PBR – 100 kt“. 

 
Jednaní Rady města dne 29. 5. 2017 bude zahájeno prohlídkou rekonstrukce bytového domu Vrchlického 
Vrchlického 703. 
 
Příští jednání Rady města proběhne 20. 3. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na jednání 
rady města se dostaví jednatel Kralupské sportovní s.r.o. pan Lánský za účelem projednání možností využití 
hokejové haly. 
Zápis byl vyhotoven 7. 3. 2017.  
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Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 5 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
6. 3. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 7. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta           
 
 


