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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. prosince 2015 

(RM č. 27) 
 

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. 

 
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 27 
usnesení č.: 15/27/1/01  
RM schvaluje návrh programu 27. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 26/2015 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Soubor opatření v souvislosti se zahájením činnosti PO Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou   
usnesení č.: 15/27/2/01 
1. RM schvaluje předání nemovitého majetku města k hospodaření příspěvkové organizaci „Sociální služby 

města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“ - budovu DPS čp. 1171, pozemek st.p.č. 781/1 a 
pozemky ostatní plocha a zeleň p.č. 53/13, 53/11 a 48/88, a budovu DPS čp. 1181 a pozemek st.p.č. 
1045, vše v k.ú. Lobeč, s účinností od 1. 1. 2016. 

2. RM schvaluje předání movitého majetku města k hospodaření příspěvkové organizaci „Sociální služby 
města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“ v předloženém  rozsahu - předmětné movitosti jsou 
položkově uvedeny v příloze důvodové zprávy, s  účinností  od  1. 1. 2016. 

3. RM schvaluje novelu organizačního řádu města, s účinností od 1. 1. 2016, spočívající v příslušném 
zohlednění skutečnosti, že organizační složka města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou“ zanikne 
k 31. 12. 2015 a dne 1. 1. 2016 zahájí činnost příspěvková organizace města „Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace.“  

 

Bod programu: Administrace žádosti o dotaci – „Efektivní veřejná správa – Operační program 
zaměstnanost“ 
usnesení č.: 15/27/2/02 
RM schvaluje zpracování žádosti o dotaci na akci „Efektivní veřejná správa“ společností ACCON managers & 
partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 28367146, a to za celkovou cenu 60.500,- Kč s DPH + 3 
% z celkové výše přiznané dotace. 

 
Bod programu: Návrh pravidel pro jednání komisí/výborů 
usnesení č.: 15/27/2/03 
1. RM ukládá předsedovi komise/výboru předložit starostovi města program jednání komise na  

1. pololetí ke každému nadcházejícímu roku nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku a na 2. 
pololetí vždy nejpozději do konce července daného kalendářního roku. 

2. RM ukládá předsedovi komise/výboru povinnost informovat o čase jednání v dostatečném časovém 

předstihu garanta komise/výboru a vedení města, tzn. starostu, místostarosty, ostatní členy rady, a 

tajemnici MěÚ tak, aby se v případě zájmu mohli jednání zúčastnit. 

3. RM ukládá zapisovateli komise/výboru vždy vyhotovit z jednání zápis přímo na místě. Předsedové 

předkládají zápisy z jednání do RM/ZM prostřednictvím zapisovatelů. Zápisy budou předkládány spolu 

s průvodním dokumentem, který bude obsahovat návrhy usnesení. 

Zapisovatelé mají povinnost zůstat do konce jednání a následně umožnit čipem všem přítomným odjezd 

z garáže MěÚ. 
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4. RM ukládá předsedovi komise/výboru, aby plnění zadaných úkolů od RM/ZM předkládal formou 

materiálu do RM/ZM a případně tak i své náměty předkládal přímo na jednání RM/ZM prostřednictvím 

standardního materiálu, který vyhotoví zapisovatel v součinnosti s předsedou komise/výboru. 

5. RM ukládá předsedovi komise/výboru předložit ke konci každého pololetí návrhy na výplatu odměn pro 

členy komise/výboru a jejich zapisovatele s přehledem o účasti na jednání, a to na základě výzvy od 

Michaely Žambůrkové. 

6. RM ukládá předsedovi komise/výboru informovat RM/ZM o dlouhodobé neúčasti člena na jednáních 

komise/výboru. RM/ZM následně může rozhodnout o odvolání člena komise/výboru. 

7. RM ukládá zapisovateli komise/výboru informovat se před každým jednáním komise/výboru na obsah 

přidělených desek v podatelně MěÚ, do kterých jsou jednotlivým komisím/výborům vkládány případné 

materiály a podněty k projednání od vedení města, pracovníků MěÚ a občanů města. 

8. RM ukládá zapisovateli komise/výboru povinnost evidovat příslušné dokumenty ve spisové službě. 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 29/2015 
usnesení č.: 15/27/3/01 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě 
Smlouvy o poskytování lokální asistence v lokalitě Kralupy nad Vltavou v rámci veřejné zakázky 
„Asistence v lokálních partnerstvích pro  lokality vybrané v roce 2014“ v celkové výši 18.999,98 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,  § 4319 o 18.999,98 Kč a navýšení výdajů 
u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání o 18.999,98 Kč.  

2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 2.800,-Kč, účelově 
určené na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle 
§ 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
2.800,- Kč  a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 2.800,- Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek 
v celkové výši  114.475,- Kč účelově určené na projekt: „Obnova sochy Jana Nepomuckého 
v Mikovicích“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 114.475,- Kč  a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3326  o 114.475,- Kč. 

4. Přijetí investiční dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2015 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a 
složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje JSDH 
v maximální výši  200.000,- Kč účelově určené na projekt: „Modernizace lodi Carolina JSDH Kralupy 
nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4222 o 200.000,- Kč  a navýšení 
výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 5512  o 200.000,- Kč. 

5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 33.258,- Kč. Dotace 
je účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona 
č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.258,- Kč  a navýšení 
výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036  o 33.258,- Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o 
peněžitý dar od paní Šlechtické 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. 
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7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná se o 
peněžitý dar od paní Hráškové 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. 

8. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši 95.972,63 Kč 
na projekt: „Zateplení – hasičská zbrojnice (Minice)“. Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 (ostatní 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 95.972,63 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.)  o 95.972,63 Kč. 

9. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové 
výši 5.645,44 Kč  na projekt: „Zateplení – hasičská zbrojnice (Minice)“. Finanční prostředky budou 
zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4213 (investiční přijaté transfery ze státních fondů)  o 5.645,44 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti j.n.) o 5.645,44 Kč. 

B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 74.242,- Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města) na  kap. č. 13 – doprava § 2221 (provoz veřejné silniční dopravy) pol. 5193 
(provoz MHD). Jedná se o navýšení položky provoz MHD z důvodu, že v první polovině roku se jezdilo 
po objízdných trasách při opravě ul. Mostní, zejména objížďky z důvodu uzavření průjezdu Kralup 
nad Vltavou při výstavbě podchodu v ul. Mostní.  Z důvodu této objížďky došlo i k úbytku cestujících 
a snížení tržeb. V uvedené době došlo i k navýšení kilometrů přidáním spojů do Veltrus. Náklady 
na navýšení km byly započítány a placeny městem Veltrusy cca. 10.000,- Kč. Tato částka byla 
zahrnuta v příjmové části rozpočtu. 

2. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány  v celkové výši 106.500,- Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 6901. 

    Jedná se o převody z kapitoly: 
    č. 9 životní prostředí, § 3725 pol. 5169 – sběr a svoz separ. odpadu…………..  89.300,- Kč 
                                           § 3733 pol. 5169 – monitoring kvality podzemní 
                                                                              vody – skládka Hrombaba………….. 17.200,- Kč 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.890,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace  investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 408 (rekonstrukce 
komunikace v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 
org. 474. Jedná se o administraci žádosti u dotační akce „Rekonstrukce sekundárních rozvodů – 
sídliště Cukrovar“. 

Bod programu: Směrnice „Pokladní služba“ 
usnesení č.: 15/27/3/02 
RM schvaluje směrnici „Pokladní služba,“ s účinností od 15. 12. 2015.  

 

Bod programu: Odpisový plán  
usnesení č.: 15/27/3/03 
RM schvaluje novou směrnici „Odpisový plán“ s účinností od 1. 1. 2016. 
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Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
usnesení č.: 15/27/3/04 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v přílohách. 

 

Bod programu: Dodatek k Rozpočtovému opatření č. 29/2015 
usnesení č.: 15/27/3/05 
Rada města schvaluje: 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 5512 (podpora jednotek SHD) 
pol. 5151 (vodné a stočné). Jedná se o úhradu faktury za vodné a stočné na Hasičárně v Lutovítově 
ulici.   

Bod programu: Dodatek č. 2 k Rozpočtovému opatření č. 29/2015 
usnesení č.: 15/27/3/06 
Rada města schvaluje: 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 62.920,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 
org. 477  (rekonstrukce chodníku Gen. Klapálka ). Jedná se o projektovou dokumentaci k dotační akci 
„Rekonstrukce chodníku Gen. Klapálka“. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Grantové schéma na podporu zájmových aktivit pro rok 2016 
usnesení č.: 15/27/4/01 
1. RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2016 v Kralupech nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu. 
3. RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
4. RM schvaluje vyhlášení „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 

 

Bod programu: Vstup do komunikací a chodníků v ulicích Třebízského, Tylova, Makarenkova, Kyjevská, 
Krakovská, Máchova a Šrámkova, Kralupy nad Vltavou. 
usnesení č.: 15/27/4/02 
RM schvaluje udělení výjimky společnosti INGAS Praha spol. s.r.o., Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10 na 
základě žádosti, pro vstup do komunikace a chodníku v souvislosti s rekonstrukcí místní plynovodní sítě 
v ulicích Třebízského, Tylova, Makarenkova, Kyjevská, Máchova, Krakovská a Šrámkova, Kralupy nad Vltavou 
za podmínky splnění požadavků správce místních komunikací.  

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/27/4/03 
RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, za celkovou cenu 4.099.999,73 Kč  
bez DPH, resp. 4.960.999,67 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část – zaměření a 
stavebně technické průzkumy  
usnesení č.: 15/27/4/04 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
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2. RM schvaluje dodavatele stavebně technických průzkumů vybraných objektů bývalého pivovaru (viz. 
důvodová zpráva), projektové dokumentace ležáckých sklepů vč. jejich zastřešení a průzkumu stávajícího 
stavu inženýrských sítí v dotčených objektech, a to společnost MURUS – monumenta renovamus 
projekce, spol. s r.o., Praha 4, za celkovou cenu 151 250 Kč vč. DPH. Finanční prostředky budou hrazeny 
z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 

3. RM schvaluje dodavatele doměření výšek ležáckých sklepů, a to společnost NOZA, s.r.o., Huťská 229, 
Kladno, za celkovou cenu 14 520 Kč vč. DPH. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru 
RIaSM na rok 2016.  

 

Bod programu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SL-018/2014 – méněpráce  
 s firmou SOFTLINK s.r.o. 
 usnesení č.: 15/27/4/05 
RM schvaluje – dodatek č. 2, ke Smlouvě o dílo č. SL-018/2014, realizované firmou Softlink s.r.o., Tomkova 
409, 278 01 Kralupy nad Vltavou z důvodu snížení celkové ceny díla o 21 272,- Kč, včetně DPH, dle přílohy 
č.1. 

 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č SL-026/2015 – méněpráce 
s firmou SOFTLINK s.r.o. 
usnesení č.: 15/27/4/06 
RM schvaluje – dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo č. SL-026/2015, realizované firmou Softlink s.r.o., Tomkova 
409, 278 01 Kralupy nad Vltavou z důvodu snížení celkové ceny díla o 12 620,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1 

 

Bod programu: PD – přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. – cenová nabídka  
usnesení č.: 15/27/4/07 
RM bere na vědomí záměr přístavby ZŠ Komenského a žádá o doložení podkladů demografického vývoje 
v regionu.  
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Odpis nerealizované investiční akce jako zmařené investice    
usnesení č.: 15/27/5/01 
RM schvaluje odepsání Projektové dokumentace veřejné hřiště v Mikovicích, org. 382, ve výši 59.290,-Kč, 
jako zmařenou investici – nerealizováno z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku.  

 
Bod programu: Žádost o změnu pronajatého prostoru v zadní budově Palackého čp.6 – APTO a. s.     
usnesení č.: 15/27/5/02 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k NS č.334/15/700/RIaSM se společností APTO a.s., Švabinského 922/70, 
Praha 4,  jehož předmětem je změna pronajatých nebytových prostor  ze současných, ve druhém podlaží 
zadní budovy Palackého náměstí čp.6, na nově navržených pronajatých nebytových prostor v prvním podlaží 
zadní budovy Palackého náměstí čp.6: 

- tři kanceláře o výměře 33,6 m2 za nájemné 500,-Kč/m2/rok 
- ostatní plocha (kuchyňka, archiv, WC, chodba) za nájemné 250,-Kč/m2/rok 
- v případě pronájmu kancelářského nábytku bude nájemné ve výši 5 %/rok z pořizovací ceny 

pronajatého nábytku včetně platné sazby DPH.   

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor v objektu nového infocentra  - schválení nájemce 
usnesení č.: 15/27/5/03 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Kloboučkovou , bydlištěm Zborovská 856, Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 62965379,  na pronájem nebytových prostor o rozloze 108,70 m2 v budově čp. 22 a teras včetně 
přístřešku pro popelnice o rozloze 178 m2, vše na pozemku parcelní číslo st. 1737 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
za účelem provozování infocentra s občerstvením, za nájemné 108 000,- Kč/rok včetně DPH. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Veškeré úpravy potřebné k provozu občerstvení a vybavení 
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kuchyně včetně příručního skladu provede nájemce na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen nejpozději 
1. 3. 2016.  

 
Bod programu: Návrh na  změnu smlouvy o výpůjčce pozemků k.ú. Kralupy (pozemky Hrombaba). 
usnesení č.: 15/27/5/04 
1. RM ruší usnesení č. 15/25/10/02 ze dne 18. 11. 2015. 
2. RM schvaluje záměr změnit smlouvu o výpůjčce č.55/13/700/RIaSM  ze dne 7.3.2014, uzavřené s paní 

Hanou Polákovou na výpůjčku pozemků p.č.  396/6, 396/5 a 446/40 a části pozemku   p.č. 446/24 v 
k.ú.Kralupy nad Vltavou,  uzavřením Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě. Změnou smlouvy o výpůjčce 
dojde k úpravě rozsahu  výpůjčky tak, že předmětem výpůjčky budou pozemky p.č. 396/6, 446/40, část 
pozemku p.č. 446/24 o výměře 50m2 a pozemek st. 1525, včetně technické haly, postavené na pozemku  
st.1525, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou.  Vypůjčitel zajistí předmět výpůjčky tak, aby nemohlo dojít ke 
škodám na majetku nebo na zdraví vypůjčitele, či třetích osob, a to na vlastní náklady, bez nároku na 
náhradu.  

 

 
 

 

Bod programu: Plnění usnesení č. 15/25/5/06 ze dne 18. 11. 2015 - návrh na sjednocení cen nájemného a 
srovnání cen s tržní hodnotou pozemků zahrádek a zemědělských pozemků s odůvodněním 
problematických lokalit a výjimek. 
usnesení č.: 15/27/5/05 
1. RM schvaluje nájemné za pronájem pozemků, určených k zemědělské výrobě (pacht), v jednotné výši 

3.0000,- Kč/ha. 
2. RM schvaluje nájemné za pronájem pozemků pod stávajícími budovami, umístěných v 1. ochranném 

pásmu chemické výroby v lokalitě V Pískovně, označených jako zastavěná plocha a nádvoří, v jednotné 
výši 10,- Kč/m2/rok. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti   
1. I. K. - žádost o úpravu dodatku k nájemní smlouvě NS  
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2. J. N. - žádost o uzavření nájemní smlouvy na služební byt  
usnesení č.: 15/27/5/06 
1. RM ruší usnesení č.15/22/5/05 v bodě 7 ze dne 9. 10. 2015. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta brigádníků čp.679, paní I. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 s tím, že úhrada jistoty nebude vyžadována. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Smetanova 211 s panem J. N., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Lobeč – ČEZ Distribuce, a.s. 
usnesení č.: 15/27/5/07 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav kabelového vedení NN, přípojkové a rozpojovací jistící skříně na pozemcích parc.č.285/1, 
parc.č.285/18, parc.č.399/1, parc.č.412/3, parc.č.412/4, parc.č.412/6, parc.č.412/7, parc.č.st.1103, 
parc.č.78/8, parc.č.78/26, parc.č.78/28, parc.č.78/30, parc.č.78/39, parc.č.78/55, parc.č.195, parc.č.200/4, 
parc.č.200/10, parc.č.200/34, parc.č.200/43, parc.č.398/2, parc.č.404/3 a parc.č.747 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   4.000,- Kč  za prvních 10 m délky trasy a 300,-Kč za každý další 
m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,-Kč za prvních 10 m 
délky trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH 
ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Memorandum o vzdálené podpoře mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 
(ASZ) a městem Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 15/27/6/01 
RM schvaluje Memorandum o vzdálené podpoře mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a 
městem Kralupy nad Vltavou. Podpisem memoranda pověřuje starostu města pana Petra Holečka. 

 
Bod programu: Strategický plán sociálního začleňování 2015-2018 
usnesení č.: 15/27/6/02 
RM doporučuje ZM schválit Strategický plán sociálního začleňování Kralupy nad Vltavou 2015-2018. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

usnesení č.: 15/27/7/01 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Okresnímu mysliveckému spolku Mělník 
v předloženém znění, na částku 6.650,- Kč, dle předchozího usnesení RM ze dne 20. 10. 2015. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: 1. Příspěvek z fondu místostarosty SDH Minice 
                            2. Rozpočtová změna  
usnesení č.: 15/27/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč, SDH Minice v zastoupení starosty 

Marka Škabrady z fondu místostarosty města.  
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 4.675 Kč 

a) z: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0013 MST2, pol. 5331 neinv. Transfery 
příspěvkovým organizacím – ve výši 4.675 Kč. 
na: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0013 MST2, pol. 5222 transfery občanským 
sdružením 
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Bod programu: Rozpočtová změna  
usnesení č.: 15/27/8/02 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na kap. 10 marketing města ve výši 60.893 Kč dle rozpisu níže: 
 
1. Z kap. 10 kancelář starosty, § 3399 kulturní záležitosti: 

pol. 5041 odměny duš. vlastnictví / org. 0000 …………………………2.500 Kč 
pol. 5139 nákup. materiálu/ org. 0000 …………………….…………...11.284 Kč 
pol. 5139 nákup. materiálu/ org. 2888 Adenty ……………….……...4.987 Kč 
pol. 5164 nájemné/ org. 0000 …………………………………................5.000 Kč 
pol. 5164 nájemné/ org. 2777 Ples ………………………………............5.000 Kč 
pol. 5161 poštovní služby/ org. 2888 Adventy ………………..........4.000 Kč 
pol. 5164 nájemné/ org. 2888 Adventy …………………………..........2.822 Kč 
celkem………………………………………………………………………………..….35. 593 Kč 

na kap. 10 kancelář starosty, § 3399 kulturní záležitosti, pol. 5175 občerstvení/ org. 0000 
 
2. Z kap. 10 kancelář starosty, § 6171 Činnost místní správy: 

pol. 5137 drobný majetek…………………………………………………7.300 Kč 
celkem……………………………………………………………………………….7.300 Kč 

na kap. 10 kancelář starosty, § 6171 Činnost místní správy, pol. 5194 věcné dary 
 
3. Z kap. 10 kancelář starosty, § 6171 Činnost místní správy:  

pol. 5137 drobný majetek …………………………………………………11.000 Kč 
celkem……………………………………………………………………………….11.000 Kč 

na kap. 10 kancelář starosty, § 6171 Činnost místní správy, pol. 5175 občerstvení 
 
4. Z kap. 10 kancelář starosty, § 6112 Zastupitelstva obcí: 

pol. 5221 transfery ops/ org. 0011 starosta ……..………………3.000 Kč 
pol. 5212 transfery nef. Pod. os/ org. 0011 starosta …..……4.000 Kč 
celkem……………………………………………………………………………….7.000 Kč 

na kap. 10 kancelář starosty, § 6112 Zastupitelstva obcí, pol. 5175 občerstvení/org. 011 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou v rámci rozpočtu 
2015  
usnesení č.: 15/27/9/01 
RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského, okres Mělník, příspěvková organizace rozpočtovou 
změnu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 a to následovně:  
 

z účtu 518 Ostatní služby       -  70.000,-Kč  
      na účet 558 DDHM – hmotný majetek celkem   +  70.000,-Kč  

 
 

      z účtu 518 Ostatní služby         -  2.000,-Kč  
      na účet 513 Náklady na reprezentaci - reprefond    +  2.000,- Kč 

 
 

      z účtu 501 Spotřeba materiálu     -  3.000,-Kč 
      na účet 513 Náklady na reprezentaci – reprefond    +  3.000,-Kč 
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Bod programu: Žádost ZŠ Gen. Klapálka o schválení přijetí sponzorského daru 
usnesení č.: 15/27/9/02 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace 
přijetí věcného sponzorského daru ve výši 39.100,- Kč, dle 
§ 37 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o 11 ks setu běžkařského vybavení za účelem rozvoje žáků v hodinách volitelného předmětu TV, TV 
a sportovních her a na lyžařském výcviku. 

 
Bod programu: Zkrácení návštěvní a pracovní doby Městského muzea v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 15/27/9/03 
RM bere na vědomí záměr ředitele Městského muzea v Kralupech nad Vltavou  ukončit dne 31. 12. 2015 
pracovní a návštěvní dobu ve 12.00 hodin. 

 
Bod programu: Podání výpovědi z nájmu z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby z DPS 
usnesení č.: 15/27/9/04 
RM schvaluje  podání výpovědi z nájmu bytu č. 209 v domě s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U 
Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad Vltavou, paní V. H.,  podle §2288, odst 1a)  zákona č. 89/2012 Sb, v platném 
znění, z důvodu dluhu na nájemném.     

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky při přidělení bytu v DPS (v domě s pečovatelskou službou) 
usnesení č.: 15/27/9/05 
STAŽENO 

 
Bod programu: Žádost o  snížení nájemného za užívání  bytu č. 2, Komenského 131. 
usnesení č.: 15/27/9/06 
RM schvaluje snížení nájemného za nájem bytu č. 2, Komenského 131, nájemce pan M. V., o 50%, tj. na 
částku ve výši 1847,- Kč a to po dobu oprav bytu č. 1 a rozvodů elektřiny v bytovém domě Komenského čp. 
131.  

 
Bod programu: Žádost MŠ Gen. Klapálka o povolení odpisu nevymožitelné pohledávky  
usnesení č.: 15/27/9/07 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka odpis nevymožitelných pohledávek 
v celkové výši 4.386,-Kč.  
Jedná se o dlužné částky za školné z r. 2011 – 2012 ve výši 1.790,-Kč a za stravné z r. 2011 ve výši 2.596,-Kč, 
kdy ani po třech písemných výzvách nebyly tyto uhrazeny.  

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS (v domě s pečovatelskou službou) 
usnesení č.: 15/27/9/08 
RM schvaluje  přidělení bytu č. 102 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní N. K., nar. 13. 6. 1931, na dobu určitou 1 roku. 

 

Bod programu: Plnění usnesení RM 15/25/9/16 
usnesení č.: 15/27/9/09 
RM bere na vědomí doplnění faktického a aktuálního stavu zkontrolovaných bytů.  
RM ukládá MěBP předložit stručný soupis faktického stavu zkontrolovaných bytů.  
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Bod programu: : Přehledová zpráva za kalendářní období 11/2015 – TSM, o průběhu a výsledku zadávání 
veřejných zakázek 
usnesení č.: 15/27/9/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu za kalendářní období 11/2015 o průběhu a výsledku zadávání 
veřejných zakázek v rozsahu od 100.001,- Kč do výše 500.000,- Kč (bez DPH) na dodávky a na služby, a na 
stavební práce v rozsahu od výše 100.001,- Kč do 1.000 000,- Kč bez DPH formou „přímého zadání zakázky“, 
ve smyslu části 4a) „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 15/27/11/01  
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 6 ze dne 25.11.2015 

 
Bod programu: Zápis Zdravotní a sociální komise RM Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 15/27/11/02 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní a sociální komise RM č. 7 ze dne 26.11.2015 a č. 8 ze dne 9.12.2015 

 

Bod programu: Zápis majetkoprávní a bytové komise  
usnesení č.: 15/27/11/03 
RM bere na vědomí zápis z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 1. 12. 2015. 

 
Bod programu: Zápis č. 7 komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 15/27/11/04 
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 komise výstavby a dopravy ze dne 8. 12. 2015. 
2. RM ukládá TSM projednat předložený návrh ve variantě č. 3  tzn. změnu provozu v Kaplířově ulici na 

jednosměrný a v Prokopově ulici zachovat obousměrný provoz  – návrh bude předložen DI PČR 
k odsouhlasení a k navržení směru jednosměrného provozu v Kaplířově ulici. Následně bude provedena 
realizace. 

3. RM ukládá odboru RIaSM zadat studii „Rekonstrukce přístupového schodiště včetně ramp na Hostibejk“ 
ve variantě spočívající v opravě stávající ŽB konstrukce příp. nahrazení novou betonovou konstrukcí. 
Zábradlí zachovat kovové.   

4. RM ukládá TSM vyřešení problematiky v křižovatce ulic Chmelova a Tyršova v tomto provedení: 
      - Zrušit chodníček pod parkovištěm (ul. Tyršova) 
      - Provést jednosměrný provoz v ulici Tyršova – od ulice Chmelova směrem k ulici U Cukrovaru 
      - Rozšířit komunikaci Tyršova (pod tratí) a upravit kolmé stání 
        Návrh bude předložen DI PČR k odsouhlasení. 
5. RM ukládá TSM provést úpravu prostoru (křižovatka ulic Makarenkova, Kyjevská a Alšova)  

dle předloženého návrhu TSM. Návrh bude předložen DI PČR k odsouhlasení. 
6. RM ukládá TSM v ulici Generála Klapálka posunout DZ B28 (zákaz zastavení) na 5m před přechod pro 

chodce za křižovatkou s ulicí Chelčického a osadit DZ nejvyšší povolená rychlost se symbolem 30 (30 
km/h) dle předloženého návrhu. Návrh bude předložen DI PČR k odsouhlasení. 

7. RM ukládá TSM upravit dopravní značení dle předloženého návrhu TSM u nového podchodu u 
nemocnice. Návrh bude předložen DIPČR k odsouhlasení. 

8. RM ukládá TSM zavedení jednosměrného provozu v ulicích J. Wolkera a K. Čapka dle předloženého 
návrhu. Návrh bude předložen DI PČR k odsouhlasení. 

9. RM ukládá TSM provést úpravu dopravního značení v ulici Dobrovského omezení rychlosti na 30km/h 
dle předloženého návrhu.  
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10. RM ukládá TSM umístění parkovacího automatu v ulici Nerudova před poliklinikou a označení placené 
zóny dopravní značkou, a to obousměrně.  

 
Bod programu: Zápis komise pro centrum města č. 9 a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 15/27/11/05 
1. RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání komise pro centrum města, které proběhlo dne   7. 12. 2015. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit celkové zaměření stávajícího objektu bývalého pivovaru. 
3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit zpracování statického posouzení objektu bývalého pivovaru. 

 

Bod programu: Schválení odměn členům komisí za II. pololetí 2015 
Usnesení č.: 15/27/11/06 
RM schvaluje odměny členům komisí za II. pololetí 2015 dle příloh.  
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení č.: 15/27/13/01  
RM schvaluje provoz zimního stadionu dle rozpisu předloženého p. Lánským, a to od 1. 5. do 24. 6. 2016. 

 
Usnesení č.: 15/27/13/02  
RM schvaluje provedení kontroly plnění usnesení č.: 15/18/11/02 v ZŠ Třebízského.   

 
Ing. Listík – předložil náměty k opravám od obyvatelky Zeměch: 
Usnesení č.: 15/27/13/03 
RM ukládá TSM prověřit náměty k opravám dle přílohy. 

 

Usnesení č.: 15/27/13/04 
RM schvaluje program ZM, které se koná dne 16. 12. 2015. 

 

Příští jednání Rady města proběhne 12. 1. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na další 
jednání RM bude pozvána p. Kloboučková, budoucí nájemkyně Infocentra.  
Zápis byl vyhotoven 16. 12. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 27. města Kralup nad Vltavou, konané  
dne 15. 12. 2015. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 16. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

 


