
č.j.: MUKV 28762/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. dubna 2017 

(RM č. 9) 
 

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. 9 
usnesení č.: 17/9/1/1  
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 8/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva s obcí Hostín u Vojkovic o přenesení výkonu státní správy na úseku 
přestupků  
usnesení č.: 17/9/2/1 
1. RM konstatuje, že město Kralupy nad Vltavou má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní 

správy na úseku přestupků pro obec Hostín u Vojkovic.  
2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu státní správy na úseku přestupků mezi 

obcí Hostín u Vojkovic a městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.  
3. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy s obcí Hostín u Vojkovic. 

 

Bod programu: Veřejnoprávní smlouva s obcí Újezdec o přenesení výkonu státní správy na úseku 
přestupků 
usnesení č.: 17/9/2/2 
1. RM konstatuje, že město Kralupy nad Vltavou má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní 

správy na úseku přestupků pro obec Újezdec.  
2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu státní správy na úseku přestupků mezi 

obcí Újezdec a městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.  
3. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy s obcí Újezdec. 

 

Bod programu: Podnět města Kralupy nad Vltavou k pořízení nové územní studie „Za nádražím ČD – 
Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 17/9/2/3 
RM schvaluje podání podnětu města Kralupy nad Vltavou ke Stavebnímu úřadu Kralupy nad Vltavou 
k pořízení nové územní studie „Za nádražím ČD – Kralupy nad Vltavou“.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 10/2017 
usnesení č.: 17/9/3/1  
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 936 Kč. Jedná se o přijatý 

finanční dar v roce 2017 na účtu veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka“. Navýšení příjmů 
a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 (pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 
národního a historického povědomí) o 936 Kč. 

2. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 48.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
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Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu) o 48.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 48.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 
(snížení energetické náročnosti – BD Vrchlického 703). Finance budou použity na technický dozor. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 98.941,70 Kč (v případě schválení bodu IV/1) z kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 
pol. 5171 (opravy a udržování). Jedná se o opravu potrubí vzduchotechniky, včetně souvisejících 
stavebních prací v objektu plaveckého bazénu – wellness. 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky Města Kralupy nad Vltavou za rok 2016 
usnesení č.: 17/9/3/2 
RM bere na vědomí účetní závěrku Města Kralupy nad Vltavou za rok 2016. 

 
Bod programu: Návrh závěrečného účtu města Kralupy nad Vltavou za rok 2016 
usnesení č.: 17/9/3/3 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2016  a dát 
souhlas s celoročním hospodařením města Kralupy nad Vltavou za rok 2016 a to bez výhrad. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Bazén Kralupy nad Vltavou - úprava potrubí vzduchotechniky ve wellness – cenová nabídka  
usnesení č.: 17/9/4/1 
RM schvaluje provedení úpravy potrubí vzduchotechniky, včetně souvisejících stavebních prací v objektu 
plaveckého bazénu - wellness, firmou SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, za celkovou cenu  
98 941,70 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rezervy na havárie na rok 2017. 

 

Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2017 
usnesení č.: 17/9/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup DA pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ z Programu 

2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 2016“ z Programu 2017 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu z v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova hřbitovní brány“ z Programu 
2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 40% z celkových 
uznatelných nákladů projektu. 

4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, 
Kralupy nad Vltavou, II. etapa“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

5. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na 
projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

6. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 podání žádosti o dotaci na projekt 
„Pobyt dětí se zaměřením na prevenci kriminality“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 



str.3 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského 
kraje. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/9/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. 
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 200 000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

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: Vyhlášení VZ – Realizace vzděl. kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj 
lidských zdrojů ve veřejné správě I. 
usnesení č.: 17/9/4/4 
1. RM bere na vědomí informaci o úpravě zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve 
veřejné správě I.“  

2. RM schvaluje nové znění výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné 
správě I.“  

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Snížení en. náročnosti byt. domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad 
Vltavou 

usnesení č.: 17/9/4/5 
1. RM schvaluje vyloučení účastníka z výběrového řízení „Snížení en. náročnosti byt. domu, ul. Vrchlického 

703, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost Stavby Jech & Hoffmann s.r.o., Husitská 107/3, 130 00 Praha, 
IČ: 05676924, pro nesplnění technické kvalifikace v rozsahu požadované zadávací dokumentací. 

2. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení en. náročnosti byt. 
domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., 
Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 3.058.393,37 Kč bez DPH, resp. 
3.517.152,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – III. část – schválení PD  
usnesení č.: 17/9/4/6 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: „Řešení povrchů v centru 

města Kralupy nad Vltavou – III. část“, jejímž zhotovitelem je Atelier DUK, s.r.o., Kováků 2, Praha 5. 

Bod programu: Vstup do chodníku a komunikace v ulici Tylova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení 
výjimky ze stavební uzávěry 
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 usnesení č.: 17/9/4/7 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry paní I. L., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě žádosti 
pro vstup do komunikace a chodníku v ulici Tylova, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o provedení nové 
vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 124 (napojení rodinného domu čp. 124 na stávající vodovodní řad 
vedoucí v komunikaci). Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

   

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – ukončení akce  
usnesení č.: 17/9/4/8 
RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty ve výši  100.000,- Kč bez DPH na základě Smlouvy o dílo č. 
RISML/00071/2016 podepsané dne 12.7.2016 zhotoviteli akce: „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ stavební firmě PP – servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35,  301 00 Plzeň, IČ: 26322242. 

 

Bod programu: MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou – oprava oplocení – vyvolané vícepráce  
usnesení č.: 17/9/4/9 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00055/2017 na akci „Oprava oplocení MŠ J. Holuba, Kralupy nad 
Vltavou“ jehož předmětem budou vyvolané vícepráce v celkovém finančním objemu 222.417,54 Kč s DPH. 
Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na r. 2017 z par. 3111, pol. 5171 MŠ 
J. Holuba – oprava oplocení. 

 

Bod programu: Cenová nabídka - dopravní značení - Cyklostezka Kralupy - Zákolany 
usnesení č.: 17/9/4/10 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, na 
vypracování projektové dokumentace dopravního značení úseku "A" akce: "Cyklostezka Kralupy - Zákolany", 
včetně inženýrské činnosti a položkového rozpočtu v agregovaných položkách za celkovou cenu 60 500,- Kč 
vč. DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Snížení en. náročnosti byt. domu, Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/9/4/11 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení en. náročnosti byt. 
domu, Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 
Praha 6, IČ: 27094359, za celkovou cenu 985.678,09 Kč bez DPH, resp. 1.133.529,80 Kč s DPH. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Prodej jednotek v bytovém domě čp.379 Lidové náměstí 
usnesení č.: 17/9/5/1 
1. RM doporučuje ZM schválit „Pravidla pro prodej jednotek v bytovém domě čp. 379 Lidové náměstí 

Kralupy nad Vltavou“ ve znění uvedeném v příloze. 
 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej jednotek v bytovém domě čp. 379 Lidové náměstí oprávněným 
nájemcům za cenu: 
a) obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem a to 
      jednotky č. 379/1 za cenu 403.966,-Kč 

             jednotky č. 379/3 za cenu 755.356,-Kč 
             jednotky č. 379/4 za cenu  729.492,-Kč     
             jednotky č. 379/5 za cenu  717.196,-Kč            
             jednotky č. 379/6 za cenu 706.596,- Kč    
 

RM doporučuje ZM schválit prodej jednotek v bytovém domě čp. 379 Lidové náměstí oprávněným 
nájemcům za cenu: 
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b) obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, sníženou na 90% z důvodu omezení vlastnického práva 
věcným břemenem, dlouhodobého užívání jednotky nájemcem a nákladnosti údržby bytu a to  
jednotky č. 379/1 za cenu 363.569,-Kč 

              jednotky č. 379/3 za cenu 679.820,-Kč 
              jednotky č. 379/4 za cenu 656.543,-Kč     
              jednotky č. 379/5 za cenu 645.476,-Kč            
              jednotky č. 379/6 za cenu 635.936,-Kč    
3. RM doporučuje ZM schválit prodej volné jednotky č.379/2, Lidové náměstí čp. 379, výběrovým řízením 

formou „obálkové metody“ za minimální cenu ve výši  1.140.568,- Kč. 
4. RM doporučuje ZM schválit prodej jednotky č.379/7, Lidové náměstí čp. 379, vybudované jako půdní 

vestavby na vlastní náklady nájemce, za cenu  92.980,- Kč. 

 

Bod programu: Informace o konání akce – koncert skupiny Brutus 
usnesení č.: 17/9/5/2 
RM bere na vědomí informaci o konání koncertu skupiny Brutus dne 26.05.2017 na pozemku parc. č. 41/1 
v k. ú. Lobeček v rozsahu 150 m2, pořádaného CVC Palouček z. s., zastoupeného panem Stanislavem 
Hejdukem. Podle čl. 9 odst. c) Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2016 je užívání 
veřejného prostranství osvobozeno od poplatku. 

 
Bod programu: Změna nájemní smlouvy – Úřad práce ČR 
usnesení č.: 17/9/5/3 
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. 58/15/700/RIaSM dodatkem, jehož předmětem bude 
snížení zálohových plateb na energie a služby z částky 300.000,-Kč/rok na částku 200.000,- Kč/rok. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Návrh na podání žaloby o zaplacení nájemného 
usnesení č.: 17/9/5/4  
RM schvaluje odepsání dlužné částky na nájemném ve výši  3.400,- Kč + příslušenství, na základě nájemní 
smlouvy č.125/13/700/RIaSM, uzavřené s paní E. V., nar. XXXXXXXX, TP XXXXXXXXXXXXXXXX, jako nedobytné 
pohledávky. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byty č. 11 a č. 16 Havlíčkova čp. 900 
usnesení č.: 17/9/5/5 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova 900, s N. K. ze sociálních důvodů na 

dobu 3 měsíců. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Havlíčkova 900, s P. S. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě –  vodovodní  přípojka v  k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 17/9/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav   
vodovodní přípojky na pozemku města  parc.č.167/1 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 52/18 v k. ú. Lobeček, za jednorázovou úhradu ve výši 
4.000,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – práva na vodu v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 17/9/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, práva na vodu, spočívajícího v čerpání vody ze studny, umístěné na 
pozemku parc.č. 692 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc.č.st.480/9, 
parc.č.st.480/2 a parc.č.st.480/1 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 
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10.000,00 Kč.  K úhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/9/5/8 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše 539, paní E. C. ze sociálních 

důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp. 900, paní V. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 

 

Bod programu: Přehled o stavu monitoringu energií ve sledovaných objektech 
usnesení č.: 17/9/5/9 
RM bere na vědomí zprávu o stavu monitoringu spotřeb energií ve sledovaných budovách patřících Městu 
Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Pořádání blešího trhu – Farní charita 
usnesení č.: 17/9/5/10 
RM bere na vědomí pořádání charitativního blešího trhu dne 25.05.2017 Farní charitou Kralupy nad Vltavou 
v ulici Sokolská. 

 
Bod programu: Pořádání 6. ročníku kralupského vinobraní 
usnesení č.: 17/9/5/11 
RM bere na vědomí pořádání otevřených dveří Farní charity spojené s pořádáním 6. ročníku kralupského 
vinobraní ve dnech od 21.09.2017 do 24.09.2017 Farní charitou Kralupy nad Vltavou v ulicích Jungmannova, 
Husova, Sokolská, Kaplířova a Palackého náměstí. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – Programové dotace na podporu činnosti 
mládeže sportovních klubů v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/9/6/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků dle 
položek: 
Z:        -59.000,- Kč 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
Pol. 5222 Neinvestiční příspěvky občanským sdružením 
Na:        +59.000,- Kč 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
Pol. 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – FO 
Z:            -3.500,- Kč 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
Pol. 5222 Neinvestiční příspěvky občanským sdružením 
Na:        +3.500,- Kč 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
Pol. 5493 Účelové neinvestiční transfery FO 

 
Bod programu: Žádost Oblastní charity Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, o individuální dotaci  
usnesení č.: 17/9/6/2 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod názvem: 

Pověření SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností, podepsané dne 28. 12. 2016 s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
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2. RM schvaluje individuální finanční dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření 
SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností pro Oblastní 
charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, 
IČ: 48623814, ve výši 5.000,- Kč. 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. 
května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, IČ: 48623814. 

 
Bod programu: Den zdraví 
usnesení č.: 17/9/6/3 
1. RM schvaluje konání Dne zdraví 11. 06. 2017 
2. RM bere na vědomí nabídku poskytovaných služeb na Dnu zdraví. 
3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 2 (odbor sociálních věcí, 

školství a kultury) a paragrafu 4329 (sociální pomoc dětem a mládeži), z položky 5169 (nákup ostatních 
služeb), ve výši 5.000,- Kč, na paragraf 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví), položku 5169 – (nákup 
ostatních služeb). 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM za období březen 
2017 
usnesení č.: 17/9/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
TSM za období březen 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ Gen. Klapálka za 
období březen 2017 
usnesení č.: 17/9/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Gen. Klapálka za období březen 2017. 

 
Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/9/9/3 
RM schvaluje přidělení bytu č. 251 v Domě s pečovatelskou službou, V Luhu č. 1181, Kralupy nad Vltavou, 
paní D. E., na dobu určitou jednoho roku. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 26 
usnesení č.: 17/9/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 26 ze dne 10.04.2017. 

 
Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 17/9/11/3  



str.8 

RM bere na vědomí zápis č. 17 majetkoprávní a bytové komise ze dne 11.04.2017. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 17/9/11/4  
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality č. 04/2017 ze dne 10.04.2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 
Bod programu: Program ZM – 24. 4. 2017 
usnesení č.: 17/9/12/1   
RM schvaluje program ZM, které se koná dne 24. 4. 2017. 

 
Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval radní o prohlídce bytu nájemce pana K., prohlídka 
proběhla za účasti hygieničky. Bylo konstatováno, že bude předán požadavek odboru ŽP na vyřezání stromů 
stínících do bytu. 
 
Místostarosta Ing. Marek Czechmann informoval radní o dvou studiích na pivovar, každá nabídka navrhuje 
jiné využití. Cílem je získat dvě studie na totožné využití za stejnou cenu.  
 
Jan Špaček informoval radní o pořádání mezinárodního turnaje v ledním sportu, pořadatelem je pan 
Strunecký. Zahájení je v pátek 21. 4. 2017 a bude probíhat celý víkend. 

 
Bod programu: Doporučení RM zastupitelstvu v bodu programu ZM VI/3 – názvy ulic 
usnesení č.: 17/9/12/2   
1. RM doporučuje ZM schválit název ulice od ulice „Lešanská“ vlevo: Lobečská 
2. RM doporučuje ZM schválit název ulice od ulice „Lešanská“ vpravo: Bučinská 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
Příští jednání Rady města proběhne 2. 5. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 19. 4. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 9 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
18. 4. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19. 4. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Libor Lesák, místostarosta      
 
 
 
 


