
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV 81611/2017/KT 
sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
  

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

(RM č. 23) 
 

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. 23 
usnesení č.: 17/23/1/1  
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu:  Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 
STAŽENO 

 
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací    
usnesení č.: 17/23/2/2 
1. RM bere vědomí změny platových výměrů ředitelů neškolských příspěvkových organizací, v předložené 

podobě (viz příloha č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 1. 11. 2017, z důvodu legislativní změny.   
2. RM schvaluje platový výměr Mgr. Kateřiny Viktorové - ředitelky PO města „Dům dětí a mládeže Kralupy 

nad Vltavou,“ dle přílohy č. 2 materiálu, s účinností od 1. 11. 2017.     
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2017 
usnesení č.: 17/23/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 313.140,27 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Dotace je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník Gen. Klapálka podél II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 
313.140,27 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 313.140,27 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 690.988,77 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Dotace je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník 28. října II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města 
na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 690.988,77 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 690.988,77 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198, na sportovní soutěže Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 10.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 10.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 56.700 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na zajištění realizace projektu „Paprsek 2017 – 
prevence kriminality“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 56.700 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 56.700 Kč. 



str. 2 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 292.300 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy 
nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4122 o 292.300 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 292.300 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 161.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. Dotace je účelově 
určena na nákup kamer v rámci projektu „Kralupy nad Vltavou - rozšíření MKDS“. Navýšení příjmů kap. č. 
1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 161.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 161.000 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 801.394 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. Jedná se o 
převody z těchto kapitol: 

      č. 2 – odbor SVŠK 
§ 4329 pol. 5169 – nákup ostatních služeb    18.071 Kč 
§ 4329 pol. 5194 – věcné dary              7.000 Kč 
§ 4341 pol. 5169 – nákup ostatních služeb      5.000 Kč 

č. 6 – městská policie  
§ 5311 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek  10.000 Kč 
§ 5311 pol. 5139 – nákup materiálu j.n.     16.000 Kč 
§ 5311 pol. 5151 – studená voda     20.000 Kč 
§ 5311 pol. 5152 – teplo      29.638 Kč 
§ 5311 pol. 5154 – elektrická energie     25.000 Kč 
§ 5311 pol. 5156 – pohonné hmoty a mazadla    20.000 Kč 
§ 5311 pol. 5162 – služby telekom. a radiokom.    10.000 Kč 
§ 5311 pol. 5164 – nájemné      75.000 Kč 
§ 5311 pol. 5167 – služby školení a vzdělávání    25.000 Kč 
§ 5311 pol. 5169 – nákup ostatních služeb    20.000 Kč 
§ 5311 pol. 5173 – cestovné      20.000 Kč 
§ 5311 pol. 5175 – pohoštění      15.000 Kč 
§ 5311 pol. 5361 – nákup kolků        6.000 Kč 
§ 5311 pol. 5362 – platby daní a poplatků      1.685 Kč 
§ 5311 pol. 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům     1.000 Kč   

č. 10 – kancelář starosty 
  § 3341 pol. 5169 – provoz TV Kralupy      90.000 Kč 
č. 11 – OKTAJ  
  § 6171 pol. 5162 - služby telekom. a radiokom.                      100.000 Kč 
  § 6171 pol. 5167 – služby školení a vzdělávání    20.000 Kč 
  § 6171 pol. 5169 – nákup ostatních služeb    82.000 Kč 
  § 6171 pol. 5171 – opravy a udržování     90.000 Kč 
  § 6171 pol. 5172 – programové vybavení    40.000 Kč 
  § 6171 pol. 5176 – poplatky na konference      5.000 Kč 
  § 6171 pol. 6125 – výpočetní technika     50.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor  

§ 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice               801.394 Kč 
 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 98.432,29 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171. Finanční prostředky 
budou použity na dodávku a montáž nového ventilátoru do vzduchotechniky ve velké bazénové hale. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 53.566,70 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5169. Finanční prostředky 
budou použity na zpracování nového stavebně technického průzkumu konstrukce velké bazénové vany 
v objektu městského plaveckého bazénu. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 211.681,39 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2321 pol. 5171. Finanční prostředky 
budou použity na opravu havarijního stavu kanalizační stoky v ul. 28. října. 

 

 
Bod programu: Návrh na vyřazení majetku    
usnesení č.: 17/23/3/2 
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 1) dle návrhu Likvidační komise.  
   

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Smuteční síň v Kralupech nad Vltavou – stavební úpravy a výměna výplní otvorů 
usnesení č.: 17/23/4/1 
1. RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci: „Smuteční síň v Kralupech 

nad Vltavou – stavební úpravy a výměna výplní otvorů“ zpracovanou projekční kanceláří A.D.U. ateliér 
s.r.o., Součkova 951/14, 163 00 Praha 6. 

2. RM ukládá RIaSM zařazení tohoto projektu do zásobníku investičních akcí.    

Bod programu: Městský plavecký bazén – zpráva o aktuálním technickém stavu 
usnesení č.: 17/23/4/2 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním technickém stavu velké vany a jejích 

technologických částí v objektu městského plaveckého bazénu, čp. 1089 v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM schvaluje zpracování nového stavebně-technického průzkumu železobetonových konstrukcí 

bazénové vany a souvisejících konstrukcí v objektu městského plaveckého bazénu, zhotovitelem 
Betonconsult s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4, za celkovou cenu 53 566,70 Kč vč. DPH. Finanční 
náklady budou hrazeny z rezervy na havárie na rok 2017. 

 
Bod programu: Městský plavecký bazén – výměna ventilátoru vzduchotechniky 
usnesení č.: 17/23/4/3 
RM schvaluje dodávku a montáž nového přívodního ventilátoru VZT jednotky pro velkou bazénovou halu, 
zhotovitelem servisní firmou KSK, spol. s r.o., K Libuši 819/44, 148 00 Praha 4 – Kunratice, za celkovou cenu 
98 432, 29 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rezervy na havárie na rok 2017. 

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – nedostatky stavebních úprav dle  
znaleckého posudku 
usnesení č.: 17/23/4/4 
1. RM  bere na vědomí Znalecký posudek č. 118/2017 ze dne 23.10.2017 zpracovaný Znaleckým ústavem 

stavebním s.r.o., Švábky 52/2, Praha 8 na akci: „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ 
2. RM ukládá odboru RIaSM reklamovat zhotoviteli PP – servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 

00 Plzeň zásadní nedostatky uvedené ve znaleckém posudku akce: „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, 
Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu:  Výběr dodavatele VZ – Snížení en. náročnosti byt. domu, Chelčického 687, Kralupy nad 
Vltavou  
usnesení č.: 17/23/4/5 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem S-BAU BOHEMIA, spol. s r.o., Krajská 
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66/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 25484478, za celkovou cenu 5.496.607,79 Kč bez DPH, resp. 6.321.098,96 Kč 
s DPH. 

 
Bod programu:  Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za  
období říjen 2017 
usnesení č.: 17/23/4/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období říjen 2017. 

 
Bod programu:  “Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – prodloužení termínu  
usnesení č.: 17/23/4/7 
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00096/2017 na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, 
Kralupy nad Vltavou“ firmě SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení pouhé části díla, a to v úseku od ulice Na Záruce 
k ulici Mlýnská, do 15. 12. 2017. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene –  kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/23/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 135/3  v  k. ú.  Lobeček, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 136/32 v k. ú. Lobeček, ve 
výši 4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č.10, Dr. E. Beneše 539. 
usnesení č.: 17/23/5/2 
1.   RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, Dr. E. Beneše 539 s paní J. H. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku. 
2.  RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy č. 10, Dr. E. Beneše 539 paní N.S. Nájemní 
smlouva bude uzavřena ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Gen Klapálka 
usnesení č.: 17/23/5/3 
RM schvaluje přijetí žádosti na uzavření nájemní smlouvy na služební byt Mgr. D. H. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
usnesení č.: 17/23/5/4    
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Havlíčkova 900  paní M. M. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od  01.12.2017 do 30.11.2018. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytu v DPS Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/23/6/1  
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytu v DPS Kralupy nad Vltavou pro p. Š. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: ŽP – Žádost o rozpočtovou změnu 
usnesení č.: 17/23/7/1  
RM schvaluje převedení částky 50.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 492 „výsadba zeleně u viaduktu“ na 
položku 9-3745-5169 org.229 „likvidace následků událostí způsobených vyšší mocí“. 
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VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 
usnesení č.: 17/23/8/1 
1. RM bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka.  
2. RM ukládá Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka odvod do rozpočtu Města Kralupy nad 
Vltavou za porušení rozpočtové kázně ve výši 133.100,- Kč. 
3. RM ukládá ekonomickému odboru realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové 
kázně. 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledové zprávy – ZŠ V. Havla 10/2017 
usnesení č.: 17/23/9/1  
RM bere na vědomí přehledové o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní 
školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace, za říjen 2017. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva – ZŠ Jodlova 111, 10/2017 
usnesení č.: 17/23/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizace, za říjen 2017. 

Bod programu: Přehledová zpráva – MŠ Dr. E. Beneše, 10/2017 
usnesení č.: 17/23/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za říjen 2017.      

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli  
usnesení č.: 17/23/9/4 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad 
Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 17/23/9/5 
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizaci, přijetí 
sponzorského finančního účelového daru na podporu vzdělání, a to od firmy Montako s.r.o., ve výši  
5.000,-Kč. 

 
Bod programu: Žádost o změnu odpisového plánu 2017 
usnesení č.: 17/23/9/6 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
změnu odpisového plánu na rok 2017. 

 
Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018  
usnesení č.: 17/23/9/7 
RM schvaluje odpisové plány na rok 2018 příspěvkových organizací:  

 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  

 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

 Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  
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 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

 Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,  

 Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  

 Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 

 Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, 

 Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 

 Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Oznámení o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou v průběhu 
vánočních prázdnin 
usnesení č.: 17/23/9/8 
RM bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánočních 
školních prázdnin, a to následovně: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  od 23.12.2017 do 02.01.2018 
MŠ Kralupy nad Vltavou,  Dr. E. Beneše   od 23.12.2017 do 01.01.2018 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   od 23.12.2017 do 02.01.2018 

 
Bod programu: Využitelnost vozového parku Technických služeb města  
usnesení č.: 17/23/9/9 
RM bere na vědomí tabulku využitelnosti vozového parku Technických služeb města. 

 
Bod programu: Informace o nájmu bytu č. 556 v DPS (V Luhu č. 1181) 
usnesení č.: 17/23/9/10 
1. RM ruší usnesení č. usnesení č.: 17/20/9/1 
2. RM bere na vědomí informaci ohledně situace nájemkyně bytu č. 556  zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad Vltavou.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 28. 2. 2018 s výzvou k vystěhování do uvedeného data 
z důvodu nenaplnění kritérií pro užívání bytu v DPS. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Nájemní smlouva na úsekový radar ul. Hybešova, Kralupy n/Vlt. 
usnesení č.: 17/23/10/1 
1. RM bere na vědomí průběžné statistiky úsekového měřiče rychlosti v lokalitě ul. Hybešova, Kralupy nad 
Vltavou. 
3. RM ukládá odboru dopravy a RIaSM zajistit výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek na 
pronájem dvou úsekových měřičů rychlosti pro lokalitu v ul. Hybešova a v ul. Pražská, Kralupy nad Vltavou. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 17/23/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 08/2017 Komise školské a prevence kriminality ze dne 16. 10. 2017. 

 
Bod programu: 1. Zápis č. 13 z jednání Sportovní komise ze dne 23. 10. 2017 
                            2. Dotační program na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/23/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 13 z jednání Sportovní komise, ze dne 23. 10. 2017. 
2. ODLOŽENO  
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Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 30 
usnesení č.: 17/23/11/3  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 30 ze dne 17.10.2017. 

 
Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 17/23/9/4 
RM bere na vědomí zápis č. 20 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 24.10.2017. 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/23/9/5 
RM bere na vědomí Zápis č. 24 Zdravotní a sociální komise ze dne 18. 10. 2017. 

 
Bod programu: Zápis z mimořádného jednání Komise výstavby a dopravy 
usnesení č.: 17/23/9/6 
RM bere na vědomí zápis z mimořádného jednání Komise výstavby a dopravy ze dne 02. 11. 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Návrh stanovení odměn neuvolněným členům ZM na rok 2018 
usnesení č.: 17/23/13/1 
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh odměňování, který připravil pan starosta ve spolupráci 
s Ing. Ottisem.  
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu:  “Bezbariérový chodník ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice „II/101“ – prodloužení  
termínu  
usnesení č.: 17/23/4/8 
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00095/2017 na akci „Bezbariérový chodník podél silnice 
„II/101“ firmě SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, jehož  
předmětem je prodloužení termínu dokončení díla 12. 11. 2017. 
 

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli  
usnesení č.: 17/23/9/4 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 

 
Bod programu: Nájemní smlouva na úsekový radar ul. Hybešova, Kralupy n/Vlt. 
usnesení č.: 17/23/10/1 
3. RM schvaluje prodloužení smlouvy úsekového měřiče rychlosti ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou na 

dobu 1 roku, do 30.11.2018 s možností výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 20. 11. 2017. Rada města zahájí své jednání prohlídkou objektu 
zimního stadionu ve 13:00 hod na místě. Jednatel si připraví informace o využitelnosti objektu, o jeho 
historickém uspořádání a účelech využití včetně důvodů vedoucích k rekonstrukci areálu pro ubytovací účely.  
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Zápis byl vyhotoven 9. 11. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 23 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 6. 11. 2017. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 9. 11. 2017 
 
 
 
                  Petr Holeček, starosta    Libor Lesák, místostarosta                                                                      
 


