
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 85323/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. října 2018 

(RM č. 19) 
 

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. 19 
usnesení č.: 18/19/1/1  
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Úprava platového výměru ředitele Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou a ředitele 
KaSS Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/19/2/1  
1. RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou – 

Luboše Harazina, v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 6, s účinností od 01.10.2018.   
2. RM schvaluje změnu platového výměru ředitele Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, Luboše 

Harazina, dle přílohy materiálu, s účinností od 01.11.2018.   
3. RM schvaluje změnu platového výměru ředitele KaSS Kralupy nad Vltavou, Martina Odvody, dle přílohy 

materiálu, s účinností od 01.11.2018.   
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2018 
usnesení č.: 18/19/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 1.661.586,55 Kč. Jedná se o 

investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení 
energetické náročnosti BD Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny 
do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4216 o 
1.661.586,55 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.661.586,55 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 87.964,89 Kč. Jedná se o 
investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník 28. října II/101“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 
o 87.964,89 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 87.964,89 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 Středočeská in-line brusle 2018 pro organizátora Základní škola, Komenského 
nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 20.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 20.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 222.955,93 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotace je účelově určena na akci „Parkovací 
stání v ulici Dobrovského“. 



str. 2 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 173.196,63 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 

6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 6171 pol. 5011 (platy zaměstnanců) ve výši 
129.218 Kč, pol. 5031 a 5032 (povinné pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění) ve výši 
32.349,13 Kč a 11.629,50 Kč. Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na 
akci: „Zlepšení kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 116.160 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 org. 6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) na kap. č. 5 realizace investic, 
§ 3639 pol. 6121 org. 516. Jedná se o částku na právní služby na akci „Adaptace pivovaru v Kralupech nad 
Vltavou“. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 399.426 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 ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou). Jedná se o navýšení akce na základě schváleného dodatku 
č. 2 k SoD. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 
pol. 5901 org. 100100 (nespecifikované rezervy - dary) na § 6171 pol. 5339 org. 100100 (neinvestiční 
transfery cizím PO). Jedná se o poskytnutí příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve Slaném. 

 
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 

pol. 5901 org. 100100 (nespecifikované rezervy - dary) na § 6171 pol. 5222 org. 100100 (neinvestiční 
transfery spolkům). Jedná se o poskytnutí příspěvku na publikaci „Legionáři okresu Mělník“. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Cenová nabídka na administraci veřejné zakázky – Řešení zpevněných ploch v centru města 
Kralupy nad Vltavou, III. etapa  
usnesení č.: 18/19/4/1  
RM schvaluje uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky „Řešení zpevněných ploch v centru města 
Kralupy nad Vltavou, III. etapa“ s advokátní kanceláří Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o., 
Národní 21, 110 00 Praha 1, IČ: 60203889, za celkovou cenu 40.000,00 Kč bez DPH.    

 

Bod programu: Cenová nabídka na právní služby a administraci veřejné zakázky, Projektová dokumentace 
 – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 18/19/4/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy na právní služby a administraci veřejné zakázky „Projektová dokumentace – 
Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou“ s advokátní kanceláří Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář 
s.r.o., Národní 21, 110 00 Praha 1, IČ: 60203889, za níže uvedené ceny:  

1. právní analýza autorských práv autora studie a rozsahu licence udělené městu včetně návrhu řešení 
(8.000 Kč bez DPH); 

2. příprava argumentace proti stanovisku právní zástupkyně autora studie, jednání s autorem studie 
(5.000 Kč bez DPH); 

3. příprava dohody (dodatek ke stávající smlouvě, případně dohoda o narovnání) mezi městem  
a autorem studie (3.000 Kč bez DPH) 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Územní studie sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/19/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie sídelní 

zeleně Kralupy nad Vltavou“ zadávanou 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 
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pozdějších předpisů a zároveň mimo režim interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
schválených Radou města. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Územní 
studie sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- AF – CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218 
- ARVITA P spol. s r.o., Příčná 1541,765 02 Otrokovice, IČ: 60706708 
- Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7, IČ: 26483734 
- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94, IČ: 45797170 
- Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, Brno 616 00, IČ: 25585991 
- Ing. Milena Morávková, Nevanova 1069/37, 163 00 Praha 6, IČ: 235 311 346 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Milena Jakeschová, referent odboru VÝST 

 Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Bc. Kristýna Štemberková, referent odboru VÝST 

 

Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa – studie,  
termín dokončení 
usnesení č.: 18/19/4/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie návrhu městských hodin na konci Husovy ulice  
u nádraží (jejich umístění ve veřejném prostoru + srovnávací vizualizace), zhotovitelem Ateliér DUK s.r.o., 
Kováků 2, Praha 5, za celkovou cenu 36 300 Kč vč. DPH. Termín realizace do 60 dnů od podpisu smlouvy  
o dílo oběma smluvními stranami. 

 

Bod programu: Výsledky revizí komínových těles objektu sladovny bývalého pivovaru 
usnesení č.: 18/19/4/5 
1. RM bere na vědomí výsledky revizních zpráv č. 01-74-18-234 a č. 02-74-18-235, vypracované společností 

SA-RPOS, Bohuslav Adámek, Žacléřská 1040, 197 00 Praha 9, IČ: 138 078 62. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku a zhotovitele na nejnutnější opravy komínů objektu 

sladovny bývalého pivovaru, tj. odstranění závad na hromosvodech.  

 

Bod programu:  Vrácení dotace Komorním orchestrem Dvořákova kraje 
usnesení č.: 18/19/4/6 
RM bere na vědomí vrácení částky 40 000,- Kč od Komorního orchestru Dvořákova kraje z důvodu nesplnění 
účelu dotace z roku 2017.  

 
Bod programu: Parkovací stání v ulici v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou – vícepráce  
usnesení č.: 18/19/4/7 
1. RM schvaluje podepsání dodatku č. 3 k SoD č. RISML/00076/2018 na akci: „Parkovací stání v ulici 

Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 
2090, 276 01 Mělník. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 299.456,- Kč bez DPH (362.342,- Kč 
vč DPH) s tím, že betony a asfalty zůstanou na areálu AERO k dalšímu využití TSM. 

2. RM schvaluje změnu termínu dokončení stavby: „Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad 
Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník z důvodů 
víceprací a to do 04.12.2018.  
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (část pozemku parc. č. 157 k.ú. Kralupy) 
usnesení č.: 18/19/5/2 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 455/10/700/RIaSM, uzavřené s panem A. Ř.  
na nájem části pozemku parc. č. st. XXX v k.ú. Kralupy nad Vltavou dohodou ke dni 31.12.2018.  

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Dr. E. Beneše 539 
usnesení č.: 18/19/5/3 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Dr. E. Beneše 539 s paní V. H., TP XXXXXXXXXX, Kralupy 
n. Vlt., ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/19/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679 paní L. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
2. RM schvaluje  prodloužení  nájemní   smlouvy   na  byt   č.5, Cesta  brigádníků čp. 679,  paní   J. M.  ze  

sociálních  důvodů  na  dobu  1  roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického 687 paní S. J.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48,  panu J. S.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
6. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy paní M. H. na byt č.9, J.Palacha čp.738  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
7. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy  paní I. K. na byt č. 8,  Cesta brigádníků čp. 679, jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Komenského 198,  Ing. J. V. CSc., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského, čp. 198 paní  Mgr.P. S., jako  

na byt služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2018 do 31.10.2019. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 paní S. H., jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 18/19/6/1    
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 212 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. H. na dobu 

určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 252 v DPS V Luhu 1181 paní E. M.  

na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 355 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š.  

na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 362 v DPS V Luhu 1181 panu J. K.  

na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 560 v DPS V Luhu 1181 paní D. B. na dobu určitou 

od 01.11.2018 do 31.10.2019 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – oprava administrativní chyba  
usnesení č.: 18/19/6/2    
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RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 263 v DPS V Luhu 1181 paní M. L. na dobu určitou  
od 01.10.2018 do 30.09.2019. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci OMS + dodatek k rozpočtovému opatření  
usnesení č.: 18/19/7/1    
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.300,- Kč ČMMJ z.s., Okresnímu mysliveckému 

spolku Mělník, na základě řádné smlouvy  
2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 23/2018, převod částky 20.300,- Kč z kapitoly 9 – 

1014 – 5169 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
na kapitolu 9 – 3429 – 5222 Neinvestiční transfer OMS 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou úpravu  
usnesení č.: 18/19/7/2    
RM schvaluje převedení částky 50.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 489 „výsadby zeleně kolem nového 
infocentra u mostu T.G.M.“ na položku 9-3745-5169 org. 215 „zalévání stromů a keřů v extrémních 
podmínkách“  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva na dotaci  - Nemocnice Slaný  
usnesení č.: 18/19/8/1    
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí dotace na základě § 10a 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s Nemocnicí Slaný, zastoupenou MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem nemocnice, IČ: 00875295, se sídlem 
Politických vězňů 576, 274 51 Slaný. 

 
Bod programu: Individuální dotace – Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s. 
usnesení č.: 18/19/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, Fotbalovému klubu Čechie Kralupy nad Vltavou, 
z.s., se sídlem Třebízského 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Petrem Kostelníčkem, 
předsedou spolku, na pořízení dvou rozkládacích fotbalových branek „Match goal 4,68m x 2,13m. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/00046/2018) s Fotbalovým klubem Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s., se sídlem Třebízského 945, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Petrem Kostelníčkem. 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Český svaz bojovníků za svobodu  
usnesení č.: 18/19/8/3  
RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/00048/2018) z kap. 10 kancelář starosty, § 6171 (Činnost místní správy) pol. 5222 (Neinvestiční 
transfery fyz. os.). org. 100100 (Dary), s Českým svazem bojovníků za svobodu,  z.s., zastoupeným panem 
Bohuslavem Bubníkem, předsedou OV.   
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Seznámení s projektem Asistent prevence kriminality a žádost o bezplatný pronájem 
kanceláří pro potřeby městské policie  
usnesení č.: 18/19/9/1  
1. RM bere na vědomí záměr Městské policie Kralupy nad Vltavou zaměstnat celkem dva asistenty 

prevence kriminality v organizační struktuře městské policie a plně podporuje tento projekt. 
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2. RM schvaluje poskytnutí bezplatného pronájmu kanceláře č. 1, která se nachází v objektu Palackého 
náměstí č. p. 6 ve dvoře ve 2. nadzemním podlaží Městské policie Kralupy nad Vltavou po dobu trvání 
projektu Asistent prevence kriminality. 

 

Bod programu: Informace o uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem Kralupy nad 
Vltavou v době školních prázdnin  
usnesení č.: 18/19/9/2 
RM bere na vědomí informaci ředitelů základních škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou o záměru 
uzavření školních družin a školních klubů základních škol v době školních prázdnin školního roku 2018/2019. 

Bod programu: Žádost o schválení pořízení investice a převod fin. prostředků z rezervního do investičního 
fondu  
usnesení č.: 18/19/9/3 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, pořízení konvektomatu RETIGO B 1011 

b v hodnotě 392.100 Kč vč. DPH od firmy Stanislav Nechyba, se sídlem Tálínská 1016/34, 198 00, Praha 9. 
2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, převedení finančních prostředků  

ve výši 392.100 Kč z rezervního fondu do investičního fondu školy na pořízení konvektomatu RETIGO B 
1011 b, od firmy Stanislav Nechyba, se sídlem Tálínská 1016/34, 198 00, Praha 9. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu 
usnesení č.: 18/19/9/4 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
čerpání z investičního fondu ve výši 114.563 Kč na nákup plynové pánve do školní kuchyně, od firmy 
Aligastro s.r.o. 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 18/19/9/5 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, čerpání z investičního fondu ve výši 80.000 Kč  
na nákup konvektomatu do areálu ŠVP Mokrosuky, od firmy Jaromír Polanka, se sídlem Dobršín 64, 342 01 
Sušice. 

Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem  
za období od 01.01.2018 do 31.12.2018 
usnesení č.: 18/19/9/6 
RM schvaluje předložený „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných 
městem Kralupy nad Vltavou za období od 01.01.2018 do 31.12.2018“ a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Komenského 
usnesení č.: 18/19/9/7 
RM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2018 Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského 198, okres 
Mělník, příspěvkové organizaci, následovně: 
Účet 558 – DHDM             - 250.000 Kč 
Účet 511 – Opravy a údržba           + 250.000 Kč 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 18/19/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizace, za říjen 2018. 
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Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 18/19/9/9 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
čerpání z investičního fondu ve výši 69.454 Kč na zakoupení serveru od firmy IT FRIENDS, s.r.o., IČ: 24656631.  

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 18/19/9/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za říjen 2018. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise výstavby a  dopravy 
usnesení č.: 18/19/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 Komise výstavby a dopravy ze dne 04.09.2018. 
2. RM schvaluje umístit k DZ B1, doplňkovou značku E13 – Text (dopravní obsluze vjezd povolen), ve smyslu 

žádosti p.Kramera (Umístění na Nábřeží J. Holuba – odbočka z obytné zóny na veřejnou příjezdovou 
cestu k areálu Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou). 

3. RM ukládá TSM předložit odboru dopravy žádost na tuto úpravu - umístit k DZ B1, doplňkovou značku 
E13 – Text (dopravní obsluze vjezd povolen), ve smyslu žádosti p.Kramera (Umístění na Nábřeží J. Holuba 
– odbočka z obytné zóny na veřejnou příjezdovou cestu k areálu Klubu vodních sportů Kralupy nad 
Vltavou) a zajistí vyjádření DI PČR Mělník.   

4. RM schvaluje úpravu dopravního značení u garáží v ulici Sladkovského, Kralupy nad Vltavou  dle návrhu – 
viz příloha č.2. 

5. RM ukládá TSM předložit odboru dopravy žádost na úpravu  dopravního značení u garáží v ulici 
Sladkovského, Kralupy nad Vltavou  dle návrhu – viz příloha č.2. 

 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Komise výstavby a  dopravy  
usnesení č.: 18/19/11/1 
1. RM schvaluje odstranění dopravní značky B28 (zákaz zastavení) v ulici Bořivojova, Kralupy nad Vltavou – 

viz příloha č.1. 
2. RM ukládá TSM předložit odboru dopravy žádost na tuto úpravu – odstranit dopravní značku B28 (zákaz 

zastavení) v ulici Bořivojova, Kralupy nad Vltavou – viz příloha č.1. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Zápis byl vyhotoven 16.10.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 19 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 15.10.2018. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 16.10.2018 
 
 
 
Petr Holeček , starosta                                                                                       Ing. Marek Czechmann, místostarosta  


