
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. 9. 2014 
(RM č. 21) 

 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 21 
usnesení č.: 14/21/1/01 
 
RM schvaluje návrh programu 21. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 19/2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“ 
 
usnesení č.: 14/21/2/01  
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení k akci „Podzemní 
kontejnery na separovaný odpad“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek  
Náhradníky, v pořadí.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/21/2/02 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení v otevřeném řízení na akci „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - 
Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci a odůvodnění veřejné zakázky k otevřenému řízení na akci „PŘEDMOSTÍ 
- TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“. 

 
3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 

Náhradníky v pořadí.  
 

Bod programu: STAŽENO 
 
usnesení č.: 14/21/2/03 

 
Bod programu: Platový výměr osoby pověřené vedením MŠ Dr. E. Beneše 
 
usnesení č.: 14/21/2/04  
RM schvaluje nový platový výměr paní J. K., osoby pověřené vedením příspěvkové organizace města „Mateřská 
škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,“ dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 23. 8. 2014. 

 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. v čp. - BD Na Hrádku 
 

usnesení č.: 14/21/2/05  
RM schvaluje podnájem bytu č. v čp. Na Hrádku, na dobu určitou od 8. 9. 2014 - do 31. 8. 2015 



 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2014 
 
usnesení č.: 14/21/3/01 
RM schvaluje Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o peněžitý 
dar od paní Hermanové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351  
o 8.000,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o peněžitý 
dar od pana Litouše na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 
 o 18.000,- Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o peněžitý 
dar od paní Podrabské na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351  
o 18.000,- Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o peněžitý 
dar od paní Jindáčkové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351  
o 18.000,- Kč. 
 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o peněžitý 
dar od paní Jindáčkové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351  
o 18.000,- Kč. 
 
6. Přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 269.114,75 Kč na 
uhrazení překročených výdajů za rok 2013 na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto prostředky 
nepodléhají finančnímu vypořádání a budou převedeny do rezervy města.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402, položka 2222 o 269.114,75 Kč a navýšení výdajů kap.  
č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, položka 5901 o 269.114,75 Kč. 
 
7. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí v rámci města Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 348.511,- Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 348.511,- Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol  
a paragrafů dle skutečného čerpání dotace o 348.511,- Kč.  

 
RM schvaluje Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na TDI a koordinátora BOZP na projekt „Zateplení ZŠ Praktická Kralupy nad 
Vltavou“ v celkové výši 40.000,- Kč z kap. č. 1 ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast 
k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic § 3114 pol. 6121 org. 342 (zateplení ZŠ Praktická). 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: „Rekonstrukce sociálních zařízení, ZŠ Komenského nám.“ – požadavek na vícepráce  

a uplatnění smluvní pokuty 
 
usnesení č.: 14/21/4/01 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o požadovaných vícepracích a o nároku na uplatnění smluvních 
pokut na stavbě „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Komenského náměstí“. 



 
2. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. RISML/00017/2014 na provedení víceprací v celkové výši 161 509,18 Kč 
vč. DPH, dle předložených změnových listů v rámci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení, ZŠ Komenského 
nám., Kralupy nad Vltavou " firmou: ORSmix s.r.o., Šluknovská 315/14, Praha 9.  
 
3. RM schvaluje uplatnit v rámci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Komenského náměstí“, 
s přihlédnutím na celkový objem prací, smluvní pokutu v celkové výši částky požadované za vícepráce.  
Na smluvní pokutu bude proveden zápočet vůči konečné faktuře. 

 
Bod programu: Stavební úpravy BD Vrchlického 703, Kralupech nad Vltavou - vypracování projektu pro 
realizaci stavby 
 
usnesení č.: 14/21/4/02 
RM schvaluje provedení projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy BD Vrchlického 703, Kralupy  
nad Vltavou“, zhotovitelem: 3projekt – sdružení projektantů, K remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 – Chodov,  
za celkovou cenu 92.000,- Kč. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo. 

 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Nerudova, Kralupy 
 
usnesení č.: 14/21/4/03 
RM schvaluje vstup do chodníku v ulici Nerudova parc. č. 760/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, z důvodu 
rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a armaturní šachty.  

 
Bod programu: Poskytnutí informací k plánované výstavbě vodovodního řadu, etapa Olovnice – Zeměchy, 
doplnění nové parcely. 
 
usnesení č.: 14/21/4/04 
RM schvaluje uložení vodovodního řadu na pozemku parcelního čísla 518/1 v katastrálním území Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou, v majetku Města Kralupy nad Vltavou, s tím že budou firmou zřízena věcná břemena  
na všech dotčených pozemcích.  

 
Bod programu: Ul. Třída legií – přístřešek autobusové zastávky 
 
usnesení č.: 14/21/4/05 
RM schvaluje objednání dodávky a montáže zastávkového přístřešku čtyř modulového bez bočnic typu B  
vč 2 ks zahradní lavičky bez opěradla dl. 140 cm s umístěním na autobusovou zastávku v ulici Třída Legií – U 
Čejků za částku 133.100,- Kč vč DPH u firmy RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, která 
v současné době akci: Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy v Kralupech nad Vltavou realizuje. 
 
RM schvaluje umístění dopravní značky s časovým omezením parkování na vybudovaném stání v ulici Třída 
Legií.  

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na schválení nájemce části pozemku p. č.43/6, k. ú.Mikovice o ploše 493m2   
 
usnesení č.: 14/21/5/01 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 43/6 v k. ú.Mikovice, obec Kralupy nad Vltavou, 
o ploše 493m2 s paní E. S., za účelem rekreace a zahrádkaření na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
Výše nájmu je 11,00 Kč/m2/rok, tj. 5.423,00 Kč/rok. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 

1) S. J. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2) M. B. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
3) S. H. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
4) Mgr.V. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
5) V. S. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 



6) I. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
7) J. H. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
8) Z. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
9) V. L. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
10) M. M. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

 
usnesení č.: 14/21/5/02 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č., Chelčického s paní S. J. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 
 
2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. , Dr.E.Beneše čp. s paní M. B. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 
 
3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č., Komenského čp. se S. H., jako na byt služební  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 
 
4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č., Komenského čp. s Mgr.V. K., jako na byt služební  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 
 
5. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. ,Cesta brigádníků čp. s panem V. S. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 
 
6. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s paní I. K. na byt č. , Cesta brigádníků čp., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10.2015. 
 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. ,Cesta brigádníků čp. s panem J. H. ze sociálních důvodů 
na 3 měsíce od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Cesta brigádníků čp. paní Z. K. na dobu  
3 měsíce od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014. 
 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. .Libušina čp. ,panu V. L. ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 
 
10. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č., Libušina čp. s paní M. M. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 

 
Bod programu: Návrh na schválení záměru o nájmu pozemku p.č. 13/10 a části pozemku p.č. 13/8, 
k.ú.Lobeček – zahrádkaření a rekreace 
 
usnesení č.: 14/21/5/03 
RM schvaluje záměr o pronájmu pozemku p. č. 13/10 o ploše 376m2 a části pozemku p. č.13/8 o ploše 272m2, 
k.ú. Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci 

 
Bod programu: Změna nájemní smlouvy č. 244/13/700/RIaSM 
 
usnesení č.: 14/21/5/04 
RM schvaluje zvýšení nájemného (pachtovného) společnosti Farma Chmel s.r.o. za pronájem pozemků v k. ú. 
Zeměchy, formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 244/13/700/RIaSM na 2 731,-Kč/rok . 

 
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor Palackého čp. 6  
 
usnesení č.: 14/21/5/05 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Palackého náměstí čp. 6  
ve druhém podlaží  zadní budovy: 

- tři kanceláře o výměře 34,70 m2 za nájemné 500,-.Kč/m2/rok 
- společné prostory (chodbička, chodba a WC) o výměře 29,30 m2 za nájemné 250, Kč/m2/rok 



- v případě pronájmu kancelářského nábytku nájemné ve výši 5. %/rok z pořizovací ceny pronajatého 
nábytku (poř.cena 117 072,59 Kč). 

na dobu určitou od 15. 9. 2014 do 30. 9. 2018 se společností APTO a.s., Švabinského 922/70, Praha 4. 
 

Bod programu: Prodloužení smlouvy o výpůjčce – ZO ČSCH Kralupy N/Vlt. 
 
usnesení č.: 14/21/5/06 
RM schvaluje prodloužení doby výpůjčky budovy bez čp. postavené na st. 580 v k. ú. Lobeček, dodatkem č. 2. 
ke Smlouvě o výpůjčce č. 5/05/700/SM,  na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – vodovodní přípojka  
 
usnesení č.: 14/21/5/07 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav vodovodní přípojky na pozemku pp. 490/4 v k.ú. Zeměchy, jehož vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, k domu čp. 94, Na Rybníkách v k.ú. Zeměchy, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
Bod programu: Žádost o povolení hostování cirkusu  
 
usnesení č.: 14/21/5/08 
RM bere na vědomí pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú.Lobeč od 8. 9. 2014 do 14. 9. 2014 za účelem hostování 
cirkusu ANDRES zastoupeného panem Alešem za částku 1.000,--Kč/den.  

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Sponzorský dar 
usnesení č.: 14/21/6/01 
RM schvaluje vrácení sponzorského daru panu Radimu Framberkovi ve výši Kč 7.500,-. 

 
Bod programu: Spolupráce Města a Agentury pro sociální začleňování 
 
usnesení č.: 14/21/6/02 
RM souhlasí s podepsáním spolupráce mezi odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Městem 
Kralupy nad Vltavou. Podpisem memoranda pověřuje starostu města pana Petra Holečka. 

 
Bod programu: Předložení čestného prohlášení k zakoupení souboru kreseb G. Karse pro Městské muzeum 
Kralupy nad Vltavou   
 
usnesení č.: 14/21/6/03 
RM bere na vědomí čestné prohlášení o původu a pravosti souboru kreseb Georga Karse, zakoupené Městským 
Muzeem v Kralupech nad Vltavou od předchozí majitelky paní Ludmily Špecingerové. 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou  
 
usnesení č.: 14/21/6/04 
RM schvaluje přidělení bytu č. v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru , Kralupy nad Vltavou 
pro paní M. K., na dobu určitou 1 roku.  

 
Bod programu: Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o souhlas s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor  
a žádost o převod finančních prostředků z IF do rozpočtu zřizovatele a jeho následný převod škole jako 
provozní dotaci. 
 
usnesení č.: 14/21/6/05 
1. RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník dlouhodobý pronájem nebytových 
prostor v Hotelu Sport č.p. 1087, (bývalá zasedací místnost zastupitelstva) jako zkušebnu, víceúčelový koncertní 



sál, pro pořádání pedagogických porad a školení pro příspěvkovou organizaci. V pronajatých prostorách nesmí 
probíhat výuka. 
 
2. RM ukládá Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, odvod finanční částky ve výši 
38.720,-Kč z Investičního fondu organizace zřizovateli a následně  
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník navýšení provozního příspěvku  
na provoz ve výši 38.720,-Kč na účet 549 – Jiné ostatní náklady - pronájem.  
 
3. RM ukládá řediteli ZUŠ nájemní smlouvu zkonzultovat s právníkem MěÚ a před podpisem předložit RM. 

 
Bod programu: Žádost MŠ Holubice o příspěvek na asistenta pedagoga pro dítě s trvalým pobytem 
v Kralupech nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/21/6/06 
1. RM doporučuje ZM ke schválení příspěvek ve výši 46.000,-Kč pro Mateřskou školu Holubice na školní rok 
2014/2015 na částečné pokrytí příspěvku pro asistenta pedagoga pro předškolní dítě s trvalým bydlištěm 
v Kralupech nad Vltavou.  

 
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtovou změnu ve výši 46.000,-Kč z  kap. 1 EKO, § 6409 ost. činnosti  
j. n., pol. 5901 rezerva města - 46.000,-Kč na kap. 2 SVŠaK § 3111, pol. 5331 neinv. příspěvky + 46.000,-Kč 
Finanční částka bude zaslána Mateřské škole Holubice na školní rok 2014/2015 na částečné pokrytí příspěvku  
pro asistenta pedagoga pro předškolní dítě s trvalým bydlištěm v Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o mimořádný příspěvek na zajištění provozu MŠ Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/21/6/07 
1. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příspěvku na provoz ve výši 230.000,-Kč pro Mateřskou školu  
Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou pokrytí příspěvku  
 
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtovou změnu ve výši 230.000,-Kč z  kap. 1 EKO, § 6409 ost. činnosti  
j. n., pol. 5901 rezerva města - 230.000,-Kč na kap. 2 SVŠaK § 3111, pol. 5331 neinv. příspěvky + 230.000,-Kč 
Finanční částka bude zaslána Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše.  

 
Bod programu: Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „ Moderní učitel 21. století“ 
mezi ČVUT v Praze a ZŠ praktickou Kralupy nad Vltavou. 
 
usnesení č.: 14/21/6/08 
1. RM bere na vědomí  

a) Informaci o projektu „Moderní učitel 21. století“ Českého vysokého učení technického v Praze,  
se sídlem Zíkova 4, Praha 6 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 3. Další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0019, který bude realizován 
ve školním roce 2014-15.  

 
b)Informaci o tom, že na základě předchozí spolupráce ve školním roce 2013-14 bude partnerem 
s finančním příspěvkem základní škola zřizovaná městem: Základní škola praktická Kralupy nad 
Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace. 
Skutečnost, že škole zapojené v projektu ani městu jako jejímu zřizovateli nevzniknou zapojením škol  
do projektu žádné finanční náklady; naopak z prostředků projektu bude škola vybavena dotekovými 
technologiemi pro výuku a posíleny mzdové prostředky pro koordinátora projektu ve škole. Projektem  
se zvýrazní zapojení školy a jejich žáků do komunitního života a prezentace města a regionu.  

 
2. RM schvaluje podle § 32a  odst. 5 zákona  č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) souhlas s tím,  
aby ředitelka základní školy zřizované městem Kralupy nad Vltavou: Základní škola praktická Kralupy nad 
Vltavou Jodlova 111, uzavřela s ČVUT v Praze smlouvu o partnerství v projektu „Moderní učitel 21. století“ 
Českého vysokého učení technického v Praze, IČ: 68407700, se sídlem Zíkova 4, Praha 6 v OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.00/51.0019. 



 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
 
usnesení č.: 14/21/6/09 
1. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu určitou  
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 
 
2. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu určitou  
od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou o čerpání finančních prostředků z rezervního 
fondu 
 
usnesení č.: 14/21/6/10 
RM schvaluje ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou čerpání finančních prostředků ve výši 330.000,-Kč 
z rezervního fondu organizace na opravy WC, malování a nákup šatních skříněk. 

 
Bod programu: Jmenování konkursní komise u konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 
 
usnesení č.: 14/21/6/11 
1. RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
konkursní komisi pro konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
zřizované městem Kralupy nad Vltavou, Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, se sídlem Dr. E. 
Beneše 694, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ:75002761, ve složení:  
Předseda komise:                Petr Holeček…………………………………..         zástupce zřizovatele 
 
Členové komise:                  Marie Blažková…………………………………       zástupce zřizovatele 
 

Mgr. Tomáš Valášek                   zástupce krajského úřadu 
Alena Slámová                                                   odborník v oblasti státní 

správy,organizace a řízení ve 
školství 

Jaroslava Kostelníčková                                   zástupce pedagogických pracovníků školy  
 

Mgr. Ladislava Halvová                                    zástupce České školní inspekce 
 

2. RM ukládá starostovi města Kralupy nad Vltavou jmenovat výše uvedené členy konkursní komise. 
 

3. RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
tajemníka konkursní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro posuzování 
uchazečů na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Kralupy  
nad Vltavou, Dr. E. Beneše a to: Lenku Mudrovou. 

 
Bod programu: Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/21/6/12 
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy  
nad Vltavou, dle přílohy důvodové zprávy. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu 
 
usnesení č.: 14/21/7/01 
RM schvaluje převedení částky 150.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 298„Revitalizace lipové aleje 
v Přemyslově ulici“ na položku č. 9-3745-5169 org. 377 „Investiční akce odboru RIaSM“ na provedení výsadeb 



zeleně (66.566, Kč)) a obnovu trávníků v Revoluční ulici (56.265,- Kč) a na provedení výsadeb zeleně v ZŠ  
V. Havla (27.169,- Kč). 
 
RM schvaluje převedení částky 120.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 401„Pasporty zeleně - aktualizace“  
na položku č. 9-3745-5169 org. 377  „Investiční akce odboru RIaSM“  na provedení výsadeb zeleně v ZŠ  
V. Havla. 

 
RM schvaluje převedení částky 63.728,- Kč z položky 9-3725-5169 separovaný sběr odpadu na položku č. 9-
3745-5169 org. 377 „Investiční akce odboru RIaSM“ na provedení výsadeb zeleně v ZŠ V. Havla. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

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

 
 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis z jednání Komise pro centrum města - informace 

usnesení č.: 14/21/11/01 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 18. 8. 2014. 

 
Bod programu:  Zápis z jednání Komise redakční rady 

usnesení č.: 14/21/11/02 
RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady ze dne 18. 8. 2014 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehledová zpráva ZŠ Gen. Klapálka. Kralupy n. Vlt. 8/2014 
 
usnesení č.: 14/21/12/1 
RM bere na vědomí: Přehledovou zprávu ZŠ Gen. Klapálka. Kralupy n. Vlt.8/2014 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
RM schvaluje umístění reklamního banneru na plot nemocnice v Mostní ulici jako upoutávku na Kralupské 
vinobraní pořádané Farní charitou Kralupy nad Vltavou dne 27. 9. 2014. 

 
RM bere na vědomí stížnost paní Ing. B. N., týkající se vrácení nájemného za pronajatý sklep. 
RM nerevokuje usnesení č. 13/31/9/01 ze 17. 12.2 013. 

 
RM schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy č. 80/12/700/RIaSM uzavřené mezi městem a spol. PERLA 
Kralupy nad Vltavou s.r.o. . 

 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 3. 9. 2014 
 
 



 
 

 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 


