
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 38258/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. května 2018  

(RM č. 10) 
 

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. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 10 
usnesení č.: 18/10/1/1  
RM schvaluje návrh programu 10. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 9/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o zrušení usnesení č. 18/9/2/1, ze dne 14.05.2018, návrh platového výměru  
ředitelky „Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace“  
usnesení č.: 18/10/2/1  
1. RM ruší usnesení RM č. 18/9/2/1, ze dne 14.05.2018.  
2. RM schvaluje platový výměr ředitelky PO města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres 

Mělník, příspěvková organizace“ – Mgr. Ivany Šulové, dle přílohy materiálu, s účinností od 01.07.2018.    
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2018 
usnesení č.: 18/10/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 601.338,67 Kč. Jedná se 

odvod zřizovateli z kladného hospodářského výsledku za rok 2017 od příspěvkové organizace Městské 
muzeum. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 2 
– SVŠK, § 3315 o 601.338,67 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6409 o 601.338,67 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 51.559,37 Kč. Jedná se  
o investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník Gen. Klapálka II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, pol. 4213 o 51.559,37 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6409 o 51.559,37 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 

(ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) na § 4359 pol. 5229 (ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče). Jedná se o vyplacení individuální dotace na podporu sociálních služeb pro Fokus Praha,  
z. ú.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.122 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 pol. 5137 ve výši 13.647 Kč a pol. 5139 ve výši 
25.475 Kč. Finanční prostředky budou použity na dovybavení kancelářským nábytkem odboru dopravy  
a odboru životního prostředí. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 163.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171. Finance budou použity 
na opravu jihovýchodní části fasády objektu zimního stadionu. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 73.887,44 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6111. Jedná se o objednávku 
rozpočtového programu KROS 4. 

    
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Návrh odměn I. pololetí 2018 ředitelům TSM, MěBP  
usnesení č.: 18/10/4/1 
1. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (Technické služby města) Ing. Luboše 

Němce za I. pololetí roku 2018 ve výši XXXXXXXX. 
2. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (Městský bytový podnik)  

Ing. Ladislava Berita za I. pololetí roku 2018 ve výši XXXXXXXXX. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská  
usnesení č.: 18/10/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka přes 

Zákolanský potok v ul. Podřipská“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská“. 
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

- SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
- Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560 
- Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04, IČ: 48035599 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Vladimír Váňa, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Cesta Brigádníků 679, 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/10/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení 

energetické náročnosti bytového domu, ul. Cesta Brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou 
v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ a 
v souladu s interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tedy mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Cesta Brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

- DEREZA, spol. s r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315 

- MONTAKO, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017 

- Makra, spol. s r.o., Přemyslova 438/47, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47547910 

- STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 
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- Vexta, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice – Líbeznice, IČ: 26196662 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Vladimír Váňa, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/10/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

chodníku v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- PRAGOTRADE s.r.o., Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny, IČ: 16189612   
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 

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 
- Ilona Scordia, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu:  Výběr dodavatele VZ – Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/10/4/6 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání v ulici 
Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090/25, 
276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 5.198.860,00 Kč bez DPH, resp. 6.290.620,60 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Rozpočtový program – SW Kros 4 – ÚRS 
usnesení č.: 18/10/4/7 
1. RM bere na vědomí cenovou nabídku na pořízení rozpočtového programu od spol. ÚRS Praha, a.s. – SW 

KROS 4, která je členěna na pořizovací hodnotu nákladů ve výši 73 887,44 Kč vč. DPH a roční náklady na 
údržbu v hodnotě 41 845,43 Kč vč. DPH. 

2. RM ukládá odboru OKTAJ – oddělení IT – objednat rozpočtový program KROS 4 od společnosti ÚRS 
Praha, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, dle předložené cenové nabídky, za pořizovací náklady ve výši 
73 887,44 Kč vč. DPH. 

3. RM ukládá odboru OKTAJ – oddělení IT – uzavřít se spol. ÚRS Praha, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10 
servisní smlouvu na roční údržbu programu KROS 4, v celkové hodnotě 41 845,43 Kč vč. DPH. Doba 
plnění této smlouvy bude od 01.01.2019. 

 
Bod programu:  “Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – odstoupení od smlouvy + 
vícepráce 
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usnesení č.: 18/10/4/8 
1. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy č. RISML/00096/2017 podle článku XX. odst. 2, se 

společnosti SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 2019/17, 500 08 Hradec Králové na akci „Bezbariérový chodník 
v ulici 28. Října, Kralupy nad Vltavou“.   

2. RM schvaluje vypsat nové výběrové řízení na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, Kralupy nad 
Vltavou“ a vypracování nového soupisu prací na 2. část chodníku (v rozsahu od ulice Na Záruce směrem 
do Kralup nad Vltavou po ulici Mlýnská) projektantem Ing. Pavlem Kubískem. 

3. RM schvaluje dodatek č. 5  ke smlouvě o dílo č. objednatele RISML/00096/2017 uzavřené se společností 
SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 2019/17, 500 08 Hradec Králové na akci „Bezbariérový chodník v ulici  
28. Října, Kralupy nad Vltavou“ na vícepráce ve výši 25.144,49 Kč vč DPH. 

 
Bod programu:  Oprava fasády zimního stadionu 
usnesení č.: 18/10/4/9 
RM schvaluje provedení opravy jihovýchodní části fasády zimního stadionu, zhotovitelem Tomáš Billý, Velká 
Bučina 34, Velvary IČ: 67925065 za celkovou cenu 163 500 Kč vč. DPH (bude hrazeno z rezervy na havárie  
na rok 2018). 

 

Bod programu:  Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa – více a 
méněpráce 
usnesení č.: 18/10/4/10 
1. RM schvaluje realizaci víceprací v rámci akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad 

Vltavou – II. etapa“ v celkové výši 316 875,62 Kč vč. DPH, zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříkova 
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek č. 3 k SOD  
č. objednatele RISML/00116/2017. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD č. objednatele: RISML/00079/2015 na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby na části díla – vodní kašna a vodní prvek, v celkové výši 84 700,- Kč 
vč. DPH, se zhotovitelem – Atelier DUK s.r.o., Kováků 2 150 00 Praha 5, IČ: 27116468. 

 
Bod programu:  Žádost paní K. (byt č.X), Vrchlického XXX, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/10/4/12 
RM schvaluje provedení výměny vany za sprchový kout v bytě č. X nájemců manželů K., Vrchlického XXX, 
Kralupy nad Vltavou. Finanční částku na výměnu si budou manželé K. hradit z vlastních zdrojů.  

 
Bod programu:  PD-Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/10/4/13 
RM schvaluje projektovou dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na akci Bezbariérový 
chodník v ulici Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou, zpracovanou Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 
1533/1d, 101 00 Praha 10. 

 
Bod programu:  Povolení vstupu do objektu čp. 1174, Lobeč - UPC 
usnesení č.: 18/10/4/14 
RM schvaluje zpřístupnění objektu bytového domu č. p. 1174 na Purkyňově náměstí, Lobeč, z důvodu 
demontáže a přemístění stávajícího rozvaděče UPC mimo objekt a připojení objektu přes suterén na půdu 
s připojením stávajícího rozvodu kabelové televize do bytů. Se spol. UPC ČR s.r.o., v zastoupení InfoTel, spol. 
s r.o., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
služebnosti. Bez uzavření této smlouvy nebude vstup povolen. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o pořádání akce (ukázka izraelských národních tanců) 
usnesení č.: 18/10/5/1    
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RM bere na vědomí pořádání ukázky izraelských lidových tanců  dne 13.07.2018 od 15:30 h do 16:00 h, 
spolkem Besamim, Maiselova 250/18, Josefov, Praha, IČ: 26586070, před kostelem na Palackého náměstí 
v Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku k. ú. Lobeček – hudební festival                                                                                         
usnesení č.: 18/10/5/2 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro konání  hudebního festivalu UNITY RAGE ve dnech 
od 27.07.2018 do 29.07.2018 pro Michala Pomahače – hlavního pořadatele akce, bytem: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za nájemné ve výši 2.000,- Kč za den 28.07.2018, kdy proběhne samotný festival.  

 
Bod programu: Žádost o umožnění průjezdu přes pozemek města                                                                                         
usnesení č.: 18/10/5/3 
RM schvaluje  uzavření smlouvy o umožnění  průjezdu osobním vozidlem z ulice Chmelova na pozemek parc. 
č. st. 200 přes pozemek parc. č. st. 246 oba k. ú. Kralupy nad Vltavou, smlouva na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou, za roční finanční úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Lobeč                                                                                         
usnesení č.: 18/10/5/4     
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 36/29 a části pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. Lobeč Basketbalovému 
klubu Kralupy junior, z. s., IČ: 70129941,  za účelem pořádání sportovní akce STREET OPEN dne 09.06.2018  
od 9:00 h do 14:00 h. 

 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou     
usnesení č.: 18/10/5/5 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 108/5 o velikosti  25 m2 a část pozemku parc. 
č. 108/25 o velikosti 1 m2 oba v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem instalace a provozování dobíjecí stanice 
pro elektromobily, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč  
+ DPH stanovené zákonem, z důvodu zlepšování ovzduší v Kralupech nad Vltavou a s ohledem na přijetí 
Akčního plánu "Implementace zlepšování kvality ovzduší". 

 
Bod programu: Žádost na prodloužení pronájmu nebytových prostor v pravém křídle KaSS Vltava  
usnesení č.: 18/10/5/6 
RM ukládá odboru RIaSM ve spolupráci s  OKTAJ připravit znění podmínek pro výběrové řízení na pronájem 
části budovy KASS na období od 01.04.2020. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 18/10/5/7    
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 281/164 v k.ú. Lobeč,  jehož vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy uložení vedení  
do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/10/5/8    
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp. 539, paní J. Č.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
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 01.07.2018 do 30.09.2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp. 900, paní V. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od  01.05.2018 do 31.07.2018. 
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Bod programu: Žádost o výměnu bytu v čp. 539, Dr. E. Beneše  
usnesení č.: 18/10/5/9    
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, Dr. E. Beneše 539 s paní M. N.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. XX a úhrady 
peněžité jistoty před podpisem smlouvy.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2018 
usnesení č.: 18/10/6/1    
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2018. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – oprava administrativní chyby 
usnesení č.: 18/10/6/2 
RM schvaluje přidělení bytu č. 204 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, paní M. H. 

 
Bod programu: Žádost Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o dotaci na energie  
usnesení č.: 18/10/6/4 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace 

samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
ve výši 190.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 18/10/6/5  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 101 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. K. na dobu 

určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 102 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. Š. na dobu 

určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 103 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K. na 

dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. K. na dobu 

určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 201 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům  

J. a J. T. od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 203 DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. V. na dobu 

určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 205 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. M. na 

dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 206 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. S. na dobu 

určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 210 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. J. na dobu 

určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 211 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. P. na 

dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 
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11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. K. na dobu 
určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 214 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. D. na 
dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 302 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. F. od 
01.07.2018 do 30.06.2019. 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 308 DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. K. na dobu 
určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 309 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. B. na dobu 
určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 311 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. P. na dobu 
určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 313 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu F. Š. na 
dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 314 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K. na 
dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 402 DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní B. F. na dobu 
určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

20. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 404 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. Ch. na 
dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

21. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 413 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. P. na dobu 
určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

22. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 253 v DPS V Luhu 1181 paní A. V.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

23. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 255 v DPS V Luhu 1181 paní V. L. na dobu určitou 
od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

24. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 260 v DPS V Luhu 1181 paní D. Š.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

25. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 352 v DPS V Luhu 1181 panu V. H. na dobu určitou 
od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

26. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 359 v DPS V Luhu 1181 panu M. S.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

27. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 454 v DPS V Luhu 1181 paní V. N.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

28. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 456 v DPS V Luhu 1181 paní R. V.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

29. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 460 v DPS V Luhu 1181 panu J. P.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

30. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 462 v DPS V Luhu 1181 paní V. H. na dobu určitou 
od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

31. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 558 v DPS V Luhu 1181 paní M. S.  
na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019 

32. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 559 v DPS V Luhu 1181 paní J. P.  
od 01.07.2018 do 30.06.2019 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bod programu: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  
usnesení č.: 18/10/7/1 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 114-06-5/SMI, který 
tvoří přílohu důvodové zprávy. 
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Bod programu: ŽP – Žádost o rozpočtovou úpravu 
usnesení č.: 18/10/7/2 
RM schvaluje převedení částky 120.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 550 „ulice 28. října v Mikovicích“ na 
položku 9-3745-5169 org.215 „zalévání stromů a keřů v extrémních podmínkách“  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Oznámení o přijetí účelově neurčeného finančního daru 
usnesení č.: 18/10/9/1  
RM bere na vědomí oznámení MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, o přijetí účelově neurčeného 
finančního daru ve výši 7.000 Kč, od firmy DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/18, 180 00 Praha 8,  
IČO 27416623, zastoupené Ing. Petrem Kocourkem. 

 
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou  

1) prázdninový provoz 
2) aktualizace knihovního řádu 

usnesení č.: 18/10/9/2 
1. RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny Kralupy nad Vltavou.  
2. RM schvaluje aktualizaci Knihovního řádu Městské knihovny Kralupy nad Vltavou. 
3. RM schvaluje úpravu Rozpisu výše poplatků a náhrad Městské knihovny Kralupy nad Vltavou 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 18/10/9/3 
RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, z důvodu nutné výměny a opravy 
osvětlení v tělocvičnách, následovně: 
Účet 558 – hmotný majetek           - 200.000 Kč 
Účet 511 – opravy, údržba           + 200.000 Kč 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 18/10/9/4 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, čerpání z rezervního fondu ve výši 138.258 Kč  
na renovaci sportovní podlahy Tarkett v tělocvičně V Zátiší. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období duben 2018 
usnesení č.: 18/10/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období duben 2018. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 18/10/11/1  
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise č. 4 ze dne 16.05.2018. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 4/2018 Návrh přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 18/10/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou č. 4/2018 ze dne 

22.05.2018. 
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2.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Česko-moravský prak, z. s. - Slingshot Club Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 04023986, sídl. U Cukrovaru 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Mistrovství světa ve střelbě 
prakem na cíl, ve výši 16.500 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
2.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Česko-moravský prak, z. s.  - Slingshot Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 04023986, sídl. 
U Cukrovaru 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 
3.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Soustředění 2018, ve výši 20.000 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
3.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou. 
 
4.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – Sportovní oddíl 
orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  na Středočeskou akademii 
orientačního běhu, ve výši 5.500 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná 
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
4.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, 
Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 
5.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – Sportovní oddíl 
orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Závod v orientačním běhu – 
Dny Kralup, ve výši 8.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
5.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, 
Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 
6.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, 
Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Havran Cup, ve výši 31.500 Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace 
na podporu sportu).  
6.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou. 
 
7. RM schvaluje odvolání zapisovatelky Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou paní Stanislavy Valterové s 
účinností od 01.06.2018.  
 
8. RM schvaluje jmenování zapisovatelky Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou paní Evy Dorobantové s 
účinností od 01.06.2018. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 18/10/13/1 
1. RM ruší usnesení č. 18/9/9/7, ze dne 14.05.2018. 
2. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, čerpání z investičního fondu do maximální výše 

350.000 Kč na pořízení služebního vozidla do areálu ŠVP Mokrosuky. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu:  Žádost paní K. (byt č.X), Vrchlického XXX, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/10/4/12 
RM schvaluje provedení výměny vany za sprchový kout v bytě č. X nájemců manželů K., Vrchlického XXX, 
Kralupy nad Vltavou. Finanční částka na výměnu bude hrazena z prostředků Městského bytového podniku. 

 
Bod programu: DPS – žádost o udělení výjimky  
usnesení č.: 18/10/6/3  
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů v DPS pro paní V.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 11.06.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 29.05.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 10 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 28.05.2018. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 29.05.2018 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček , starosta                                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                       
 
 


