
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 76018/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

     
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. září 2018  

(RM č. 17) 
 

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. 17 
usnesení č.: 18/17/1/1  
RM schvaluje návrh programu 17. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 16/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 2018 
usnesení č.: 18/17/2/1 
1. RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 

z kap.    11 paragraf 6171 položka 5162 (služby telekomunikací a internet) - 40 000,- Kč 
z kap.    11 paragraf 6171 položka 6122 (stroje, přístroje, zařízení)  - 14 000,- Kč 
na kap.    11 paragraf 6171 položka 5167 (školení a vzdělávání)   + 54 000,- Kč 

 
2. RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 

z kap.    11 paragraf 6171 položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) - 30 000,- Kč 
na kap.    11 paragraf 6171 položka 5169 org. 516906 (inzerce)                 + 30 000,- Kč 

    

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2018 
usnesení č.: 18/17/3/1 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.377,76 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113, pol. 5171. Finanční prostředky 
budou použity na vícepráce v rámci stavby „Oprava sociálního zařízení v ZŚ Václava Havla, Kralupy nad 
Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 87.120 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku a pol. 5169 
(nákup služeb), z § 3113 (základní školy) na tyto paragrafy:  
§ 3231 (základní umělecká škola)………..…………………………………………………………... 6.050 Kč 
§ 3412 (sportovní zařízení - areál Slavoj, sportovní hala, tělocvična V Zátiší)…… 38.720 Kč 
§ 3421 (využití volného času dětí a mládeže - DDM, skaut)……………………………..18.150 Kč 
§ 3314 (městská knihovna)……………………………………..………………………………………..12.100 Kč 
§ 3639 (technické služby města)……………………………………..……………………………….12.100 Kč 
Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za zpracování kontroly kotlů a rozvodů tepelné 
energie podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 194/2013 Sb. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 pol. 5901 (rezerva města) na § 6171 pol. 5139 (nákup materiálu). Jedná se o posílení položky nákup 
kancelářských potřeb, která je k 31.8.2018 čerpána na 81%.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 283.264 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na jednotlivé akce dle tabulky: 
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Název akce Kap.    §       položka    ORG Částka v Kč 

PD - Modernizace protipovodňového 
varovného a monit. systému města  

10      5212      6122         564 94.864,- 

Nízkoemisní zóny v Kralupech nad Vltavou - 
publicita k projektu 

9       3769      5169        577  19.000,- 

Bezbariér. chodník v ul. Přemyslova a 28. 
října – administrace žádosti o dotaci 

5       2219      6121        566 42.350,- 

Bezbariérový chodník v ul. Na Velvarské 
silnici – administrace žádosti o dotaci 

5       2219      6121        450 42.350,- 

Přístavba nad ZŠ Komenského - publicita k 
projektu 

5        3113      6121       482   12.100,- 

Přístavba nad ZŠ Komenského – 
administrace výběrového řízení 

5        3113      6121       482 72.600,- 

celkem  283.264,- 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Cenová nabídka na projektovou dokumentaci pro sloučené URO +SP Komunikace Zeměchy 
usnesení č.: 18/17/4/1  
RM schvaluje uzavření SOD na vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci Komunikace 

Zeměchy se zhotovitelem společností VHS PROJEKT, s.r.o, Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou 278 01, IČO 

03508684, za cenu 393.250,- Kč včetně DPH, dle cenové nabídky prací č.18059 ze dne 5.9.2018. 

Bod programu: Demolice skladové haly na pozemku p.č.st. 753, k.ú. Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 18/17/4/2 
1. RM bere na vědomí informaci o dokončení projektové dokumentace na akci „Demolice skladové haly na 

pozemku p.č. st. 753, k.ú. Kralupy nad Vltavou“ včetně vydání demoličního výměru. 
2. RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu na rok 2019 investiční akci „Demolice skladové haly na pozemku 

p.č. st. 753, k.ú. Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Cenová nabídka na zpracování PD – Naučná zahrada ZŠ Třebízského  
usnesení č.: 18/17/4/3 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci „Naučná zahrada 
– ZŠ Třebízkého, Kralupy nad Vltavou“ od architektky Ing. Markéty Pešičkové, Na Vršku 36, 250 67 Klecany, 
IČ: 46034951, za celkovou cenu 49.000,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Schválení záměru podat žádosti o dotace ze SFDI 
usnesení č.: 18/17/4/4 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Bezbariérový 

chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Bezbariérový 

chodník v ulici Na Velvarské silnici. 
3. RM schvaluje administrátora obou žádostí o dotaci na projekt Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 

28. října, Kralupy nad Vltavou společnost  ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 
Praha 7, IČ: 26724791 za cenu 35 000,- Kč bez DPH, resp. 42 350,- Kč vč. DPH, vč. 2% z dotace v případě 
získání kladného rozhodnutí o přidělení dotace.   

4. RM schvaluje administrátora obou žádostí o dotaci na projekt Bezbariérový chodník v ulici Na Velvarské 
silnici společnost  ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 26724791 
za cenu 35 000,- Kč bez DPH, resp. 42 350,- Kč vč. DPH, vč. 2% z dotace v případě získání kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace.   
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Bod programu: Osazení VZT jednotky v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 18/17/4/5 
RM bere na vědomí požadavek ředitelky Michaely Gleichové, ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou, na 
zprovoznění chlazení v nově zrekonstruované kuchyni. 

 

Bod programu:  Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou-1. Etapa – méněpráce   
usnesení č.: 18/17/4/6 
1. RM bere na vědomí informaci o dokončené akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad 

Vltavou – 1. Etapa“ zhotovitelem ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, včetně vyčíslení 
méně prací ve výši 57.690,10 Kč bez DPH (69.805,02 Kč vč DPH) 

2. RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00038/2018 na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro 
v KaSS, Kralupy nad Vltavou – 1. Etapa“ se zhotovitelem ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 
Praha 4. Předmětem dodatku jsou méněpráce ve výši 57.690,10 Kč bez DPH (69.805,02 Kč vč DPH)  

 

Bod programu:  Cenová nabídka na administraci veřejné zakázky – Rekonstrukce kuchyně a přístavba 
nových učeben v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/17/4/7 
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky „Rekonstrukce kuchyně a přístavba 
nových učeben v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ od advokátní kanceláře Oberfalcerová  
a spol., advokátní kancelář s.r.o., Národní 21, 110 00 Praha 1, IČ: 60203889, za celkovou cenu 60.000,00 Kč 
bez DPH.    
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú.  Mikovice u Kralup nad Vltavou (GasNet, s. r. o.) 
usnesení č.: 18/17/5/1    
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení   
na  pozemcích města Kralupy nad Vltavou  parc. č. 564/4 a  parc. č.  541/1 v k.ú. Mikovice u Kralup  
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. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Dobrovského) – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 18/17/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  VN a umístění betonového opěrného bodu na pozemku parc. č. 401/3 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 18/17/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. 388/4, parc. č. 538/3 a parc. č. 538/4 v k. ú. Mikovice u 
Kralup nad Vltavou, 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. Lobeč (SŽDC) 
usnesení č.: 18/17/5/4 
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RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, 
údržby a oprav sdělovacího vedení ČD na pozemcích parc. č. 56/28,  parc. č. 56/29 a parc. č. 401/2 v k.ú. 
Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu   
usnesení č.: 18/17/5/5 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt P. N., zaměstnanci MěÚ Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/17/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám. 131 M. C., jako na byt 

služební do dobu 1 roku od 01.09.2018 do 31.08.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova č. p. 900,  paní  N. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.10.2018 do 30.09.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2018 do 30.09.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 

dobu 3 měsíce od 01.10.2018 do 31.12.2018 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu (MěP Kralupy) 
usnesení č.: 18/17/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt  M. H., která bude zaměstnána u Městské policie Kralupy nad 
Vltavou od 01.12.2018  na pozici strážník.  

 

Bod programu: Pořádání blešího trhu – Farní charita 
usnesení č.: 18/17/5/8 
RM bere na vědomí pořádání charitativního blešího trhu dne 16.10.2018 od 9:00 h do 16:00 h Farní charitou 
Kralupy nad Vltavou v Husově ulici. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Informace IV Nakladatelství s.r.o. z pověření Evropské policejní asociace (EPA) 
usnesení č.: 18/17/6/1    
RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotaci pro IV – Nakladatelství s.r.o., Z pověření EPA, pobočka 
Plzeň, Boettingerova 2726/18a, Plzeň ve výši 7.505. Kč bez DPH na vydání preventivní publikace zaměřené  
na dětské nehody způsobené při volnočasových aktivitách. 

 

Bod programu: Krizový byt - prodloužení 
usnesení č.: 18/17/6/2    
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem V. Š. na ubytování v krizové ubytovací jednotce v bytě č. 
12, na adrese Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků čp. 679, na dobu určitou od 20.09.2018 - do 19.10.2018. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výběr zhotovitele ohňostrojové produkce 1. 1. 2019 
usnesení č.: 18/17/8/1    
RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2019 za cenu 95.000,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj.   114.950,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Individuální dotace – ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
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usnesení č.: 18/17/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6223 Mezinárodní spolupráce/ pol. 5331 

(neinvestiční příspěvky spolkům), Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, IČ 676 739 02, 
zastoupenou panem Lubošem Harazinem, ředitelem školy, sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, ve výši 18.000 Kč jako příspěvek na pokrytí nákladů na dopravu do partnerského města 
Hennigsdorf. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/000../2018) se Základní uměleckou školou Kralupy nad Vltavou, IČ 676 739 02, zastoupenou 
panem Lubošem Harazinem, ředitelem školy, sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Zastavení exekucí proti Milanu Durdoňovi z období 2002 - 2009 
usnesení č.: 18/17/9/1  
RM bere na vědomí a doporučuje ZM zastavit exekuce proti povinnému M. D. v 7. případech  
za období 2002 – 2009 v celkové výši 46.133,- Kč. 

 

Bod programu: Přijetí sponzorského finančního daru pro ZŠ Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/17/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 
dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, přijetí účelového sponzorského daru ve formě úhrady dopravy na školu v přírodě a zpět, od firmy 
Trailer & Truck rental s.r.o., IČ: 05194105. 

 

Bod programu: Čerpání z rezervního fondu ZŠ 28. října 
usnesení č.: 18/17/9/3 
RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, příspěvkové 
organizace, v celkové výši 216.110,05 Kč. 

 

Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 18/17/9/4 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace, za období červenec–srpen 
2018. 

 

Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 18/17/9/5 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, za období 
červenec–srpen 2018. 

 

Bod programu: Nabídka majetku Městského muzea v Kralupech zřizovateli 
usnesení č.: 18/17/9/6 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, 
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: Organizační změny v ZUŠ  
usnesení č.: 18/17/9/7 
RM bere na vědomí oznámení ředitele Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, 
příspěvkové organizace, o záměru uskutečnění organizační změny v organizaci. 
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Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu kraje 
usnesení č.: 18/17/9/8 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, 
zapojení se do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji“ financovaného z operačního programu 
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis kulturní komise č. 06/2018, Individuální dotace 
usnesení č.: 18/17/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise č. 06/2018 ze dne 05.09.2018. 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na projekt Woody Allen: Central Park West DS Scéna,  

J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, ve výši 22 000,- 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 DS Scéna, J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844. 

4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na projekt Street food fest Hell House, z.s., Štefánikova 
649, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07099916, ve výši 10 000,- Kč.  

5. 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 Hell House, z.s., Štefánikova 649, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07099916. 

6. RM ukládá KaSS provést do příští rady města poptávkové řízení na nákup mobilního plátna pro letní 
kino. Před rozhodnutím o nákupu plátna předložit RM došlé nabídky. 

 

Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 18/17/11/2 
RM bere na vědomí zápis č.26 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 05.09.2018. 

 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 18/17/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 05/2018 Komise školské a prevence kriminality ze dne 30.08.2018.  

 

Bod programu: Zápis č. 6 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 18/17/11/4  
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 Komise výstavby a dopravy ze dne 04.09.2018. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit od žadatele pana Lukáše Freye doložení podrobnější (detailnější) 

projektové dokumentace včetně vyjádření DI PČR Mělník. 
3. RM ukládá TSM osadit směrové cedule ohledně vyhrazené plochy k parkování návštěvníků letního 

koupaliště v ulicích Štefánikova, Masarykova, Třída Legií, Karla Čapka, Kuzmínova, Ivana Olbrachta, 
Ve Starém Lobečku a ul. Ke Koupališti. Návrhy osazení předložit RM do 15.03.2019 tak, aby realizace 
mohla být provedena do 30.05.2019. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 39 a 40 
usnesení č.: 18/17/11/5 
RM bere na vědomí zápisy redakční rady č. 39 ze dne 14.08.2018 a č. 40 ze dne 14.09.2018. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Dopravní značení u zadního vjezdu do dvora ZŠ V. Havla 
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usnesení č.: 18/17/13/1 
RM ukládá TSM zajistit dopravní značení (žlutá čára) v ul J. Hory u zadního vjezdu do dvora ZŠ V. Havla  
(na základě požadavku ředitele ZŠ V. Havla) 

 
Bod programu: Žádost obyvatel BD č.p.586 v ulici Přemyslova 
usnesení č.: 18/17/13/2 
1. RM bere na vědomí žádost obyvatel BD č.p.586 v ulici Přemyslova. 
2. RM ukládá OKTAJ vypracovat odpověď pro nájemníky BD č.p. 586 v ul. Přemyslova s informací o postupu 

řešení. 

 
Bod programu: Uzavření nájemní smlouvy  
usnesení č.: 18/17/13/3 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Mgr. M. V. o umístění, zřízení,  provozování a údržbě kanalizace 
vedené na pozemku p.č. 490/1 k.ú. Zeměchy za cenu 9.000,- Kč/rok s inflační doložkou. 

 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMSMLO/00048/2018 
usnesení č.: 18/17/13/4 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby na cizím pozemku č. SMSMLO/00048/2018. 

 
Bod programu: Rozšíření schválených ploch pro předvolební kampaň 
usnesení č.: 18/17/13/5 
RM schvaluje rozšížení schválených ploch pro předvolební kampaň o plochu plotu Nemocnice, ul. Mostní. 

 
Bod programu: DPS – žádost o udělení výjimky 
usnesení č.: 18/17/13/6 
1. RM ruší usnesení č. 18/10/6/3, ze dne 28.05.2018. 
2. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů v DPS pro paní V. za podmínky 

přednostního vyřízení žádostí kralupských občanů. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku  k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/17/5/9 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č.  599/13 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
vybudování …………… parkovacích stání v ulici Kaplířova  pro bytové domy  S. K. Neumanna čp. 160 a čp. 164 
(na vlastní náklady nájemce), na dobu neurčitou, s výpovědní  dobou 3 měsíců, za cenu ………..Kč/m2/rok  
+ DPH ve výši stanovené zákonem.  
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Nabídka majetku Městského muzea v Kralupech zřizovateli 
usnesení č.: 18/17/9/6 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové 
organizace. 

 
Bod programu: Nákup elektromobilů pro TSM 
usnesení č.: 18/17/9/9 
RM schvaluje změnu v pořízení nákupu elektromobilů, a to 2 kusy kategorie N1 od 2,5 t do 3,5 t s dotací  
ve výši 600.000 Kč za vozidlo a 1 ks v kategorii N1 do 2,499 t s dotací 250.000 Kč za vozidlo pro Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou. 
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ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 01.10.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 18.09.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 17 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 17.09.2018. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 18.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček , starosta                                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


