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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

  

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. října 2016 

(RM č. 18) 
 

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. 18 
usnesení č.: 16/18/1/1  
RM schvaluje návrh programu 18. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o zrušení usnesení č. 16/17/2/3, v bodě 1, ze dne 20. 9. 2016, úprava platového 
výměru ředitele PO města „Technické služby města Kralupy nad Vltavou“  
usnesení č.: 16/18/2/1 
1. RM ruší usnesení RM č. 16/17/2/3, v bodě 1, ze dne 20. 9. 2016.  
2. RM schvaluje platový výměr ředitele PO města „Technické služby města Kralupy nad Vltavou“ – Ing. 

Luboše Němce, dle přílohy materiálu, s účinností od 1. 10. 2016.   

 
Bod programu: Schválení zhotovitele PD - osazení lavičkové sochy Josefa Švejka  
usnesení č.: 16/18/2/2 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu na akci „Osazení sochy 
Josefa Švejka“ p. Jiřího Cettla, Přemyslova 1041, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 18.150 Kč, vč. DPH. 
Náklady budou uhrazeny z investiční rezervy města na rok 2016. 

 

Bod programu: Novela organizačního řádu města 
usnesení č.: 16/18/2/3 
RM schvaluje změnu organizačního řádu města spočívající v převedení pozice řidič služebního vozu MěÚ 
z odboru OKTAJ do útvaru kancelář starosty, s účinností od 5. 10. 2016.  

 

Bod programu: Novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
usnesení č.: 16/18/2/4 
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,“ v  předloženém  znění,   
s  účinností  od  5. 10. 2016. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2016 
usnesení č.: 16/18/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 4.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 

pana Jaroslava Holečka, který je určen pro pořádání akce týkající se prevence kriminality: „Loučení 
s prázdninami“. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 3419 o 4.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 3419 o 4.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 332.500 Kč. Jedná se o  investiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu na rok 2016. Dotace je účelově určena 
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na nákup automobilu pro potřeby 
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terénní pečovatelské služby. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 332.500 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 332.500 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 celkové výši 72.750 Kč. Jedná se o neinvestiční 
transfery od obcí na boj proti letišti Vodochody. Na základě smlouvy o spolupráci č. STA 332/2009 se 
obce zavazují zaplatit jednorázově příspěvek odpovídající počtu trvale hlášených obyvatel, ve výši 50,- Kč 
na osobu. Město obdrželo příspěvek od obce Zlončice ve výši 28.500 Kč, od obce Máslovice ve výši 
16.450,- Kč a od obce Panenské Břežany ve výši 27.800 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, 
pol. 4121 o 72.750 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 2251 o 72.750 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 pol. 6127 org. 493 (socha Josefa Švejka). 
Částka bude použita na zajištění projektové dokumentace na osazení sochy Josefa Švejka. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – dodatek č. 1   
usnesení č.: 16/18/4/1 
1. RM ruší usnesení RM č.16/15/4/11 ze dne 16. 08. 2016.   
2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele RISML/00051/2016 mezi Městem Kralupy 

nad Vltavou a firmou DEREZA s.r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, na vzniklé vícepráce a méněpráce 
akce „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ ve výši mínus 41.647,- 
Kč bez DPH (50.392,8 Kč vč DPH).  

 
Bod programu: Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou, etapa 2016 – Dodatek č. 1 
usnesení č.: 16/18/4/2 
1. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě na akci „Regenerace panelového 

sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016“, jehož předmětem je změna termínu plnění a 
doplnění možnosti zániku smlouvy s vybraným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 
79/192, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599. 

2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o finanční příspěvek ze státního rozpočtu MMR ČR z 
programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogram Regenerace panelových sídlišť pro rok 2017. 

 
Bod programu: Projektové dokumentace – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ praktická a v městské 
knihovně, Kralupy nad Vltavou“  
usnesení č.: 16/18/4/3 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce rozvodů elektro 

v ZŠ praktická a v městské knihovně, Kralupy nad Vltavou“, zpracovanou společností PLÁN PLUS, s.r.o., 

Horňátecká 19, Praha 8. 

Bod programu: Podání žádosti o dotaci na akce „Snížení energetické náročnosti bytového domu 
Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“ a „Snížení energetické náročnosti bytového domu Chelčického 687,  
Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/18/4/4 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 37 s názvem „Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení“ na akce s názvem „Snížení energetické náročnosti bytového domu Vrchlického 
504, Kralupy nad Vltavou“ a „Snížení energetické náročnosti bytového domu Chelčického 687, Kralupy nad 
Vltavou“. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
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období září 2016 
usnesení č.: 16/18/4/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období září 2016. 

 

Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016  
usnesení č.: 16/18/4/6 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 

Bod programu: Realizace změkčovací stanice v objektu městského bazénu v Kralupech nad Vltavou – 
dodatek č. 1 k SoD: RISML/00082/2016 
usnesení č.: 16/18/4/7 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č.: RISML/00082/2016 ze dne 19.08.2016 uzavřené mezi městem 
Kralupy nad Vltavou a panem Petrem Türkottem, Přemyslova 367/32, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na 
vícepráce ve výši 17 050,- Kč bez DPH, tj. 20 630,50 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa – rozšíření projektové 
dokumentace   
usnesení č.: 16/18/4/8 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00035/2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a 
spol., A. D. U. ateliér s.r.o., Součkova 954/14, 163 00 Praha 6 – Řepy na rozšíření projektové dokumentace 
akce „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa“ ve výši 105.000,-Kč bez DPH 
(127.050,- Kč vč DPH) s termínem odevzdání DSP do 8 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 a odevzdání DPS do 6 
týdnů od vydání stavebního povolení.    

 

Bod programu: Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy - vyjádření zhotovitele 
usnesení č.: 16/18/4/9 
1. RM ruší usnesení č. 16/17/4/1 bod č. 1 ze dne 20.09.2016 (frézování vozovky) 
2. RM schvaluje prodloužení záruky na asfaltový povrch komunikace v ulici Školská z původních 60 měsíců 

(dle SoD) na 84 měsíců a uplatnění slevy na materiál - betonový asf. obrusný, ve výši 1/4 z celkové ceny 
dle SoD - 17 436,25 Kč bez DPH, tj. 21 097,86 Kč vč. DPH. 

3. RM ruší usnesení č. 16/17/4/1 bod č. 2 ze dne 20.09.2016 (termín dokončení díla) 
4. RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2016, uzavřením dodatku č. 2 k SOD č.: 

RISML/00058/2016 uzavřené dne 20.06.2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a zhotovitelem akce: 
Oprava komunikace v ulici Školská, firmou STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení hostování cirkusu BERNES s. r. o. 
usnesení č.: 16/18/5/1 
RM  schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 24.10.2016 do 30.10.2016 za účelem hostování 
cirkusu BERNES s. r. o., IČ 26455455, zastoupeného panem Vilémem Berouskem  za částku  1.000,-Kč/den. 

 

Bod programu: Pronájem nebytových prostor Palackého nám. čp. 6  
usnesení č.: 16/18/5/2 
RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností ARS AQUAE s. r. o., Ve Škabrdli 419, Lety u 
Dobřichovic, IČ: 24235342, na pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží zadní budovy 
Palackého náměstí čp. 6, o výměře 23 m2, na dobu neurčitou, za účelem zřízení učeben autoškoly, za cenu 
500,-Kč/m2/rok. 

 
Bod programu: Návrh na odstranění přístřešku pro kontejnery na kom. odpad sídl. Hůrka u domu čp.  
1053-54 
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usnesení č.: 16/18/5/3  
RM schvaluje odstranění přístřešku na komunální odpad u domu na sídl. Hůrka čp. 1053-54 a přemístění 
kontejnerů na komunální odpad na stávající stanoviště u domu čp. 1057. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – rekonstrukce kNN v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 16/18/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav inženýrských sítí – umístění kabelového vedení NN na pozemcích p. č.152/1, 146/1, 133/28 a 133/41, 
vše v  k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 300,- Kč za každý další m trasy uložení 
vedení do pozemku vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace a 3.000,- Kč za prvních 10m délky 
trasy a 150,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH 
ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č. 83/130 v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 16/18/5/5 
RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku p. č. 83/130 v k.ú. Lobeček, o výměře 80 m2, za účelem 
zahrádkaření a rekreace. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv   
usnesení č.: 16/18/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp.48 panu J. S. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického 687 paní S. J. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 
3. RM schvaluje  prodloužení  nájemní   smlouvy   na  byt   č.5, Cesta  brigádníků čp. 679,  paní J. M.  ze 

sociálních  důvodů  na  dobu  1  roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 
V dodatku ke smlouvě bude zanesena povinnost úhrady jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. 

4. RM  schvaluje    prodloužení     nájemní    smlouvy    na   byt č.  3,   Cesta   brigádníků  čp. 679, panu V. S. 
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 

5. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198 s Mgr. V. K., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků č. p. 679 paní R. T. ze 
sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.11.2016 do 31.1.2017. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B. ze sociálních důvodů 
na 3 měsíce od 01.10.2016 do 31.12.2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 
3 měsíce od 01.10.2016 do 31.12.2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu 
usnesení č.: 16/18/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o nájem služebního bytu panu M. K. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – elektro-přípojka  v k.ú. Minice  u Kralup 
nad Vltavou 
usnesení č.: 16/18/5/8 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav inženýrských sítí – elektro přípojky  na pozemku parc. č. 475/4 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ve výši 3.000,- 
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Kč za prvních 10 m délky trasy a 150,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku vedeného jako 
orná půda. K úhradě bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Dodatek č. 7  ke  Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě nájemní č. 2/08/700/SM- 
MDZZ- Kralupy s.r.o. 
usnesení č.: 16/18/5/9 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě nájemní č. 
2/08/700/SM, uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou a MDZZ-Kralupy s.r.o., na nájem části pozemku 
parc.č.st.653 (nově označeno parc.č.st.653/1, parc.č.st.653/8 a parc.č.1086), kterým se mění  články:  
- čl.I.  -  snížení  výměry pronajatých pozemků na 1473 m2 
- čl.III. - prodloužení doby nájmu  pozemků  do 31.12.2018  
- čl.IV. - účel výstavby bytového domu „A“ a parkovacích stání 
- čl.V. -  snížení výše nájmu  na 73.650,-Kč/rok 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – DG Kralupy 
usnesení č.: 16/18/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6223 mezinárodní spolupráce, Dvořákovu 

gymnáziu a Střední odborné školy ekonomické, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou, ve výši 9.000 
Kč na autobusovou dopravu do Německého města Hennigsdorf  

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00068/2016) 
Dvořákovu gymnáziu a Střední odborné školy ekonomické, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou, ve 
výši 9.000 Kč. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6223 (mezinárodní spolupráce), ve výši 9.000 Kč z položky 5139 (drobný materiál) na položku 
5333 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízených státem, kraji a obcemi). 

Bod programu: Poskytnutí dotace - Maturitní ples 
usnesení č.: 16/18/8/2 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/  5333 (Neinvestiční 
transfery školským právnickým osobám zřízených státem, kraji a obcemi) org. 0011 (fond starosty), maturitní 
třídě DG Kralupy, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou ve výši 3.000 Kč na výdaje s konáním 
Maturitního plesu. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Dofinancování Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/18/9/1 
RM schvaluje Dodatek č. 1 o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru 
činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 
nebo na prevence sociálního vyloučení, na rok 2016 č. S-8390/SOC/2016/1. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání VZ – ZŠ Jodlova 9/2016 
usnesení č.: 16/18/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Jodlova Kralupy nad Vltavou za období září 2016. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání VZ – ZŠ Gen. Klapálka 9/2016 
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usnesení č.: 16/18/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou za období září 2016. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání VZ – Městské muzeum 9/2016 
usnesení č.: 16/18/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městského muzea Kralupy nad Vltavou za období září 2016. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ Václava Havla, Revoluční 682 o úpravu rozpočtu a změnu odpisového plánu 
usnesení č.: 16/18/9/5 
RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace na účtu 
551 – Odpisy – zvýšení částky 108.250 Kč o 2.112 Kč na 110.362 Kč a změnu odpisového plánu na rok 2016 
dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv v DPS  
usnesení č.: 16/18/9/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 401v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu M. S. na 

dobu určitou 3 měsíce od 1.10.2016 do 31.12.2016 s podmínkou, že dojde k vyklizení bytu od 
nepotřebných věcí.     

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 411 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. J. na 
dobu určitou  od 1.10.2016 do 30.9.2017. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 212 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. H. na dobu 
určitou od 1.11.2016 do 31.10.2017. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 114 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171paní H. Š. na dobu 
určitou od 1.11.2016 do 31.10.2017. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu Č. N.  na 
dobu určitou od 1.11.2016 do 31.10.2017. 

6. RM schvaluje   prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 252 v DPS V Luhu 1181 paní E. M. na dobu určitou 
od 1.11.2016 do 31.10.2017. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 257 v DPS V Luhu 1181 paní S. Ch. na dobu určitou 
od 1.11.2016 do 31.10.2017. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 556 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š. na dobu určitou od 
1.11.2016 do 31.10.2017. 

9. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 560 v DPS V Luhu 1181 paní J. S. na dobu určitou 
od 1.11.2016 do 31.10 2017. 

 

Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem  
a organizačních složek města za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 
usnesení č.: 16/18/9/7 
RM schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem Kralupy 
nad Vltavou a organizačních složek města Kralupy nad Vltavou za období od 1.1.2016 do 31.12.2016“  
v předložené podobě – viz příloha důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu a čerpání finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ  
a MŠ na II. pololetí 2016 
usnesení č.: 16/18/9/8 
1. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 21/2016: 20 000 Kč z kap. 2 – OSVŠK, § 3117 – První 

stupeň základních škol rozdělit na § 3111 – Předškolní vzdělávání, § 3113 – Základní školy a § 3114 – ZŠ 
pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami dle počtu asistentů následovně: 

5 518 Kč na § 3111 
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            10 343 Kč na § 3113 
4 139 Kč na § 3114  

2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 20 517 Kč  
z kap. 2 - OSVŠK, § 3111 - předškolní zařízení, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 
5331, rozdělit následovně: 
MŠ Gen. Klapálka  17 951 Kč   
MŠ Dr. E. Beneše     2 566 Kč 

3. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši  45 343Kč  
z kap. 2 – OSVŠK, § 3113 - základní školy, položka 5331- příspěvek  na asistenta pedagoga, org. 5331, 
rozdělit následovně: 
ZŠ Gen. Klapálka   12 091 Kč 
ZŠ a MŠ Třebízského      9 069 Kč 
ZŠ Václava Havla   15 114 Kč 
ZŠ Komenského        9 069 Kč  

4. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111  
ve výši 19 139 Kč z kap. 2 - OSVŠK, § 3114 - speciální základní školy, položka 5331- příspěvek   
na asistenta pedagoga, org. 5331. 

 
Bod programu: Revokace usnesení č. 16/17/9/4- Přijetí sponzorského finančního daru pro ZŠ Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 16/18/9/9 
RM ruší usnesení č. 16/17/9/4. 

 
Bod programu: Oznámení o havárii v tělocvičně DDM 
usnesení č.: 16/18/9/10 
1. RM bere na vědomí oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou o havárii 

v tělocvičně DDM. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit opravu havárie na střeše budovy. Oprava bude financována z rezervy 

města na havárie.  
3. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 21/2016 – převod finančních prostředků ve výši 

130.000,- Kč z rezervy města na havárie na kap. 5, §3421, pol. 5171. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 8 
usnesení č.: 16/18/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 8 ze dne 19.09.2016 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Na úvod jednání rady města se dostavil ředitel KaSS Martin Odvody, který radním podal zprávu o stavu 
vstupního schodiště do kulturního domu. Dále byly projednány budoucí úpravy a stavební práce v KaSS. 

 
Místostarosta Libor Lesák požádal radu o schválení umístění volebního poutače na pozemku parc. č. 29/4  
v k. ú. Kralupy pro politickou reklamu ODS. 
 
Bod programu: Bezplatné umístění volebního poutače 
usnesení č.: 16/18/13/1 
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RM schvaluje bezplatné umístění volebního poutače na pozemku parc. č. 29/4 v k. ú. Kralupy pro politickou 
reklamu ODS. 

 
Tomáš Pekárek se dotázal na to, zda je město seznámeno s havarijním plánem Synthosu. Starosta uvědomil 
radu o připravenosti krizového manažera města.  
 
Tajemnice informovala radní o průběhu výběrových řízení na pozice vedoucí odboru ekonomického a 
dopravy. 
 
Ing. Petr Listík se dotázal na problematiku vyhlášky o veřejném pořádku. Tajemnice informovala o její 
přípravě a změnách.  
 
Jan Špaček se dotázal radních na rekonstrukci plynovodu V Olších, která měla proběhnout v průběhu září. 
Ing. Marek Czechmann informoval o tom, že řízení vede p. Pekárková. Podrobnosti zjistí Ing. Czechmann.  
 
Starosta pozval radní na veřejné projednání záměru AVE, které proběhne 11. 10. 2016 v budově MěÚ. 
 
Příští jednání Rady města proběhne 18. 10. 2016 od 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na úvod 
jednání se dostaví vybraní uchazeči na pozici vedoucího ekonomického odboru.  
 
Zápis byl vyhotoven 5. 10. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 18 města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
4. 10. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 5. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


