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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 31. května 2016 

(RM č. 11) 
 

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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 11 
usnesení č.: 16/11/1/1  
RM schvaluje návrh programu 11. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy 
usnesení č.: 16/11/2/1 
1. RM schvaluje společnosti APTO a.s. podnajmout nájemní prostory společnosti BARACAR s.r.o. 
2. RM schvaluje umístění sídla společnosti BARACAR s.r.o. na adrese Palackého nám. č. p. 6, 278 01 Kralupy 

nad Vltavou. Souhlas je udělen pouze na dobu trvání nájemní smlouvy na prostory společnosti APTO a.s. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky parkování vozidla 
usnesení č.: 16/11/2/2 
1. RM schvaluje udělení výjimky na parkování jednoho osobního vozidla RZ neveřejné panu F. S., Palackého 

nám., čp 94, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje udělení výjimky na parkování jednoho osobního vozidla RZ neveřejné panu V. H., 

Palackého nám., čp 95, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - obdržený příkaz 
usnesení č.: 16/11/2/3 
RM bere na vědomí Příkaz vydaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže týkající se veřejné zakázky 
„Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava Havla, KD Kass a sportovní haly u plaveckého 
bazénu v Kralupech nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Pověření vedením Ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/11/2/4 
RM pověřuje paní Veroniku Divišovou vedením Ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou, v rozsahu 
zajištění základního provozního chodu odboru, na období od 1. 6. 2016 - do doby jmenování a nástupu 
nového vedoucího odboru.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č.12/2016 
usnesení č.: 16/11/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. 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. 
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2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 71.745,21 Kč. Jedná se o 
nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2016 a budou převedeny do 
rezervy města.  
Navýšení příjmů:  
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171, pol. 2324 - přijaté příspěvky a náhrady – úhrada za poskytnuté 
pracovní volno za studium dle kvalifikační dohody ……………… 43.063,96 Kč 
kap. č. 2 – SVŠK, pol. 1361, org. 610000 – přijatý správní poplatek  
za nahlížení a pořízení kopií ze spisu……………………………………………………………   1.010,00 Kč 

       kap. č. 5 – realizace investic, § 3639, pol. 2324, org. 417 - přijaté příspěvky  
       a náhrady za zhotovení přeložky ………………………………………………………………… 13.000,00 Kč 
       kap. č. 7 – správa majetku, § 6171, pol. 2324 - přijatý přeplatek   
       za vyúčtování elektřiny za rok 2015……………………………………………………………      8.215,00 Kč 
       kap. č. 8 – infocentrum, § 6171, pol. 2324 - přijatý přeplatek 
       za vyúčtování poštovného za rok 2015…………………………………………………………   1.099,25 Kč  
       kap. č. 9 – životní prostředí, pol. 1335 - přijatý poplatek za odnětí  
       pozemků plnění funkcí lesa…………………………………………………………………………     3.357,00 Kč 
       kap. č. 14 – odbor výstavby, § 2169, pol. 2324 - přijaté příspěvky a náhrady   
       za náklady řízení ………………………………………………………………………………………… 2.000,00 Kč 
      Navýšení výdajů:  
       kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 - rezerva města……………….  71.745,21 Kč 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 80.400 Kč. Jedná se o přijaté finanční 

dary v roce 2016 na účtu veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka“. 
Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 o 80.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 o 
80.400 Kč.  
 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 76.588 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od spol. Kooperativa pojišťovna, a.s. ve výši 66.588 Kč a spoluúčast od spol. Středočeské vodárny, 
a.s. ve výši 10.000 Kč za vytopenou garáž v budově městského úřadu, Palackého 1, Kralupy nad Vltavou. 
Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování budovy MěÚ. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 76.588 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 
76.588 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.800 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 

(rezerva města) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). Jedná se o 
úhradu pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt v souvislosti s veřejnou 
zakázkou „Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad 
Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 77.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2223 pol. 6122 (propojení rychlostního radaru 
v ul. Hybešova). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.200 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 495 (PD – úprava křižovatky ulic 
Kyjevská – Makarenkova – Alšova, Kralupy nad Vltavou - Lobeček). 

 
Bod programu: Žádost o uplatnění nároku na náhradu škody 
usnesení č.: 16/11/3/2 
RM schvaluje náhradu škody způsobené na vozidle pana Michaela Vilímce ve výši ………………. 
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IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přijetí dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje 
usnesení č.: 16/11/4/1 
1. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 3 150 402,- Kč na projekt Úpravy 

vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  
2. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 383 145,- Kč na projekt Oprava 

cisternového automobilu JSDH Kralupy nad Vltavou a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  
3. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 569 284,- Kč na projekt Revitalizace 

a zpřístupnění pravého břehu Zákolanského potoka, U Jízku, v Kralupech nad Vltavou a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.  

 
Bod programu: Rychlostní radar v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou – cenová nabídka 
usnesení č.: 16/11/4/3 
1. RM bere na vědomí současný stav rychlostního radaru v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou. 
2. RM ukládá odboru RIaSM objednat u firmy MPT Servis s.r.o., Libušina 777, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

provedení propojení (vzduchem po sloupech VO) rychlostního radaru na nové připojovací místo za 
částku ve výši 64.370,- Kč bez DPH (77.887,70 Kč vč DPH).  

3. RM schvaluje financování ve výši 77.887,70 Kč vč DPH propojení rychlostního radaru z rezervy města. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Oprava komunikace v ul. Školská, Zeměchy 
usnesení č.: 16/11/4/4 
1. RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy“ společnost STAVEBNÍ 

FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 1.466.632,60 
Kč bez DPH, resp. 1.774.625,40 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje dofinancování akce „Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy“ z finančních prostředků 
schválených v rozpočtu města pro rok 2016 na kap. č. 5 2219 5171 určené na akci oprava Dvořákovy 
stezky ve výši 334.650,- Kč. 

Bod programu: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14208683 – „Snížení energetické náročnosti 
budova kabin RC Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/11/4/5 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 14208683 na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad Vltavou“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 
Bod programu: Nesouhlas s uhrazením faktury Kralupskou sportovní s.r.o. – Modernizace městského 
bazénu, Kralupy nad Vltavou - Řešení reklamace. 
usnesení č.: 16/11/4/6 
1. RM bere na vědomí dopis Kralupské sportovní, spol. s r.o. ve věci odmítnutí úhrady částky ve výši 19 072 

Kč vč. DPH za odstranění závady parních generátorů v objektu městského bazénu, Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje opětovné zaslání faktury na částku 19 072 vč. DPH za odstranění závady na parních 

generátorech pro část wellness v objektu plaveckého bazénu provozovateli společnosti Kralupská 
sportovní, spol. s r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. 

3. RM schvaluje úhradu částky 19 072 vč. DPH z rezervy města. 

 
Bod programu: Záchranný archeologický výzkum v rámci akce: "Komunikace pro 21 RD v lokalitě  
Nad Hostibejkem" - dohoda o provedení archeologického výzkumu a jeho finanční náročnost. 
usnesení č.: 16/11/4/7 
RM schvaluje uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem Kralupy nad Vltavou  

a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1,  

za odhadnuté finance stanovené kalkulací nákladů v celkové výši 236 654,14 Kč vč. DPH. A pověřuje starostu 

města podpisem této dohody. 
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Bod programu: Vstup do komunikace v ulici U Jeslí, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 16/11/4/8 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry společnosti PROCKERT & HYNEK, a.s., Palackého 782, 252 
63 Roztoky na základě žádosti, pro vstup do komunikace v ulici U Jeslí, Kralupy nad Vltavou z důvodu uložení 
nového STL plynovodu. Chodník nelze na základě prověření ze strany projektanta stavby použít z důvodu 
umístění stávajících inženýrských sítí (vedení ČEZ) ve vztahu k prostorové normě ČSN 736005. Z tohoto 
důvodu současně nelze použít ani bez výkopové technologie (protlak) vzhledem k nebezpečí poškození 
ostatních inženýrských sítí. 
Podmínkou je zajištění realizace vstupu do komunikace od firmy Pozemní Komunikace Bohemia, a.s., Praha 
1, která komunikaci realizovala a drží na komunikaci záruku do 04. 12. 2020, a obnovení živičného povrchu 
v celé šířce vozovky a splnění dalších požadavků správce místních komunikací. 

 
Bod programu: Statické posouzení nosných konstrukcí v objektu sladovny bývalého pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou - výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/11/4/9 
1. RM schvaluje zhotovitelem akce „Statické posouzení nosných konstrukcí v objektu sladovny bývalého 

pivovaru v Kralupech nad Vltavou“ společnost STATIKA AT, s.r.o., Husinecká 31/664, 130 00 Praha 3, za 
celkovou částku 166 980,- Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z prostředků na centrum města.  

2. RM ukládá odboru RIaSM vypsat nové VŘ 

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – 2. část, změna termínu dokončení a rozsahu díla 
usnesení č.: 16/11/4/10 
1. RM ruší usnesení č.: 16/1/4/12, ze dne 12.01.2016, ve znění „RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. 

RISML/00079/2015, se zhotovitelem Atelier DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 5, na prodloužení termínu 

dokončení díla „Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a územní rozhodnutí na řešení 

zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část“ do 21.04.2016. Důvodem je nutnost 

zajištění stavebně technických průzkumů všech objektů, které budou v rámci nové komunikace určeny 

k demolici a doměření výšek ležáckých sklepů“. 

2. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č.obj. RISML/00079/2015, se zhotovitelem Atelier DUK s.r.o., Kováků 2, 

Praha 5, na prodloužení termínu dokončení díla „Projektová dokumentace ve stupni pro stavební 

povolení a územní rozhodnutí na řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část“ 

do 30.09.2016. Předmětem uvedeného dodatku bude dále změna celkové ceny díla na částku 592 706 Kč 

vč. DPH. Důvodem této změny je vyjmutí veškerých demolic z předmětu díla a zároveň rozšíření 

předmětu díla o kompletní inženýrskou činnost, vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

3. RM schvaluje zpracování variantního návrhu podoby budoucí kašny na Palackého náměstí ve formě 

studie, která bude obsahovat 4 různorodé návrhy, zhotovitelem Atelier DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 5, za 

celkovou cenu 54 450 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřena samostatná smlouva o dílo. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby – „Demolice objektu čp. 710 v ulici Husova, 
Kralupy nad Vltavou“  
usnesení č.: 16/11/4/11 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SMSML/00013/2016 na prodloužení termínu dokončení 
stavby „Demolice objektu čp. 710 v ulici Husova, Kralupy nad Vltavou“ prováděné firmou: KOCHMANTRANS 
s.r.o., Mlýnská 337, 278 01 Kralupy nad Vltavou do 15. 06. 2016.  

 
Bod programu: Parkování v ulici Dr. E. Beneše před Poliklinikou, Kralupy nad Vltavou - Lobeček  
usnesení č.: 16/11/4/12 
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1. RM bere na vědomí informaci o prověřené variantě č. 4 k akci „Parkování v ulici Dr. E. Beneše před 
Poliklinikou, Kralupy nad Vltavou - Lobeček“. 

2. RM doporučuje ZM schválit realizaci akce „Parkování v ulici Dr. E. Beneše před Poliklinikou, Kralupy nad 
Vltavou - Lobeček“ ve variantě č. 4 

 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům TSM, MěBP  
usnesení č.: 16/11/4/13 
1. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města)  

Ing. Luboše Němce za I. pololetí roku 2016 ve výši uvedené v příloze. 
2. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik)  

Ing. Ladislava Berita za I. pololetí roku 2016. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání 5. ročníku kralupského vinobraní 
usnesení č.: 16/11/5/1 
RM  schvaluje  pořádání 5. ročníku kralupského vinobraní ve dnech od 22.09.2016 do 25.09.2016  Farní 
charitou Kralupy nad Vltavou v ulicích Jungmannova, Husova, Sokolská, Kaplířova a Palackého náměstí. 

 
Bod programu: Návrh na zpoplatnění parkovacích stání ve dvorech bytových domů v majetku města 
usnesení č.: 16/11/5/2 
1. RM schvaluje zpoplatnění parkovacího stání ve dvorech bytových domů Chelčického 687, ve výši  

2.000,- Kč/rok. Ke každému bytu bude nabízeno pouze jedno parkovací místo.  
2. RM ukládá MěBP upravit vzory nájemních smluv pro tyto lokality tak, že budou obsahovat ujednání  

o nájmu parkovacího místa. 
3. RM ukládá RIaSM připravit projekty na zřízení parkovacích míst ve dvoře bytových domů  

čp. 703 Vrchlického a Komenského čp. 131. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv - byty 
usnesení č.: 16/11/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského 198,   Mgr. J. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.06.2016 do 31.05.2017. V dodatku ke smlouvě bude zanesena povinnost 
úhrady jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr.E.Beneše čp. 539 paní J. Č. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2016 do 30.06. 2017. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Dr.E.Beneše, čp. 539, paní M. J. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2016 do 31.07.2017. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Lobeč – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 16/11/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav vrchního vedení VN a podpěrných bodů na pozemcích  parc.č.234/57 a  parc.č.285/1 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 3.000,-Kč za prvních 10m délky trasy a 150,-Kč za další 
m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha a orná půda. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č.425/1 a 392/2 
v k.ú. Lobeč  – Česká telekomunikační struktura a.s.  
usnesení č.: 16/11/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav podzemního kabelového vedení a umístění zařízení veřejné komunikační sítě na pozemcích  p.č.425/1 
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a p.č. 392/2 v k.ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6,  IČ 257 40 253, 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, ostatní komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve 
výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Kupní smlouva se zřízením výhrady zpětné koupě č. SMSMLO/00041/2016 
usnesení č.: 16/11/5/8 
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se zřízením výhrady zpětné koupě č. SMSMLO/00041/2016 mezi 
MUDr. Šárkou Získalovou a Městem Kralupy nad Vltavou, jejíž předmětem je prodej pozemku parc.č.st.60 
s budovou čp. 68 a pozemku parc.č.566/18 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve znění uvedeném v příloze 
důvodové zprávy. Výhrada zpětné koupě bude sjednána ve smlouvě na dobu jednoho roku od nejzazšího 
termínu určeného pro kolaudaci objektu. 

 
Bod programu: Stanovisko SBD Kralupy nad Vltavou - pozemek parc.č.238/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 16/11/5/9 
RM bere na vědomí stanovisko Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou ze dne 29.4.2016  
k prodeji pozemku parc.č.238/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou.  

 
Bod programu: Žádost o povolení hostování cirkusu ANDRES  
usnesení č.: 16/11/5/10 
RM  schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 13.06.2016 do 19.06.2016 za účelem hostování 
cirkusu ANDRES zastoupeného panem Janem Alešem za částku 1.000,-Kč/den. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Informace o provozu školních družin v době letních prázdnin  
usnesení č.: 16/11/6/1 
RM bere na vědomí uzavření školních družin  kralupských základních škol v době letních prázdnin 2016.  

 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2016 
usnesení č.: 16/11/6/2 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2016. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha. 

 
Bod programu: Krizový byt  
usnesení č.: 16/11/6/3 
1. RM schvaluje pravidla pro poskytování krizového bytu. 
2. RM bere na vědomí smlouvu o ubytování v krizovém bytě. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – M. F.  
usnesení č.: 16/11/6/4 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana M. F. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku, na jednorázovou akci – „ Koncert“, 
konaný dne 18.06.2016 od 19:00 hod. do 19.06.2016 do 01:00 hod., v restauraci na Hostibejku v Kralupech 
nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci – Diakonie Litoměřice  
usnesení č.: 16/11/6/5 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Diakonii Litoměřice ve výši 5.000,- Kč.  
2. RM schvaluje úpravu rozpočtu v rámci kap. č. 2. 

Z kap. 2. § 4359, pol. 5229 – 5.000,- Kč  
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Na kap. 2. § 4359, pol. 5223 – 5.000,- Kč 

 
Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci – Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú. 
usnesení č.: 16/11/6/6 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci poskytnout formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o 

pověření poskytování služby obecného hospodářského zájmu S-8638/SOC/2016.  
2. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú.,ve výši 5.000,- Kč. 

 
Bod programu: Žádost o individuální finanční dotaci 
usnesení č.: 16/11/6/7 
1. RM schvaluje individuální finanční dotaci pro paní Janu Dudkovou ve výši 12.000,- Kč.  
2. RM schvaluje rozpočtovou úpravu v rámci kapitoly 2, § 4329, z pol. 5169, na pol. 5499 ve výši  

12.000,- Kč. 

 
Bod programu: Semiramis, z.ú. Nymburk 
usnesení č.: 16/11/6/8 
RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje  Smlouvou o pověření 
poskytování služby obecně hospodářského zájmu číslo S-8668/SOC/2016. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – Divadelní spolek Scéna 
usnesení č.: 16/11/6/9 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro Divadelní spolek Scéna z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku, na jednorázovou akci – „ 
Divadelní festival (nejen) amatérského divadla Za Vodou 2016“, konaný dne 11.06.2016 od 13:30 hod. do 
12.06.2016 do 02:00 hod., v klubovně DS Scény v Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města  
usnesení č.: 16/11/6/10 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 2 (OSVŠaK) převodem 
finančních prostředků dle jednotlivých projektů: 
Z    Kap. 2 § 3419, pol. 5222            -                       - 30.000,-Kč 
Na Kap. 2 § 3419, pol. 5493            -                       + 30.000,-Kč         

 
Bod programu: Návrh změny názvu školy a návrh nové zřizovací listiny ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou                                           
usnesení č.: 16/11/6/11 
1. RM doporučuje ZM schválit změnu názvu příspěvkové organizace města „Základní škola praktická 

Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace“, na nový název „Základní škola 
Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace“.  

2. RM doporučuje ZM schválit návrh nové zřizovací listiny předmětné příspěvkové organizace města, dle 
přílohy důvodové zprávy. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

 
Bod programu: Žádost o příspěvek - aplikace Turista v mobilu  
usnesení č.: 16/11/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 31.000,- Kč městem Kralupy nad Vltavou firmě GOWAY s.r.o., 

Brno – Veveří na natočení videa v rámci realizace projektu Turista v mobilu. 
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2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 8 Oddělení infocentrum 
a paragrafu 2143 cestovní ruch ve výši 16.000 Kč, z položky 5139 – nákup materiálu na položku 5168 -  
zpracování dat a informačních technologií. 

3. RM schvaluje Dodatek k rozpočtovému opatření č. 12/2016, rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 
OKTAJ ve výši 15.000 Kč z paragrafu 6171, z položky 5168 – zpracování dat a informačních technologií, na 
paragraf 2143 cestovní ruch, na položku 5168 -  zpracování dat a informačních technologií. 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Sdružení rodičů při 5.  ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/11/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST2  pro Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou 

v zastoupení předsedkyně Ing. Jany Jandové, se sídlem ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou, ve výši 5.000 Kč 
na nákup sportovních pohárů a občerstvení pro konání celodenní sportovní akce dětí. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00044/2016)  
se Sdružením rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou se  sídlem ZŠ 28. října Kralupy nad Vltavou. 

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

Bod programu: Oznámení ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 16/11/9/1 
RM bere na vědomí oznámení o čerpání z investičního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, ve výši 61.595,05 Kč vč. DPH na opravu  
a modernizaci stávajícího výdejního terminálu NERO + jeho instalaci do školní jídelny od firmy Veřejná 
informační služba, spol. s. r. o., Farského 14, Plzeň. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, zřizovateli 
usnesení č.: 16/11/9/2 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského 198, okres 

Mělník, příspěvková organizace. 
2. RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 6 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Přijetí nefinančního sponzorského daru pro ZŠ praktickou Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/11/9/3 
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 
organizace, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, přijetí nefinančního účelového sponzorského daru v hodnotě 5.000 Kč od Pražské 
paroplavební společnosti, a. s., Hořejší nábř. 17/N, 150 21 Praha 5, na projížďku lodí po Vltavě pro žáky a 
pedagogický sbor školy.  

 
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/11/9/4 
RM bere na vědomí Prázdninový provoz Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou.  

 
Bod programu: ZŠ praktická – Žádost o zajištění informační a komunikační technologie 
usnesení č.: 16/11/9/5 
1. RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková 

organizace, převedení finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč z rezervního fondu školy do fondu 
investic školy a zároveň čerpání fondu investic školy v uvedené výši na pořízení nového hardware – 10 ks 
osobních počítačů pro žáky, nového software pro 10 PC s podporou a zajištěním servisu a na zajištění 
dostatečné konektivity počítačové učebny. 

2. RM doporučuje ZM schválit převod finančních prostředků z rezervy města na investice (kap. č. 1  
ekonomický odbor, § 6409 – ostatní činnosti j.n., pol. 6901 – investiční rezerva) Základní škole praktické 
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Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace,  maximálně do výše 80.000,- Kč, 
na dovybavení počítačové učebny (nový hardware – 10 ks osobních počítačů pro žáky, nový software pro 
10 PC s podporou a zajištěním servisu a zajištění dostatečné konektivity). 

 
Bod programu: Návrhy na uzavření nájemních smluv v DPS  
usnesení č.: 16/11/9/6 
1. RM schvaluje přidělení bytu  č. 311 v Domě s pečovatelskou službou Sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. P., 

nar. 2.4.1936 na dobu určitou 1 roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 154 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 panu V. B., 

nar.19.5.1948 na dobu určitou 1 roku. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 260 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 paní D. Š., nar. 

12.9.1945 na dobu určitou 1 roku.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva - MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, za květen 2016  
usnesení č.: 16/11/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek MŠ Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka za květen 2016.  

 
Bod programu: Oznámení MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, o čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 16/11/9/8 
RM bere na vědomí oznámení o čerpání z investičního fondu Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. 
Klapálka, ve výši 205.284,97 Kč vč. DPH na obnovu multifunkčního venkovního hřiště v areálu MŠ Mikovická 
od firmy 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. 

 
Bod programu: Návrh na schválení odpisového plánu na rok 2016 - TSM 
usnesení č.: 16/11/9/10 
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace města: Technické služby města na rok 2016 a jeho 
změnu po nakoupení ramenové sekačky. 

 
Bod programu: Zvýšení nájemného v č.p. 679, Cesta Brigádníků 
usnesení č.: 16/11/9/11 
1. RM schvaluje  uzavření nových nájemních smluv na byty v č.p. 679 Cesta Brigádníků s nájemným 

navýšeným o 1/5 rozdílu mezi současným nájemným a hodnotou místně obvyklého nájemného (MON). 
Takto postupovat každý rok až do dosažení hodnoty 68,41 Kč/ m2. 

2. RM schvaluje zvýšení nájemného dle § 2249 NOZ, tj. navyšování nájemného max. o 20% jednou za tři 
roky až do dosažení hodnoty místně obvyklého nájemného (MON). 

 
Bod programu: Návrh na zvýšení nájemného v bytech DPS o míru inflace 
usnesení č.: 16/11/9/12 
1. RM schvaluje  navýšení nájemného v DPS Sídliště U Cukrovaru č.p. 1171  a v DPS V Luhu č.p. 1181 o míru 

inflace ve výši 0,3%. Nájemné se zvýší na částku 47,55  Kč/m2.  
2. RM ukládá MěBP připravit nové hodnoty nájemného v bytech  DPS, navýšením nájmu o míru inflace ve 

výši 0,3%. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality, žádost o poskytnutí příspěvku 
usnesení č.: 16/11/11/1  
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RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 15 000,- Kč k úhradě faktury na zajištění  realizace mobilního 
dopravního hřiště od firmy DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.EU  pro Komisi školskou a prevence kriminality z kapitoly č. 10 
– Kancelář starosty, § 3399.  

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 16 
usnesení č.: 16/11/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 16 ze dne 13.05.2016. 
2. RM jmenuje do funkce člena Redakční rady Kralupského zpravodaje pana Aleše Levého, DiS., s účinností 

od 1. 6. 2016.  
3. RM odvolává z funkce člena Redakční rady Kralupského zpravodaje pana Jana Bartoše, s účinností k 1. 6. 

2016.  

 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 16/11/11/3 
RM bere na vědomí Zápis č. 4 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 18.05.2016. 

 
Bod programu: Zápis z jednání č. 2 Kulturní komise 
usnesení č.: 16/11/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 2 Kulturní komise konané dne 10.05.2016 
Tomáš Pekárek informoval radní o výsledcích aktivit Kulturní komise. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Plán opravy chodníku u šachovnice 
usnesení č.: 16/11/13/1 
RM ukládá TSM předložit RM informace o plánu opravy chodníku u šachovnice s termínem. 

 
Bod programu: Problémy s vodou na kruhovém objezdu u Tesca 
usnesení č.: 16/11/13/2 
RM ukládá Liboru Lesákovi upozornit správce KSUS o problémech s vodou v době dešťů, kdy se stávájí kaluže 
na kruhovém objezdu u Tesca neprůjezdné. 

 
Bod programu: Nákup nemovitosti pro rozšíření ZUŠ 
usnesení č.: 16/11/13/3 
RM doporučuje ZM nákup nové nemovitosti. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 14. 6. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 1. 6. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 11 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
31. 5. 2016. 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 1. 6. 2016 

 
 
 
 

Libor Lesák, místostarosta                                                                         Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


