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sk. znak/lhůta: A/15 

 

   
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. února 2018  
(RM č. 3) 

 
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. 3 
usnesení č.: 18/3/1/1  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 4/2018   
usnesení č.: 18/3/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 4.450.000 Kč, na základě 

žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.450.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů 
dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 4.450.000 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. Bidfood Czech Republic s.r.o., který je určen na uspořádání akce „Sportovec roku 
2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 792.000 Kč. Jedná se o státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, za 
účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 
jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 792.000 Kč a 
navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na pěstounskou péči o 
792.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.490 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 pol. 5171 org. 387 (oprava v 
objektu nového informačního centra). Jedná se o výměnu tlakového čerpadla. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 
(nákup ostatních služeb) na § 3599 pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím PO). Jedná se o poskytnutí 
individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 62.920 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3613 pol. 5169 (PD – Demolice skladové haly p. č. st. 
753, k. ú. Kralupy nad Vltavou). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 213.202 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 org. 6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 
org. 516 (rekonstrukce pivovarské sladovny). Finanční prostředky budou použity na úhradu Studie roční 
energetické bilance vč. ekonomické analýzy – adaptace pivovarské sladovny na kulturní centrum. 

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD-Demolice skladové haly p.č.st.753, k.ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/3/4/1 
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace na akci: „Demolice skladové haly 
p.č.st. 753, k.ú. Kralupy nad Vltavou“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou ve výši 52.000,- Kč bez DPH (62.920,- Kč vč DPH). 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – 1. etapa 
usnesení č.: 18/3/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v 
KaSS, Kralupy nad Vltavou – 1. etapa“ s dodavatelem ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, 
IČ: 45274517, za celkovou cenu 1.954.276,68 Kč bez DPH, resp. 2.364.674,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Rozšíření parkovacích stání, Lobeč, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/3/4/3 
RM schvaluje zápočet smluvní pokuty ve výši 3001,50 Kč bez DPH za vykonanou činnost na analýze návrhu 
člena komise výstavby a dopravy za cenu 3001,50 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, Část 3 – Elektronizace evidence 
majetku 
usnesení č.: 18/3/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentaci k této zakázce 

s názvem „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, část 3 – Elektronizace evidence majetku“ 
zadávanou v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního 
operačního programu, resp. s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014-2020, a to mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- MK Consult, v.o.s, Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593, 
- GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 77/52, 150 00, Praha 5, IČ: 44851529 
- GIS Projekt s.r.o., Krále Jiřího 1018/38, 360 01 Karlovy Vary 1, IČ: 29065968 
- MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303,  
- Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8,  

        IČ: 26429632. 
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Kamil Hainc, vedoucí odboru OKTAJ 
- Karel Kohl, vedoucí oddělení IT 
Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- David Kořínek, informatik 
- Petr Novotný, informatik 
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Bod programu Vyhlášení VZ – Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 18/3/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech and Vltavou“ zadávanou v souladu s interními Pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech and Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- J. I. H. – sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 
- Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, 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 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu Vyhlášení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 18/3/4/6 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - III. ETAPA“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou - III. ETAPA“. 

3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 150.000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 
- SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu:  Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období leden 2018 
usnesení č.: 18/3/4/7 
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období leden 2018. 

 

Bod programu: Cenová nabídka – studie energetické bilance včetně ekonomické analýzy – Sladovna –  
kulturní centrum 
usnesení č.: 18/3/4/8 
RM schvaluje zadat Univerzitnímu centru energeticky efektivních budov, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, 
IČ 68407700, vypracování Studie roční energetické bilance včetně základní ekonomické analýzy a návrhu 
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy pivovarské sladovny adaptované na kulturní 
centrum města Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 213 202 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřena 
smlouva o dílo. 

 

Bod programu: Vlajka pro Tibet  
usnesení č.: 18/3/4/9 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2018 u budovy městského úřadu. 

 

Bod programu: “Bezbariérové chodník ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“ – smluvní 
pokuta 
usnesení č.: 18/3/4/10 
RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty v celkové výši 15% z ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo č. obj. 
RISML/00095/2017 na akci „Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“ firmě 
SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za prodlení s termínem 
dokončení stavby a to ve výši 287.999,85 Kč. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene –  kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú.Mikovice  
usnesení č.: 18/3/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky  na pozemcích parc. č. 560/1 a parc. č. 42/1 v  k. ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků 
pozemku parc. č. 42/25  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za 
prvních 10m 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 – vodovodní  přípojka v k.ú. Mikovice  
usnesení č.: 18/3/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí,  vodovodní přípojky  na pozemku parc. č. 559/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 364, za jednorázovou 
úhradu ve výši  4.000,- Kč za prvních 10m 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 ( GasNet, s.r.o.) 
usnesení č.: 18/3/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného  
plynárenského zařízení  na  pozemcích Města Kralupy nad Vltavou  parc. č. 133/30, parc. č. 152/1 a parc. č. 
576/1 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 bm délky trasy a 400,-Kč za 
každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Lobeček a Kralupy (UPC) 
usnesení č.: 18/3/5/4    
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení telekomunikační sítě UPC a jejího zařízení  na pozemcích parc.č.  139/4, 129/19, 
153/36, 153/26,126/1 vše v k.ú. Lobeček a parc. č. 620/112 a 620/166 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem 
Praha 4 – Nusle, Závišova 5,  IČ 0056262, 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.: 18/3/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. Z. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03. 2018 do 28.02.2019.  
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.03.2018 do 28.02.2019.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K. ze 

sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2018 do 30.06.2018. 

 

Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ  - schválení nájemce             
usnesení č.: 18/3/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Bella Caffe s.r.o., zastoupené Ing. Kamilou 
Novákovou, Komenského nám. 8, Kralupy nad Vltavou, IČ 04912373, na pronájem nebytových prostor 
v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, o rozloze 41,36 m2, terasy o rozloze 120 m2, skladovacího prostoru 
o rozloze 18 m2, za účelem zřízení provozovny občerstvení, za nájemné  101.640,- Kč/rok včetně 21% DPH. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 let. Veškeré úpravy a vybavení provozovny občerstvení provede 
nájemce na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen 01.04.2018. 

 

Bod programu: Koupě nově vybudované komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Mikovice (ul. Na Cikánce) 
usnesení č.: 18/3/5/7 
RM schvaluje koupi nově vybudované komunikace, dešťové kanalizace s retenční nádrží  a veřejného 
osvětlení na pozemcích par.č.564/4, 400/7, 398/8, 541/1, 398/2, 398/1, 538/4, 388/4, 406/2, 538/3 a 388/5  
v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, v ulici Na Cikánce, (podle projektové dokumentace spol. NOZA, s.r.o. 
větev A a B) od investora stavby, manželů  L.  a R. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
města. Kupní cena bude činit 80% prokazatelně vynaložených nákladů na jejich výstavbu, maximálně však 4. 
mil. Kč bez DPH. Dojde-li při realizaci  staveb  větve A a B ke zvýšení nákladů nad tuto částku, hradí toto 
navýšení zcela žadatelé. Před vydáním stavebního povolení ke stavbě bude uzavřena Smlouva o smlouvě 
budoucí kupní, vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Spolupráce města Kralupy nad Vltavou a České zemědělské univerzity Praha  
usnesení č.: 18/3/6/1  
1. RM bere na vědomí informace o Virtuální univerzitě třetího věku, kterou organizuje České zemědělské 

učení v Praze. 
2. RM schvaluje podepsání smlouvy o spolupráci města Kralupy nad Vltavou a Českého zemědělského 

učení v Praze a zmocňuje starostu města podpisem této smlouvy. 
3. RM schvaluje RnDr. Ivanu Krausovou, Ph.D., tudorem výuky za město Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ a MŠ na 1. pololetí  
2018 
usnesení č.: 18/3/6/2 
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1. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 22.500 Kč  

z kap. 2 - OSVŠK, § 3111 – mateřské školy, položka 5331 - příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331 
následovně: 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka.   15.000 Kč 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše    7.500 Kč 
 

2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 55.000 Kč  

z kap. 2 – OSVŠK, § 3113 - základní školy, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, 
org. 5331, pro níže uvedené základní školy následovně: 
 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029   22.500 Kč 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  10.000 Kč 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou   10.000 Kč 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198      12.500 Kč  

 
3. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 17.500 Kč pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 

z kap. 2 – OSVŠK, § 3114 – základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, položka 5331 – 

příspěvek na asistenta pedagoga, org. 5331. 

4. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 5.000 Kč pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, 

z kap. 2 – OSVŠK, § 3117 – první stupeň základních škol, položka 5331 – příspěvek na asistenta pedagoga, 

org. 5331. 

 

Bod programu: Bezpečnostní analýza   
usnesení č.: 18/3/6/3 
RM schvaluje vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza – podklad pro projekty a akce programu 
prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2018.  

 

Bod programu: SEMIRAMIS z. ú. - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad 
Vltavou za rok 2017  
usnesení č.: 18/3/6/4 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Centra terénních programů Středočeského kraje - SEMIRAMIS z. ú. - 
o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. ledna 2017 - 31. prosince 2017). 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou úpravu  
usnesení č.: 18/3/7/1 
RM schvaluje převedení částky 250.000,- Kč z položky 9-3745-5139 org. 558 „závěsné nádoby na lávku pro 
pěší přes Vltavu“ na položku 9-3745-5137 org.558 „závěsné nádoby na lávku pro pěší přes Vltavu“  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu:  Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/3/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad 
Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 5.000 Kč na podporu a výdaje 
související s konáním Zimní výstavy drobného zvířectva. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/0007/2018) s Českým svazem chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 
1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
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IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 18/3/9/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. K. na 

dobu určitou od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š. na dobu určitou od 

01. 03. 2018 do 28. 02. 2019. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 18/3/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, 
za prosinec 2017. 

 

Bod programu: Smlouva o dílo   
usnesení č.: 18/3/9/4 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou KROS spol. s r. o. na zajišťování revize, kontroly a servisu 
plynových kotlů a příslušenství v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 18/3/9/5 
RM schvaluje přidělení bytu č. 561 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad 

Vltavou, paní L. Š., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou - schválení rozpočtové změny 
usnesení č.: 18/3/9/6 
RM schvaluje převedení nevyčerpaného provozního příspěvku PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
z roku 2017 ve výši 155.805,77 Kč do roku 2018.   

 
Bod programu: Žádost o dotaci – Nákup elektromobilů pro TSM 
usnesení č.: 18/3/9/8 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR na nákup 3 kusů elektromobilů, kategorie N1 (nákladní menší od 2,5 do 3,5 t včetně) 
pro Technické služby města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – potvrzení cenové nabídky  
usnesení č.: 18/3/9/10 
RM schvaluje Kralupské sportovní, spol. s r.o., pokračování v realizaci akce „rekonstrukce ubytovacího 
zařízení na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou – II. etapa“ s dodavatelem stavebních prací MONTAKO 
– stavební s.r.o., IČO: 24180416, se sídlem Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, za vysoutěžené 
ceny z roku 2015 (viz nabídka předložená dne 9. 9. 2015 v 8:16 hod. v souladu se zadávací dokumentací ze 
dne 25. 8. 2015 v poptávkovém řízení na akci „Kralupská sportovní – rekonstrukce prostor ubytovny – 
II. etapa“). 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu 
TSM za období leden 2018 
usnesení č.: 18/3/9/11 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období leden 2018. 
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Bod programu: Návrh na schválení Plánu oprav na rok 2018 a přehledu nákladů na opravy za rok 2017, 
plnění usnesení RM č. 2/2018 ze dne 29.01.2018 
usnesení č.: 18/3/9/12 
1. RM bere na vědomí informaci o loňských opravách městských domů a bytů a o nákladech a plánu oprav 

v roce 2018. 
2. RM schvaluje Plán oprav na rok 2018. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Navýšení měsíčních dotací linek PID pro rok 2018 
usnesení č.: 18/3/10/1 
RM schvaluje navýšení měsíčních záloh na provoz dopravní obslužnosti autobusových linek PID. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise 
usnesení č.: 18/3/11/1  
1. RM bere na vědomí Zápis č. 26 Zdravotní a sociální komise ze dne 24. 01. 2018. 
2. RM schvaluje Plán Zdravotní a sociální komise na 1. pololetí 2018 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.18 

Plán činnosti Ekologické komise pro 1. pololetí 2018 
usnesení č.: 18/3/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 17 ze dne 08.02. 2018. 
2. RM schvaluje plán činnosti Ekologické komise pro 1. pololetí 2018. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Ing. Marek Czechmann podal RM informaci o „žádosti pana J. J. na RM o legalizaci kanalizační přípojky na 
parc. č. 231/1 k.ú. Kralupy nad Vltavou, ulice Bořivojova“. K žádosti pana J. se vyjádřili příslušné odbory – 
OŽP a OVaÚP. RM souhlasí, aby stanoviska obou odborů byla využita pro odpověď panu J. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ  - schválení nájemce             
usnesení č.: 18/3/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s T. Š., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ 76585271, na 
pronájem nebytových prostor v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, o rozloze 41,36 m2, terasy o rozloze 
120 m2, skladovacího prostoru o rozloze 18 m2, za účelem zřízení provozovny občerstvení, za nájemné 
60.000,- Kč/rok včetně 21% DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 let. Veškeré úpravy a vybavení 
provozovny občerstvení provede nájemce na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen 01.04.2018. 

 
Bod programu: Nabídka majetku PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou zřizovateli 
usnesení č.: 18/3/9/7 
RM schvaluje převod automobilu Citroen Berlingo z majetku příspěvkové organizace Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou do majetku Města Kralupy nad Vltavou k dalšímu využití.  

 
Bod programu: Připojení PAM k Dopravním portálu Středočeského kraje  
usnesení č.: 18/3/10/2 
RM schvaluje sepsání a podání žádosti o připojení prvku aktivního monitoringu k Dopravnímu portálu 
Středočeského kraje.  
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ZÁPIS OVĚŘEN 

 
Příští jednání Rady města se uskuteční 26. 2. 2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 13. 2. 2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 3 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 12. 2. 2018. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 13. 2. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                  Ing. Marek Czechmann, místostarosta               

 
 


