č.j.: MUKV 66024/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. srpna 2018
(RM č. 15)
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. 15
usnesení č.: 18/15/1/1
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2018 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Nabídka zřízení datové sítě v lampách veřejného osvětlení
usnesení č.: 18/15/2/1
RM schvaluje připojení k projektu firmy RadioLED Partner.
Bod programu: Návrh platového výměru ředitelky PO města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen.
Klapálka“
usnesení č.: 18/15/2/2
RM schvaluje platový výměr ředitelky PO města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka“ – Ing.
Michaely Gleichové, dle přílohy materiálu, s účinností od 01.09.2018.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2018
usnesení č.: 18/15/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 357.245,60 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Šablony“.
Dotace je účelově určena pro ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, pol. 4116 o 357.245,60 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 357.245,60 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 818.400 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje na rok 2018. 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 818.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 818.400 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 300.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, která je účelově určena na pořízení
nového dopravního automobilu s nákladním přívěsem pro JSDH Kralupy nad Vltavou – Minice. Finanční
prostředky budou převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, pol. 4122 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
o 300.000 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 666.468 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci
projektu „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“.

Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, pol. 4116 o 666.468 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
o 666.468 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od
spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově určený na „Zařízení pro děti a seniory (dětské hřiště, hrací prvky,
lavičky)“. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 –
realizace investic, § 3639 o 250.000 Kč.
6. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu města roku 2018 o částku ve výši 606.900 Kč. Jedná se o rozdíl
částky mezi žádostí o dotaci a rozhodnutím. Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje městu Kralupy
nad Vltavou neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové
výši 3.843.100 Kč. Dotace je účelově určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí v roce 2018. V rozpočtu města na rok 2018 byla již zapojena částka ve výši 4.450.000
Kč. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 606.900 Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, § 6171 o 606.900 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 950.969 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2018, která je účelově určena na výkon sociální
práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 950.969 Kč a navýšení výdajů u
jednotlivých kapitol a paragrafů 6171 (činnost místní správy) a 4341 (sociální pomoc osobám v hmotné
nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým) dle skutečného čerpání dotace o 950.969 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 47.190 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 574. Jedná se o úpravu vjezdu na
parkoviště – sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 214.997,64 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 pol. 6121 org. 575 (bezpečnostní
přepážka na infocentrum MěÚ).
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města) na kap. č. 8 – infocentrum, § 6171 pol. 5161 (poštovní služby).
Odůvodnění: Od loňského roku již 2x došlo k navýšení poštovného od České pošty s.p. Od druhého
čtvrtletí roku 2018 dochází k nárůstu odesílaných zásilek. Největší nárůst zásilek má odbor dopravy přestupky. Dle sdělení vedoucí odboru dopravy tento nárůst zásilek bude trvat i v dalších měsících.
Pro informaci: V měsíci červenci byly odeslány zásilky za 170.000,- Kč. Doporučený dopis s červeným,
modrým pruhem (50,-Kč), doporučený dopis s dodejkou, cizina (100,-Kč).
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 155.800 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 pol. 5331 (příspěvek
na provoz – PO Sociální služby města) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města).
Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního příspěvku, který
si příspěvková organizace Sociální služby města převedla po odsouhlasení radou města z roku 2017 do
roku 2018.
Bod programu: Návrh směrnice o finanční kontrole
usnesení č.: 18/15/3/2
RM schvaluje novou směrnici o finanční kontrole s účinností od 01.10.2018, v předloženém znění.
Bod programu: Zřízení vkladového účtu s výpovědní lhůtou
usnesení č.: 18/15/3/3
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RM schvaluje zřízení vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní v CZK a převedení částky ve prospěch
tohoto účtu ve výši 19.000.000 CZK.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Bezbariérové řešení ZŠ praktická, DPS – cenová nabídka
usnesení č.: 18/15/4/1
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby na akci
„Bezbariérové řešení ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou“. Zpracování předmětné dokumentace bude zadáno
přímo. Zhotovitelem bude PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, Praha 8 182 00 IČ: 62917544, za celkovou cenu
363 000 Kč vč. DPH.
Bod programu: Úprava vjezdu na parkoviště – sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou – projektová
dokumentace
usnesení č.: 18/15/4/2
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace ke sloučenému řízení a provedení
stavby na akci: „Úprava vjezdu na parkoviště – sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“ projektantem Ing.
Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, ve výši 39.000,- Kč bez DPH (47.190,Kč vč DPH).
Bod programu: Parkovací stání v ulici v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou – změna termínu
usnesení č.: 18/15/4/3
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00076/2018 se změnou termínu realizace díla:
„Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o.,
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, a to v termínu zahájení prací od 20.08.2018 a ukončení prací 20.11.2018.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská
usnesení č.: 18/15/4/4
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Lávka přes Zákolanský potok
v ul. Podřipská“ s dodavatelem Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881,
za celkovou cenu 4.164.892,89 Kč bez DPH, resp. 5.039.520,40 Kč s DPH.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Snížení energetické náročnosti byt. domu, ul. Cesta Brigádníků
679, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/15/4/5
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti
byt. domu, ul. Cesta Brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DAVIMONT s.r.o., U Chaloupek
14/13, 182 00 Praha 8, IČ: 03247651, za celkovou cenu 3.394.999,00 Kč bez DPH, resp. 3.904.248,85 Kč
s DPH.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/15/4/6
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V.
Havla, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 20114 – 2020,
tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
současně i mimo režim interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených Radou města.
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Naučná zahrada – 1.
etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827
- GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783
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- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
- Mgr. Martin Luksík, přizvaný zástupce školy
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Bod programu: Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb el. nástroje Tender arena
usnesení č.: 18/15/4/7
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb provozování elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek Tender arena ze dne 30.03.2017 se společností Tender systems s.r.o., nám.
Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6, IČ: 29145121, který se týká změny rozsahu poskytovaných služeb
(povinná elektronizace veřejných zakázek), za cenu služeb 3.000,00 Kč bez DPH/měsíc, vč. jednorázového
poplatku 1.000,00 Kč bez DPH za zprovoznění.
Bod programu: Osazení bezpečnostní přepážky na infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou – cenová
nabídka spol. Interyss s.r.o.
usnesení č.: 18/15/4/8
1. RM schvaluje uzavření smlouvy na provedení bezpečnostní přepážky na infocentru MěÚ Kralupy nad
Vltavou (místnost č. 101), dle předložené cenové nabídky č.: NA2018_000644_YSS, za celkovou cenu
214 997,64 Kč vč. DPH. Zhotovitelem akce je spol. Interyss s.r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, IČ:
48293881.
2. RM ukládá RIaSM zajistit u firmy Interyss s.r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, IČ: 48293881,
vizualizaci navrženého řešení před podepsáním smlouvy.
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa – vícepráce a
změna termínu.
usnesení č.: 18/15/4/9
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 424 350,73 Kč vč. DPH, zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01
Litoměřice, IČ: 272 63 827.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k SOD č. objednatele: RISML/00116/2017 na realizaci díla: „Řešení
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, uzavřené se zhotovitelem stavby –
spol. Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu dokončení díla do 15.11.2018.
Bod programu: Umístění regulátoru z Miřejovické elektrárny ve veřejném prostoru
usnesení č.: 18/15/4/10
RM schvaluje realizaci renovace miřejovického regulátoru a jeho stavební umístění ve veřejném prostoru,
podle schváleného vyjádření Povodí Vltavy, mezi turistickým infocentrem u mostu T.G.M. a břehem řeky
Vltavy.
Bod programu: Přijetí dotace ze Středočeského kraje
usnesení č.: 18/15/4/11
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01
Kralupy nad Vltavou přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek, ve výši
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80 000,- Kč na projekt Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2018 a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.
Bod programu: Zrušení VZ – Rekonstrukce komunikace Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/15/4/12
RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
komunikace Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Bod programu“Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – autorský dozor
usnesení č.: 18/15/4/13
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. RISML/00079/2017 na akci „Bezbariérový chodník
v ulici 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ s Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10,
IČ 40828191 na částku 21.780,- Kč vč DPH.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.)
usnesení č.: 18/15/5/1
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby a
oprav přípojkové skříně na pozemku parc. č. 185/14 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 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 500,- Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.)
usnesení č.: 18/15/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby a
oprav kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 48/68 a parc. č. 537/1 v k. ú. Lobeč, jejichž 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: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.)
usnesení č.: 18/15/5/3
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 83/29, parc. č. 81/195 a parc. č. 83/1 v k. ú. Lobeček,
jejichž 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: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú.Minice a k.ú. Mikovice (T-Mobile).
usnesení č.: 18/15/5/4
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav podzemního vedení telekomunikační sítě T-Mobil Czech Republic a.s. a jejího zařízení na pozemcích
parc.č. 72/11, parc. č. 525/4, parc. č. 525/3, parc. č. 520/1, parc. č. 85/12, parc. č. 85/7 a parc. č. 85/23 v k.
ú. Minice u Kralup nad Vltavou a parc. č. 66/1, parc. č 67/3, parc. č. 67/9 a parc. č. 67/2 v k. ú. Mikovice
u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti T-Mobil
Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 64949681, 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.
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy
usnesení č.: 18/15/5/5
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 271/51 a 271/52 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 267/1 a parc. č.
st. 267/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za
každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené
zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy a k.ú.Lobeček
usnesení č.: 18/15/5/6
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 620/107 parc. č. 620/137 v k. ú.
Kralupy nad Vltavou a parc. č. 122/11 v k.ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve
prospěch vlastníků pozemků parc. č. 620/131 v k.ú. Kralupy nad Vltavou a parc. č. 122/27 v k.ú. Lobeček za
jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do
pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) oprava administrativní chyby a
zrušení usnesení RM č. 18/14/5/6 ze dne 23.07.2018
usnesení č.: 18/15/5/7
1. RM ruší usnesení č. 18/14/5/7 ze dne 23.07.2018.
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 362/22 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: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Komenského
usnesení č.: 18/15/5/8
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Komenského 198, s A. N., jako na byt služební, na dobu
1 roku.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 18/15/5/9
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 H. Č. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2018 do 31.07.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Dr. E. Beneše 539 panu R. H., jako na byt
služební, na dobu 1 roku od 01.10.2018 do 30.09.2019.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr.E.Beneše paní H. J. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.08.2018 do 31.07.2019.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč
usnesení č.: 18/15/5/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 78/26 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 78/40 v k. ú. Lobeč za jednorázovou
úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku.
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Výpověď smluv na odběr energií
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usnesení č.: 18/15/5/11
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.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv
usnesení č.: 18/15/6/1
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu O. P.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. H.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 208 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. N.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 412 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. P.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS V Luhu 1181 paní H. P.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 156 v DPS V Luhu 1181 panu P. Ch.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS V Luhu 1181 paní M. J.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 357 v DPS V Luhu 1181 panu J. M.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 455 v DPS V Luhu 1181 paní V. V.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 554 v DPS V Luhu 1181 paní J. K.
na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019.
Bod programu: Krizový byt - prodloužení
usnesení č.: 18/15/6/2
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem V. Š. na ubytování v krizové ubytovací jednotce v bytě
č. XX, na adrese Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků čp. 679, na dobu určitou
od 21.08.2018 - do 20.09.2018.
Bod programu: Podepsání smlouvy s PO DDM Kralupy nad Vltavou na pobyt dětí v rekreačním středisku
Mokrosuky v rámci projektu Paprsek 2018
usnesení č.: 18/15/6/3
RM pověřuje starostu města pana Petra Holečka podepsáním smlouvy s příspěvkovou organizací Dům dětí a
mládeže Kralupy nad Vltavou o přechodném ubytování, stravování a zajištění služeb v rekreačním středisku
Mokrosuky na pětidenní pobyt dětí zařazených do projektu Paprsek 2018, který se uskuteční
v termínu 10. – 14.09.2018.
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – individuální dotace pro Dvořákovo gymnázium
usnesení č.: 18/15/6/4
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků ve výši
30.000 Kč z § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery
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neziskovým a podobným organizacím), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života),
na § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položku 5333 (Neinvestiční transfery školským právnickým
osobám, zřízeným státem, kraji nebo obcemi), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního
života).
Bod programu: Semiramis z. ú. - Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou
(od 01.01.2018 do 30.06.2018)
usnesení č.: 18/15/6/5
RM bere na vědomí průběžnou zprávu za první pololetí roku 2018 Centra terénních programů
Středočeského kraje - Semiramis z. ú. - o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (od
01.01.2018 do 30.06.2018).
Bod programu: Převod finančních prostředků
usnesení č.: 18/15/6/6
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 35.000 Kč z kapitoly 518.950 (ostatní služby) na kapitolu
527.100 (zákonné sociální náklady).
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu
usnesení č.: 18/15/6/7
RM schvaluje přidělení bytu č. XXX domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad
Vltavou, paní M. B.
VII.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bod programu: ŽP – Žádost o rozpočtovou úpravu
usnesení č.: 18/15/7/1
RM schvaluje převedení částky 45.215,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 210 „údržba zeleně v Lobečku“
na položku 9-3745-5139 „zavlažovací vaky“
VIII.

KANCELÁŘ STAROSTY

IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
1) Zpráva o činnosti v 1. pololetí 2018
2) Uzavření knihovny v září 2018
usnesení č.: 18/15/9/1
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v 1. pololetí 2018.
2. RM schvaluje uzavření knihovny v sobotu 22. a 29. září 2018.
X.

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

KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Schválení oddávajícího Mgr. Martina Luksíka
usnesení č.: 18/15/13/1
RM schvaluje oddávajícího Mgr. Martina Luksíka na volební období 2014-2018.
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ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 03.09.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 15.08.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 15 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 13.08.2018.

V Kralupech nad Vltavou, dne 15.08.2018

Petr Holeček , starosta

Ing. Marek Czechmann, místostarosta
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