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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. července 2018  

(RM č. 14) 
 

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. 14 
usnesení č.: 18/14/1/1  
RM schvaluje návrh programu 14. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 13/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru OKTAJ za 
období červenec 2018 
usnesení č.: 18/14/2/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období červenec 2018. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2018 
usnesení č.: 18/14/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 108.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky – kamenný 
kříž, Zeměchy u Kralup nad Vltavou. Dotace je účelově určena na restaurování kamenného kříže. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 108.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3326 o 108.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 31.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově určena 
na akci „Kralupy nad Vltavou – Forenzní značení“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4116 o 31.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 5399 o 31.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené se zabezpečením 
okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2018 pro organizátora Dům dětí a mládeže, 
Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 20.000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 20.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 356.245 Kč. Jedná se o přiznání slevy od 
České pojišťovny, a. s. za škodní průběh v uplynulém pojistném období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 ve 
výši 10% z uhrazeného pojistného. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 356.245 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 356.245 Kč (pojistné za celý majetek města). 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 195.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 
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VISK 3. Dotace je účelově určena na projekt „Přechod na automatizovaný knihovní systém Tritius“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 195.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 3314 o 195.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 383. Jedná se o zpracování Studie 
úpravy návrhu komunikace v Zeměchách (M. D.). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 529 (parkovací 
stání v ul. Gagarinova). Na základě výběrového řízení bude realizace akce „Parkovací stání v ulici 
Gagarinova“ dražší oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o investiční akci, které bude hrazena z úvěru 
města. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 329.760,96 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 535 
(rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova). Na základě výběrového řízení bude realizace akce 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova“ dražší oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o investiční 
akci, které bude hrazena z úvěru města. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 144.794,67 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Václava 
Havla, Kralupy nad Vltavou“. 

5. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 275.160 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

      Jedná se o převody z kap. č. 7 – správa majetku 
      § 3639 pol. 6121 org. 559 -  zábradlí u nemocnice + kruhový objezd……… 92.700 Kč 
      § 3639 pol. 6121 org. 560 – rozvoj území pod městským koupalištěm….. 182.460 Kč 

na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
§ 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice……………………………………… 275.160 Kč 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 3429 pol. 5229 org. 5666 
(ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 pol. 5169 ve výši 25.000 Kč 
(nákup služeb) a na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 pol. 5021 ve výši 75.000 Kč (dohody o 
provedení práce). Finanční prostředky budou využity na projekt Paprsek 2018 a na projekt Univerzita 
3věku.   

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 357.104,88 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 pol. 6121 org. 573 (veřejné 
ohniště v Lobečku). 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2339 pol. 6121 org. 494. 
Jedná se o další etapu projektu Úpravy vodního díla v Zeměchách – dotace ze Středočeského kraje. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Řešení povrchů v centru města – III. etapa, DPS – cenová nabídka  
usnesení č.: 18/14/4/1  
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RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování 
prováděcí projektové dokumentace na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 
III. etapa “. Zpracování předmětné dokumentace bude zadáno přímo. Zhotovitelem bude Atelier DUK s.r.o., 
Kováků 2, Praha 5  150 00  IČ: 27116468, za celkovou cenu 399 300 Kč vč. DPH.  

 

Bod programu: Vyloučení účastníka a zrušení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad 
Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 18/14/4/2 
RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele společnost PRAGOTRADE spol. s r.o., Maršála Rybalka 379, 
273 08 Pchery, IČ: 16189612 v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti v zadávacím řízení „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ a to z důvodu, že byly naplněny důvody 
vyloučení podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona, tj. údaje a doklady (doklady k prokázání technické 
kvalifikace) předložené účastníkem zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a měly vliv na posouzení 
podmínek účasti. 

 

Bod programu: Vyloučení účastníka a zrušení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města  
Kralupy nad Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 18/14/4/3 
1. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 

III. etapa“, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to z důvodu, že v zadávacím řízení zbyl jediný účastník 
zadávacího řízení a nabídka tohoto jediného účastníka je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (peněžní jistoty) ve výši 150.000,00 Kč všem uchazečům zadávacího řízení 
„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ v souladu s ustanovením § 41 
zákona. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/14/4/4 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérový chodník v ul.  
28. října, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o., se sídlem Jugoslávská 
2090, 276 01 Mělník, IČ: 281 77 851, za celkovou cenu 1.044.730,81 Kč bez DPH, resp. 1.264.124,28 Kč 
s DPH. 

 

Bod programu: „Oprava sociálních zařízení, ZŠ Václava Havla“ – méněpráce, vícepráce 
usnesení č.: 18/14/4/5 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00048/2018 na akci „Oprava sociálních zařízení, ZŠ V. Havla, 
Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost MONTAKO – stavební s.r.o., Vodárenská 732, 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416. Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové výši 144 794,7 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu:  Parkoviště v ulici Třebízského – zpracování projektové dokumentace 
usnesení č.: 18/14/4/6 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení na akci 
„Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ – ve variantě č. 3, včetně nových parkovacích stání  
u objektu č.p. 707 a 708, společnost NOZA, s.r.o., Huťská 229, Kladno IČ: 24767417, za celkovou cenu 
120 879 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2018. 

 

Bod programu:  Vstup do chodníku v ulici Třída Legií v Kralupech nad Vltavou-Lobeček – žádost o udělení  
výjimky ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 18/14/4/7 
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RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Ing. arch. Pavla Skaličku, Palackého náměstí 90, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, a to na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Třída Legií u pozemku parc.č. 
142/25, k.ú. Lobeček, za účelem ochrany stávajících sítí v chodníku a realizace zesílení konstrukce chodníku a 
úpravy obrubníku v termínu nejdříve v září 2019. Tyto stavební úpravy jsou navrženy v souvislosti 
s navrženou novostavbou garáže pro dva osobní automobily na pozemku parc.č. 142/25, kat. ú. Lobeček a 
s tím spojený přejezd chodníku osobními vozidly. Podmínkou je splnění požadavků správce místní 
komunikace. 

 

Bod programu:  Veřejné ohniště v Lobečku (Paláska) – výběr zhotovitele 
usnesení č.: 18/14/4/8 
RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na vyrobení a osazení veřejného ohniště v Lobečku na par. č. v k.ú. 
Lobeček, se spol. CityZEN Living s.r.o., Vlkova 442/18, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 05817871, za celkovou 
cenu 357 104,88 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu:  Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa – vícepráce. 
usnesení č.: 18/14/4/9 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k SOD č. objednatele: RISML/00116/2017, jehož předmětem bude 
realizace víceprací v rámci akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ 
v celkové výši 888 573,83 Kč vč. DPH, zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 
272 63 827. 

 
Bod programu:  Vyhlášení VZ – Rekonstrukce komunikace Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/14/4/10 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

komunikace Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

2. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 

- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744 
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

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

 

Bod programu:  Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období červen 2018 
usnesení č.: 18/14/4/11 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červenec 2018. 

 

Bod programu:  Předcházení vzniku komunálního odpadu – domácí kompostéry pro občany města Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 18/14/4/13 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí na nákup 300 kusů domácích kompostérů a štěpkovače přiměřeného výkonu. 
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Bod programu:  Výběr dodavatele na akci – Protipovodňová opatření v prostoru rybníky Zeměchy – SO 03 
osazení koncové klapky 
usnesení č.: 18/14/4/14 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Protipovodňová opatření 
v prostoru rybníky Zeměchy – SO 03 osazení koncové klapky“ s dodavatelem Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 
32, 273 41 Brandýsek, IČ: 25631039, za celkovou cenu 553 683,14 Kč bez DPH, resp. 669 956,60 Kč s DPH.  

 

Bod programu:  Zveřejnění znaku města v Registru komunálních symbolů 
usnesení č.: 18/14/4/15 
RM schvaluje zveřejnění znaku města Kralupy nad Vltavou v Registru komunálních symbolů.  

 

Bod programu:  Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 18/14/4/16 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 5 (realizace investic), 
paragrafu 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí) a položky 6121 (budovy, haly, stavby) organizace 562 ve výši 268 620,- Kč  na položku 5171 
(opravy a udržování) organizace 23265. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání 7. ročníku kralupského vinobraní 
usnesení č.: 18/14/5/1    
RM bere na vědomí pořádání otevřených dveří Farní charity spojené s pořádáním 7. ročníku kralupského 
vinobraní dne 22.09.2018 Farní charitou Kralupy nad Vltavou v ulicích  Sokolská a Kaplířova. 

 

Bod programu: Výpověď smluv na odběr energií k 31.12.2018 
usnesení č.: 18/14/5/2 
1. RM ukládá odboru RI a SM vypovědět Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny č. A246139, ze dne 05. 

12. 2013 a Smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu č. A246137, ze dne 05. 12. 2013, uzavřených 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Bohemia Energy entity s.r.o., k 31. 12. 2018. Výpověď je třeba 
prokazatelně doručit Behemia Energy entity s.r.o., do 31.08.2018. 

2. RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací města (DDM, KASS, MŠ Dr. E. Beneše, MŠ Gen. Klapálka, 
Muzeum, MBP, Sociální služby, ZŠ a MŠ Třebízského, ZŠ Komenského - plyn, ZŠ V. Havla, ZŠ Gen. 
Klapálka, ZŠ 28. října, ZŠ Jodlova, ZUŠ) a jednateli Kralupské sportovní s.r.o., vypovědět smlouvy o 
odběru elektrické energie a zemního plynu k 31. 12. 2018. Výpověď je třeba prokazatelně doručit 
Behemia Energy, do 31. 08. 2018.  

3. RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Komenského vypovědět smlouvu na odběr elektrické 
energie, mezi společností Centropol  Energy, a.s. a ZŠ Komenského, k 31. 01. 2019. Výpověď je třeba 
prokazatelně doručit Centropol Energy, a.s., do 31. 07. 2018. 

4. RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou předčasně 
ukončit smlouvu na odběr elektrické energie, k 31. 12. 2018. Výpověď je třeba prokazatelně doručit ČEZ 
Prodej, s.r.o. do 30. 11. 2018. 

5. RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou ukončit smlouvu 
na odběr elektrické energie, k 29. 02. 2020. Výpověď je třeba prokazatelně doručit ČEZ Prodej, s.r.o. do 
31. 01. 2020. 

 
Bod programu: Podání žádosti na koupi  pozemků  v k.ú. Lobeč   
usnesení č.: 18/14/5/3 
1. RM schvaluje podání žádosti správci konkursní podstaty Státního statku Křivoklát v likvidaci, IČ 

00132551, o koupi pozemků parc.č.12/5, parc.č.12/7, parc.č.199/1, parc.č.199/41, parc.č.199/42, 
parc.č.199/43, parc.č.199/44, parc.č.199/45, parc.č.199/46, parc.č.199/47 a parc.č.412/8 v k.ú. Lobeč do 
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vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou za  cenu ve výši 1.011.363,-Kč (bez trvalých porostů), stanovenou 
znaleckým  posudkem Ing. Arch. Hany Blahůškové č.1379/39/2018.  

2. RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků parc.č.12/5, parc.č.12/7, parc.č.199/1, parc.č.199/41, 
parc.č.199/42, parc.č.199/43, parc.č.199/44, parc.č.199/45, parc.č.199/46, parc.č.199/47 a parc.č.412/8 
v k.ú. Lobeč, které jsou užívány jako veřejné prostranství u bytových domů sídl. Lobeč,  do vlastnictví 
Města Kralupy nad Vltavou  od ČR, státního statku Křivoklát v likvidaci, za  cenu  stanovenou znaleckým  
posudkem Ing. Arch. Hany Blahůškové č.1379/39/2018.  

 

Bod programu: Nájem části pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou                                                                                         
usnesení č.: 18/14/5/4 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 108/5 o velikosti  25 m2 a části 
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 (výše nájemného je stanovena s ohledem na přijetí Akčního plánu 
„Implementace zlepšování kvality ovzduší“), se společností Olife Energy, a. s., Lazarská 11/6, Praha 2,         
IČO: 29291879. 

 

Bod programu: Žádost o nájem  části pozemku parc. č. 543/1  v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 18/14/5/5 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy  na části pozemku  parc. č. 543/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou o výměře 240m2 s panem Z. P., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem užívání pozemku jako 
zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného 
je 10 Kč/m2/rok, tj. 2.400,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 18/14/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 364/2 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.: 18/14/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, panu J. Ch. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 

od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 paní E. V.  

za sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.09.2018 do 31.08.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše 539, paní E. C.  

ze sociálních důvodu na dobu 6 měsíců od 01.05.2018 do 31.10.2018 za podmínky dodržování Dohody  
o splácení dluhu. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova čp. 900, paní V. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od  01.08.2018 do 31.10.2018 za podmínky dodržování Dohody  
o splácení dluhu. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Dr. E. Beneše čp. 539 paní D. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2018 do 31.07.2019. 

6. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8, J.Palacha čp.738 panu R. C.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2018 do 31.07.2019. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
usnesení č.: 18/14/5/8 
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RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, Dr. E. Beneše 539 s Mgr. K. B., jako na byt služební,  na 
dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Pořádání 1. ročníku kralupského Street food festu 
usnesení č.: 18/14/5/9 
1. RM bere na vědomí pořádání prvního ročníku kralupského Street food festu pořádaného spolkem Hell 

House z. s. na části pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  
2. RM doporučuje spolku Hell House z.s. zvolit jiný termín pro pořádání prvního ročníku kralupského Street 

food festu. 

 

Bod programu: Schválení záměru města – pronájem nebytových prostor v pravém křídle budovy KaSS 
usnesení č.: 18/14/5/10 
1. RM schvaluje zveřejnění oznámení o záměru města pronajmout nebytové prostory v pravém křídle KaSS 

Vltava, Seifertovo náměstí 706, obálkovou metodou, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
2. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v pravém 

křídle  budovy KaSS  v tomto složení: 
- Ing. Marek Czechmann, Marcela Horčičková, Mgr. Lenka Pustinová 
Náhradníci: Libor Lesák, Lenka Moravcová, Bc. Miroslav Raif 

 

Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa – plynovod 
a zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou (GasNet, s.r.o.) 
usnesení č.: 18/14/5/11 
1. RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní, se spol. GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné 
moci, spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311. Předmětem 
smlouvy je realizace plynárenského zařízení (dále jen PZ), vymezení rozsahu spolupráce, vzájemných 
práv a povinností na PZ, Souhlas s rozšířením distribuční soustavy. Nový plynovodní řad bude realizován 
v rámci akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“. 

2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného  
plynárenského zařízení  na  pozemku města Kralupy nad Vltavou parc. č. 1723  v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 400 Kč za každý další metr trasy 
uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 18/14/6/1    
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům J. a M. 

J. na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu S. M. na 

dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 312 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. Š. na 

dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 356 v DPS V Luhu 1181 paní B. P. na dobu určitou 

od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 361 v DPS V Luhu 1181 paní Z. L.  

na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 457 v DPS V Luhu 1181 paní M. Š.  

na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2019. 
7.  
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Individuální dotace – Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s. 
usnesení č.: 18/14/8/1    
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0012 z fondu MST1, Fotbalovému klubu Čechie Kralupy nad 
Vltavou, z.s., se sídlem Třebízského 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Petrem 
Kostelníčkem, ve výši 13.000 Kč z fondu MST1, na revitalizaci travnaté hrací plochy a pořízení nových 
brankových sítí. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/0027/2018) s Fotbalovým klubem Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s., se sídlem Třebízského 945, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru KS za  
období červen, červenec 2018 
usnesení č.: 18/14/8/2    
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru KS za období červen, červenec 2018. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 18/14/9/1  
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, 
za období květen až červen 2018. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 18/14/9/2    
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou za červenec 2018. 

 
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2018 
usnesení č.: 18/14/9/3    
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou změnu odpisového plánu na rok 2018. 

 
Bod programu: Prodej osobního automobilu TSM 
usnesení č.: 18/14/9/4    
RM schvaluje přímý prodej osobního vozidla Škoda PICKUP za cenu 1.000,- Kč + přepis. 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 18/14/9/5    
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou čerpání z investičního fondu ve výši 
141.674 Kč na pořízení docházkového systému pro zaměstnance a žáky školy. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 18/14/11/1  
1. RM bere na vědomí zápis č. 04/2018 Komise školské a prevence kriminality ze dne 11.06.2018. 
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2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků do maximální výše 20.023 Kč z kapitoly 2 – OSVŠaK, § 4329 
– Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – prevence 
kriminality, na úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení s prázdninami“, kterou pořádá Komise školská  
a prevence kriminality společně s Komisí sportovní dne 08.09.2018. 

 
Bod programu: Zpráva o činnosti Sportovní komise za 1. pololetí 2018 
usnesení č.: 18/14/11/2  
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti SK za 1. pololetí 2018. 

 

Bod programu: Zápis č. 5 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 18/14/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 5 Komise výstavby a dopravy ze dne 17.07.2018. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit od firmy NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno cenovou nabídku na 

zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SP, a PS na akci: „Parkovací stání v ulici Třebízského, Kralupy 
nad Vltavou“, dle schválené varianty č.3, včetně parkování pod panelákem. 

 
Bod programu: Zápis kulturní komise č. 05/2018, Individuální dotace 
usnesení č.: 18/14/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise č. 05/2018 ze dne 26.06.2018. 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na projekt Oslavy 90. výročí založení Dvořákova gymnázia 

Dvořákovu gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 49518925, ve výši 30 000,- Kč.  

3. 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 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Dvořákovo nám. 
800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518925. 

4. RM schvaluje využití finančních prostředků určených na podporu zájmových aktivit na rok 2018 na 
projekt Univerzita 3věku v částce 75 000,- Kč. 

5. RM schvaluje využití finančních prostředků určených na podporu zájmových aktivit na rok 2018 na 
projekt Paprsek 2018 v částce 25 000,- Kč. 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 
Usnesení, která nebyla přijata  

Bod programu: Pořádání 1. ročníku kralupského Street food festu 
usnesení č.: 18/14/5/9 
RM schvaluje odběr elektrické energie z budovy MěÚ Kralupy nad Vltavou pro pořádání prvního ročníku 
kralupského Street food festu spolkem Hell House z. s.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání Rady města se uskuteční 13.08.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 24.07.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 14 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 23.07.2018. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24.07.2018 
 
 
 
Petr Holeček , starosta                                                                                              Libor Lesák, místostarosta  


