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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. září 2016 

(RM č. 16) 
 
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. 16 
usnesení č.: 16/16/1/1  
RM schvaluje návrh programu 16. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 15/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace města „Městský bytový 
podnik v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/16/2/1 
1. RM schvaluje platový výměr Ing. Ladislava Berita, ředitele příspěvkové organizace města „Městský bytový 

podnik v Kralupech nad Vltavou,“ dle přílohy materiálu, s účinností od 1. 10. 2016.  
2. RM ukládá OKTAJ společně s MěBP předložit návrh postupu transformace MěBP na obchodní společnost 

s.r.o. (procesní postup ustavení a zahájení činnosti s.r.o. a procesní postup ukončení činnosti PO). 

 
Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 100 do nájmu - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 16/16/2/2 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 100 Na Hrádku J. T. do nájmu, na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ s účinností od 
1. 10. 2016.  

 
Bod programu: Platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací města 
usnesení č.: 16/16/2/3 
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací města, 
v předložené podobě, (viz přílohy materiálu), s účinností od 1. 9. 2016, z důvodu legislativní změny.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2016 
usnesení č.: 16/16/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 321.520 Kč. Jedná se o přiznání slevy od 

České pojišťovny, a.s. za příznivý škodní průběh v uplynulém období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 ve výši 
10% z uhrazeného pojistného. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 321.520 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6409 o 321.520 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 90.000 Kč. Jedná se o příspěvek na mzdy 
zaměstnance včetně odvodů od Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami 
spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa z regionálního projektu – záruky pro mladé ve Středočeském kraji, 
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financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4116 o 90.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 90.000 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu volného času a primární 
prevence na rok 2016 v celkové výši 23.750 Kč. Dotace je účelově určena pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
Komenského náměstí č. 198 na akci prevence kriminality „Svět není černobílý“. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, pol. 4122 o 23.750 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 23.750 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti HECKL, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, který je účelově určen na zajištění konání akce „Bezpečně 
s Městskou policií Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 
o 5.000 Kč.  

5. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu na rok 
2016 v celkové výši 36.100 Kč. Dotace je účelově určena na zajištění realizace akce/projektu „ Paprsek 
2016 – prevence kriminality“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 36.100 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 36.100 Kč. 

6. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu volného času a primární 
prevence na rok 2016 v celkové výši 76.000 Kč. Dotace je účelově určena pro ZŠ Třebízského na nákup 
vybavení školního sportoviště. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 76.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 76.000 Kč. 

7. Přijetí finančních prostředků na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků a vzájemné spolupráci 
při zajišťování úkolů podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, od 
obce Olovnice ve výši 15.000 Kč.  Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. Navýšení 
příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, pol. 4121 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 o 15.000 Kč. 

8. Přijetí finančních prostředků na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků a vzájemné spolupráci 
při zajišťování úkolů podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, od 
obce Dolany ve výši 5.000 Kč.  Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů 
kap. č. 10 – kancelář starosty, pol. 4121 o 5.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6409 o 5.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 104.544 Kč v rámci kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost 

místní správy), org. 23251 (efektivní veřejná správa) z pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 
na pol. 5167 (školení a vzdělávání) ve výši 64.552 Kč a na pol. 5173 (cestovné) ve výši 39.992 Kč. Jedná se 
o realizaci vzdělávacích kurzů. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 108.900 Kč v rámci kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost 
místní správy), org. 505 (nové funkce informačního systému města Kralupy nad Vltavou) z pol. 6125 
(výpočetní technika) na pol. 6111 (programové vybavení).  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.908 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Částka bude použita na opravu kanalizace v MŠ Gen. Klapálka. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.818 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. 400 
(Revitalizace sídelní zeleně – park J. Seiferta). Finanční prostředky budou použity na realizační 
projektovou dokumentaci a vypracování rozpočtu. 
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5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 128.237 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 482 
(přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského). Finanční prostředky budou použity na dopracování projektové 
dokumentace na přístavbu a projektové dokumentace na vybavení učeben. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 600.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, pol. 6121 
org. 497 (revitalizace břehů Zákolanského potoka) z § 2333 (úpravy drobných vodních toků) na § 2341 
(vodní díla v zemědělské krajině), dle požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 95.393,98 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 5169 (nákup ostatních 
služeb). Jedná se o diagnostický průzkum mostku přes Zákolanský potok v ulici Hennigsdorfská, Kralupy 
nad Vltavou. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 46.433,75 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 5169 (nákup ostatních 
služeb). Jedná se o diagnostický průzkum mostku přes Knovízský potok v Přemyslově ulici, Kralupy nad 
Vltavou. 

 

Bod programu: Směrnice o bezhotovostní výplatě mezd, platů, odměn a distribuci výplatních 
pásek a stravenek zaměstnancům a členům samosprávy města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/16/3/2 
RM schvaluje „Směrnici o bezhotovostní výplatě mezd, platů, odměn a distribuci výplatních pásek 
a stravenek zaměstnancům a členům samosprávy města Kralupy nad Vltavou“, s účinností od 1. 10. 2016. 

 
Bod programu: Směrnice „Oběh účetních dokladů a vnitřní kontrolní systém“ 
usnesení č.: 16/16/3/3 
RM schvaluje směrnici „Oběh účetních dokladů a vnitřní kontrolní systém“, s účinností od 12. 09. 2016. 

 
Bod programu: Návrh na zastavení exekuce  
usnesení č.: 16/16/3/4 
RM schvaluje návrh na zastavení exekuce proti povinnému M. L., zemřelému 08. 11. 2004.  
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad 
Vltavou – etapa 2016 
usnesení č.: 16/16/4/1 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště V Zátiší, 
Kralupy nad Vltavou – etapa 2016“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 
8, IČ: 48035599, za celkovou cenu 5.128.404,- Kč bez DPH, resp. 6.205.369,- Kč s DPH, a to pouze v případě, 
že akce bude financována z prostředků MMR ČR. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/16/4/2 
1. RM schvaluje dodavatele akce „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností 

Kralupy nad Vltavou“ společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 
Praha 8, IČ: 45797170, za celkovou cenu 1.197.000,- Kč bez DPH, resp. 1.448.370,- Kč s DPH. 

2. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 
„Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“, a to 
Společnost Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel 
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Grasse, U Pivovaru 239/3, 779 00 Olomouc, IČ: 18065104, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období srpen 2016 
usnesení č.: 16/16/4/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období srpen 2016. 

 
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Nerudova – žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry  
ODLOŽENO za účelem projednání s TSM 

  

Bod programu: Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. – rozšíření PD + vybavenost  
usnesení č.: 16/16/4/5 
1. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00018/2016 na akci – projektová dokumentace 

„Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem bude 
rozšíření projektové dokumentace o zajištění bezbariérovosti celého objektu ZŠ (návrh 2 osobních 
výtahů, provedení venkovních úprav okolního terénu v zahradě školy včetně nové přístupové 
bezbariérové rampy ke vstupu do školní družiny), za celkovou cenu 83 490 Kč vč. DPH. Zhotovitelem 
bude Jan Cichra, V Zátiší 1022, Kralupy nad Vltavou. Uvedené náklady budou hrazeny z rezervy na dotace 
pro rok 2016. 

2. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na vybavenost nových učeben, laboratoří a kabinetů 
v rámci akce „Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“, zhotovitelem 
LAB CZ s.r.o., Průmyslová 1200, Hradec Králové, za celkovou cenu 44 747 Kč vč. DPH. Uvedené náklady 
budou hrazeny z rezervy na dotace pro rok 2016. 

 

Bod programu: Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka – výběr povrchu  
usnesení č.: 16/16/4/6 
1. RM ukládá odboru RIaSM nacenit variantu hrací plochy 28x45m včetně výběhů s doběhem 

s polyuretanovým vodopropustným povrchem. 
2. RM ukládá odboru RIaSM předložit vyjádření vedení školy k preferované variantě, které bude obsahovat 

i záměr využití plochy, především ve vztahu k fotbalistům.  

 

Bod programu: Oprava kanalizace v objektu MŠ Gen. Klapálka – schválení zhotovitele  
usnesení č.: 16/16/4/7 
RM schvaluje zhotovitelem opravy kanalizačního potrubí v MŠ Gen. Klapálka Milana Houdka, Dolánky 61, 

Zlončice, za celkovou cenu 17 908 Kč vč. DPH. Práce budou hrazeny z rezervy na havárie na rok 2016. 

 

Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016 
usnesení č.: 16/16/4/8 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 

Bod programu: PD „Úprava křižovatky ulic Kyjevská, Makarenkova a Alšova v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/16/4/9 
1. RM ukládá odboru RIaSM předložit RM vyčíslení nákladů. 
2. RM ukládá odboru RIaSM předložit vyjádření TSM k realizaci, včetně návrhu financování. 

 

Bod programu: Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves  
usnesení č.: 16/16/4/10 
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1. RM bere na vědomí informaci o stavu akce „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou - 
Nelahozeves“. 

2. RM ukládá odboru RIaSM poptat projektanta na doplnění projektové dokumentace dle požadavků SŽDC 
s.o., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7. 

 

Bod programu: Diagnostický průzkum mostků   
usnesení č.: 16/16/4/11 
1. RM schvaluje provedení diagnostického průzkumu mostku přes Zákolanský potok v ulici Hennigsdorfská, 

Kralupy nad Vltavou panem Stanislavem Řeháčkem (České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův 
ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, za částku ve výši 78.838,- Kč bez DPH (95.393,98 Kč vč DPH). 

2. RM schvaluje provedení diagnostického průzkumu mostku přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, 
Kralupy nad Vltavou panem Stanislavem Řeháčkem (České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův 
ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, za částku ve výši 38.375,- Kč bez DPH (46.433,75 Kč vč DPH). 

 

Bod programu: „Horolezecká stěna v hale na ZS v Kralupech nad Vltavou“   
usnesení č.: 16/16/4/12 
1. RM bere na vědomí informaci k realizaci akce „Horolezecká stěna v hale na zimním stadionu v Kralupech 

nad Vltavou“. 
2. RM ukládá odboru RIaSM poptat další firmy zabývající se protipožárními nátěry. 

 

Bod programu: Venkovní posilovna pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu 
usnesení č.: 16/16/4/13 
1. RM bere na vědomí cenové nabídky venkovní posilovny dle varianty předložené Kralupskou sportovní, 

s.r.o. 
2. RM ukládá odboru RIaSM předložit nabídky na realizaci hřiště s maximální částkou 250.000,- Kč za 

podmínky dodržení veškerých povinných bezpečnostních předpisů. 

 

Bod programu: Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 16/16/4/14 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o finanční náročnosti modernizace skateboardového 

hřiště. 
2. RM doporučuje ZM zařazení akce „Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“ do 

návrhu rozpočtu na rok 2017 s finanční částkou do 3 mil Kč.  
3. RM ukládá odboru RIaSM předložit 3 variantní řešení odstupňovaná dle ceny (2 mil Kč, 2,5 mil Kč a 3 mil 

Kč včetně DPH) a zároveň s návrhem případného zhotovitele akce „Rekonstrukce skateboardového 
hřiště v Kralupech nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou 
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci. 
usnesení č.: 16/16/4/15 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím 47. výzvy „Infrastruktura základních škol (SVL) 

z Integrovaného regionálního operačního programu  
2. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy nad 

Vltavou“ a to Ing. Ivetu Holou, bytem Školní 436, Průhonice za cenu 78 650,- Kč včetně DPH. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě –  veřejné osvětlení  ul. Hybešova 
usnesení č.: 16/16/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů veřejného osvětlení na 
pozemcích p. č.  525/1 v k. ú.  Minice a p. č. 577/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je 
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Středočeský kraj, ve prospěch oprávněného Města Kralupy nad Vltavou, IČ:00236977, za jednorázovou 
úhradu ve výši 2.100,00 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – MŠ Dr.E. Beneše 
usnesení č.: 16/16/5/2 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, Chelčického 687, s paní J. R., jako na byt služební na 
dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas vlastníka bytu s podnájmem   
usnesení č.: 16/16/5/3  
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 8 Purkyňovo náměstí čp. 1174. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi 
nájemcem, panem J. F. a podnájemcem, paní V. Č. na dobu 1 roku od 01. 09. 2016 do 31.08.2017. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy.   
usnesení č.: 16/16/5/4 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina čp.48 paní M. M. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 01.10.2016 do 30.09. 2017. 

 
Bod programu: Návrh na zastavení exekucí  
usnesení č.: 16/16/5/5 
1. RM schvaluje zastavení exekučních řízení uvedených v příloze č. 1 
2. RM schvaluje odepsání pohledávek vymáhaných za dlužné nájemné za byty v majetku města, uvedených 

v příloze č. 2. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor Palackého nám. čp. 6 
usnesení č.: 16/16/5/6 
RM  schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory ( 2 kanceláře) ve 2. nadzemním podlaží zadní 
budovy Palackého náměstí čp. 6, o výměře 23 m2, společnosti ARS AQUAE s. r. o., IČ 24235342, na dobu 
neurčitou, za účelem zřízení učeben autoškoly, za cenu 500,- Kč/m2/rok. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Dodatek ke smlouvě SL-10/2013 
usnesení č.: 16/16/5/7 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SL-10/2013 (č. smlouvy 66/2013/OKTAJ) mezi městem 
Kralupy nad Vltavou a Softlink s.r.o. IČO 27109682, jehož předmětem je poskytování služby monitorování 
spotřeby energií a medií a servisní služby v objektech města uvedených v příloze, za stávajících podmínek za 
celkovou roční cenu 171 600 Kč bez DPH. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/16/6/1 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad  
Vltavou za období od 01.01.2016 do 30.06.2016. 

 
Bod programu: Doplňovací volby do školské rady 
usnesení č.: 16/16/6/2 
1. RM odvolává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členku 
školské rady v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace, jako zástupce zřizovatele paní Marii Blažkovou z důvodu ukončení pracovního poměru. 
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2. RM jmenuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za člena 
školské rady v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace, jako zástupce zřizovatele pana Petra Holečka, starostu města, do konce volebního období 
2014 - 2017. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bod programu: Mechanizovaná výsadba směsí cibulovin v trávníku na kruhovém objezdu v Lobečku  
usnesení č.: 16/16/7/1 
1. RM  schvaluje uzavření SoD s firmou Flower Your Place Central Europe s.r.o. na realizaci mechanizované 

výsadby směsí  cibulovin Narcissus, Camassia a Allium (celkem 42.900 ks) po obvodu kruhového objezdu 
v Lobečku za cenu 199.680,- Kč bez DPH,tj. 241.612,80 Kč vč. DPH. 

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města - převod částky v rámci kap. č. 9 – životní prostředí,     
§ 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) a položky 5169 (nákup služeb) ve výši 250.000,- Kč,   

       z org. 398 - revitalizace lipové aleje v Přemyslově ulici        -150. 000,- Kč 
       z org. 486 - obnova zeleně v Ladově ulici                                - 100.000,- Kč   
       na org. 507 - výsadba cibulovin v trávníku                             + 250.000,- Kč 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: J. Florián- žádost o poskytnutí dotace 
usnesení č.: 16/16/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč z  kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 6112 

(zastupitelstva obcí) pol. 5493 Neinvestiční transfer FO, panu Jaroslavu Floriánovi, bytem Cukrovar 1065, 
Kralupy nad Vltavou na podporu konání 2. ročníku Mistrovské soutěže ve střelbě prakem, která se bude 
konat 17.09.2016 v Kralupech nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00064/2016) s panem 
Jaroslavem Floriánem, bytem U Cukrovaru 1065, Kralupy nad Vltavou  

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obce), ve výši 200 kč z položky 5194 (věcné dary) na položku 5493-  
(Neinvestiční transfer FO). 

 
Bod programu: ZUŠ - žádost o poskytnutí dotace 
usnesení č.: 16/16/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 18 000,- Kč z  kap. č. 10 – Kancelář 

starosty, § 6223 (mezinárodní spolupráce) pol. 5331 Neinvestiční transfer zřízeným PO, ZUŠ Kralupy, se 
sídlem Reigrova 181/5, Kralupy nad Vltavou pro účel cesty školního pěveckého sboru do Vídně na 
Sborové soustředění ve dnech 04. -06. 11. 2016 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00065/2016) s ZUŠ 
Kralupy, se sídlem Reigrova 181/5, Kralupy nad Vltavou 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6223 (mezinárodní spolupráce), ve výši 18.000 kč z položky 5169 (ostatní služby) na položku 
5331-  (Neinvestiční transfer zřízeným PO). 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv v DPS 
usnesení č.: 16/16/9/1 
1. RM schvaluje  prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 303 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní  R. K. na 

dobu určitou od 1.10.2016 do 30.9.2017 
2. RM schvaluje  prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS  Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. B., na 

dobu určitou od 1.10.2016 do 30.9. 2017 



str.8 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 152 v DPS V Luhu 1181 manželům V. a E. Č. na 
dobu určitou od 1.10.2016 do 30.9.2017 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 155 v DPS V Luhu 1181 paní E. S. na dobu určitou 
od 1.10.2016 do 30.9.2017 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 159 v DPS V Luhu 1181 panu O. Š. na dobu určitou 
od 1.10.2016 do 30.9.2017 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 263 v DPS V Luhu 1181 paní M.L. na dobu určitou  
od 1.10.2016 do 30.9.2017 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 451 v DPS V Luhu 1181 panu A. B. na dobu určitou 
od 1.10.2016 do 30.9.2017 

8. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 552 v DPS V Luhu 1181 paní I. H. na dobu určitou 
od 1.10.2016 do 30.9.2017 

 

Bod programu: Přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Třebízského 
za období srpen 2016 
usnesení č.: 16/16/9/2 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
a MŠ Třebízského za období srpen 2016. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 16/16/9/3 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 

Třebízského 523, 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: Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka přepravních kontejnerů“ 
usnesení č.: 16/16/9/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Dodávka přepravních kontejnerů 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka 

přepravních kontejnerů“. 
3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

1. Multitec s.r.o., Františka Křížka 461/11, 170 00, Praha – Holešovice IČ: 02486105 
2. FORCONT product s.r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01, Kroměříž IČ: 03265919 
3. BRUKOV, spol. s r.o., Cukrovarská 168, 503 03, Smiřice, IČ: 49285891 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Michal Saur 
Náhradníci v pořadí:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Stanislav Hejduk 
- Miroslav Pecinovský 

 

Bod programu: Zpráva o převzetí DDM  
usnesení č.: 16/16/9/5 
RM bere na vědomí Zprávu o převzetí DDM. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 18 
usnesení č.: 16/16/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 18 ze dne 15.08.2016. 

 
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 4/2016 
usnesení č.: 16/16/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 4/2016 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 02.08.2016.  

Bod programu: Zápis z jednání č. 4 Kulturní komise  
usnesení č.: 16/16/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 4 Kulturní komise konané dne 30.08.2016. 

 
Bod programu: Odvolání zapisovatelky Komise školské a prevence kriminality a jmenování nové 
zapisovatelky 
usnesení č.: 16/16/11/4 
1. RM schvaluje odvolání zapisovatelky Komise školské a prevence kriminality paní Lenky Mudrové 

s účinností od 01.09.2016. 
2. RM schvaluje jmenování zapisovatelky Komise školské a prevence kriminality paní Lenky Turečkové 

s účinností od 01.09.2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Bod programu: Využití gabionových ploch pro účely umístění volebních poutačů 
usnesení č.: 16/16/13/1 
RM schvaluje bezplatné využití gabionových ploch ke hřbitovu a od ZŠ Komenského k Infocentru pro účely 
umístění volebních poutačů pro senátní a krajské volby, a to v období od 10. 9. 2016 – 7. 10. 2016.  

 

Bod programu: Použití volebních poutačů umístěných kolem veřejného osvětlení 
usnesení č.: 16/16/13/2 
RM schvaluje bezplatné použití volebních poutačů umístěných na veřejném osvětlení (mimo hlavní 
komunikace) pro senátní a krajské volby, a to v období od 10. 9. 2016 – 7. 10. 2016. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 20. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 7. 9. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 16 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
6. 9. 2016.  

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 7. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 

Libor Lesák, místostarosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


