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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. října 2016 

(RM č. 19) 
 

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. 19 
usnesení č.: 16/19/1/1  
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Platové výměry ředitelů neškolských příspěvkových organizací  
usnesení č.: 16/19/2/1 
1. RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů neškolských příspěvkových organizací, 

v předložené podobě (viz příloha č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 1. 11. 2016, z důvodu legislativní 
změny.   

2. RM bere na vědomí platový výměr ředitelky PO města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou“,  
      dle přílohy č. 2 materiálu, s účinností od 1. 11. 2016.   

 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 28 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 16/19/2/2 
RM schvaluje podnájem bytu č. 28 v čp. 100 Na Hrádku na dobu od 1. 11. 2016 - do 30. 10. 2018. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2016 
usnesení č.: 16/19/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 564.600 Kč. Jedná se o zálohu 

neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 564.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6115 o 564.600 Kč. 

2. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 24.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu) o 24.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného 
čerpání výdajů na pěstounskou péči o 24.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 87.100 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 Dolany ve výši 43.450 Kč a od obce Úžice ve výši 43.650 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, pol. 4121 o 87.100 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 2251 o 87.100 Kč. 
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4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 144 Kč. Jedná se o finanční dar určený na 
Dny Kralup, který nebyl v roce 2015 dočerpán a přechází do roku 2016. Navýšení příjmů třída 8 - 
financování o 144 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 144 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 509 ve výši 4.000 Kč 
a org. 510 ve výši 4.000 Kč. Jedná se o projektové dokumentace na nové vodovodní přípojky k  bytovým 
domům v  majetku města, Smetanova čp. 211 a Smetanova čp. 216. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.445 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). 
Finanční prostředky budou použity na opravu kanalizace v objektu MŠ Gen. Klapálka. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 35.090 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 
(energetická úspora – BD Vrchlického 703). Finanční prostředky budou použity na administraci dotace. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 3745 
pol. 5169 org. 364 (údržba soukromé části parku U Parku) na § 2333 pol. 5169 org. 87 (úprava a čištění 
koryt potoků v regionu města). Finanční prostředky budou použity na zlikvidování plevelné vegetace 
v extrémně zarostlé části Knovízského potoka a tím dojde ke zlepšení průtočnosti jeho koryta. 

 

Bod programu: Navýšení denních zůstatkových limitů příručních pokladen 
usnesení č.: 16/19/3/2 
RM schvaluje nové znění Přílohy č. 1 ke směrnici č. RM 15/27/3/02 o pokladní službě, s účinností  
od 20. 10. 2016. 

 

Bod programu: Jmenování člena likvidační komise 
usnesení č.: 16/19/3/3 
1. RM odvolává členku likvidační komise paní Lenku Turečkovou, z důvodu personální změny na 

ekonomickém odboru. 
2. RM jmenuje členem likvidační komise paní Miroslavu Kořínkovou. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Oprava kanalizace v MŠ Gen. Klapálka – vícepráce  
usnesení č.: 16/19/4/1 
RM schvaluje provedení vícepráce v rámci akce: „Oprava kanalizace v MŠ Gen. Klapálka“ v celkové výši 5 445 
Kč vč. DPH, zhotovitelem Milanem Houdkem, Dolánky 61, Zlončice. Finanční náklady budou hrazeny 
z rezervy města na havárie na rok 2016. 

 

Bod programu: Vodovodní přípojky pro objekty Smetanova 211 a 216 
usnesení č.: 16/19/4/2 
1. RM schvaluje vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení v rámci akce: 

"Vodovodní přípojka pro objekt Smetanova 211, Kralupy nad Vltavou" projektantem Středočeských 
vodáren a.s. - Bc. Janem Horáčkem, za celkovou cenu 4 000,-Kč vč. DPH. 

2. RM schvaluje vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení v rámci akce: 
"Vodovodní přípojka pro objekt Smetanova 216, Kralupy nad Vltavou" projektantem Středočeských 
vodáren a.s. - Bc. Janem Horáčkem, za celkovou cenu 4 000,-Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci a studie proveditelnosti projektu „Nové funkce IS Města Kralupy nad 
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Vltavou“  
usnesení č.: 16/19/4/3 
1. RM schvaluje Studii proveditelnosti projektu Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 28  
„Specifikační informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ na projekt s názvem „Nové funkce IS 
Města Kralupy nad Vltavou“. 

Bod programu: Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené akce 
usnesení č.: 16/19/4/4 
RM schvaluje  
- Org. 385: Akce „Rekonstrukce bytového domu čp. 900 v ulici Havlíčkova, Kralupy nad Vltavou (projektová 

dokumentace z roku 2013) o celkové výši 82.254,- Kč – provedena jako oprava a financována 
z prostředků privatizace bytových domů. 

- Org. 420: Akce „Snížení prašnosti ve městě Kralupy nad Vltavou – zpracování žádosti a studie 
proveditelnosti) o celkové výši 133.100,- Kč – tato akce byla převedena na Technické služby města. 

 

Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ – úprava projektu  
usnesení č.: 16/19/4/5 
1. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: „Rekonstrukce 

komunikace v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“, od firmy NOZA s.r.o., Huťská 229, PSČ: 272 01, 
Kladno s úpravou spočívající ve změně sklonu parkovacích stání (na šikmá) a doplnění chodníčku podél 
administrativní budovy a restaurace.  

2. RM ukládá RIaSM zpracovat projektovou dokumentaci na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“, od firmy NOZA s.r.o., Huťská 229, PSČ: 272 01, Kladno s úpravou 
spočívající v rozšíření komunikace pro podélné stání vlevo ve směru jízdy.  

 

Bod programu: PD „Úprava křižovatky ulic Kyjevská, Makarenkova a Alšova v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/19/4/6 
1. RM bere na vědomí informaci o vyčíslení nákladů na realizaci akce: „Úprava křižovatky ulic Kyjevská, 

Makarenkova a Alšova v Kralupech nad Vltavou“ a vyjádření TSM k termínu realizace akce.  
2. RM ukládá TSM předložit návrh přechodu z obousměrného na jednosměrný provoz v ulicích Kyjevská a 

Alšova do komise výstavby a dopravy. 

 

Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – I. etapa – dodatek č. 2 
usnesení č.: 16/19/4/7 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00078/2016 na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města  
Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, jehož předmětem budou vícepráce a méněpráce v celkovém finančním 
objemu + 319 816,39 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 19. 12. 2016 vč. Prodloužení 
uzlového bodu „Odvodnění komunikací“ do 11. 11. 2016. Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny 
z prostředků vyčleněných na tuto akci v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 

 

Bod programu: Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa  
usnesení č.: 16/19/4/8 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě na akci „Oprava přístupového schodiště 
a ramp na Hostibejk – I. etapa“, s uchazečem Montako-stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 24180416. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – přípojka  vodovodu   v k.ú. Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou (J.Janury) 
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usnesení č.: 16/19/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  vodovodní přípojky  na pozemku parc.č.81/24 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č.st.71 v k.ú. Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou, 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. K úhradě bude připočítáno DPH  
ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – přípojka  vodovodu   v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou (Nerudova)  
usnesení č.: 16/19/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  vodovodní přípojky  na pozemku parc.č.156/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č.st.427 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve 
výši 3.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 150,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku 
vedeného jako ostatní plocha, manipulační plocha. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – vodovodní a kanalizační přípojka  
v k. ú. Mikovice (U Křížku) 
usnesení č.: 16/19/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  vodovodní a kanalizační přípojky  na pozemcích parc.č.537/10 a parc.č.532/3  v k. ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků 
pozemku parc.č.st.457/6 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, 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. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Zeměchy – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 16/19/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav podpěrného bodu vedení NN  na pozemku  parc.č.490/4 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jehož 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. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Minice  ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 16/19/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav zemního kabelového vedení NN na pozemcích  parc.č. 534/5 a parc.č.535/9 v k. ú. Minice u Kralup nad 
Vltavou, 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 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. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv   
usnesení č.: 16/19/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679 paní L. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 
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 01.11.2016 do 31.10.2017. 
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3. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy  paní I. K. na byt č. 8,  Cesta brigádníků čp. 679, jako na byt 
služební,  na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní M. H. na byt č. 9, J.Palacha čp.738 ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas vlastníka bytu s podnájmem 
usnesení č.: 16/19/5/7 
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 13 Zeměchy čp.34. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemcem, 
paní M. K. a podnájemcem, panem K. K. na dobu 1 roku od 01. 10. 2016 do  01.10.2017. 

 

Bod programu: Hlášení volných bytů   
usnesení č.: 16/19/5/8 
1. RM bere na vědomí hlášení volných bytů č. 2, J.Palacha 738 a č. 14, Chelčického 687 
2. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byty č. 2, J. 

Palacha 539 a č.14, Chelčického 687 ze sociálních důvodů. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu č.3 Komenského 198 
usnesení č.: 16/19/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. …, ………………. s panem M. K., jako na byt služební na dobu 
1 roku. 

 

Bod programu: Výpůjčka nebytových prostor  -  část výměníkové stanice na pozemku p. č. st. 736  
v k. ú. Lobeček (nízkoprahové centrum) 
usnesení č.: 16/19/5/10 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – nadzemní části výměníkové stanice, 
umístěné na pozemku parc.č.st. 736 v k. ú. Lobeček, o ploše 39,16m2, s Farní charitou Kralupy nad Vltavou, 
IČO 26520800, za účelem provozování sociální služby nízkoprahové denní centrum. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

Bod programu: Žádost o výměnu bytu (B. K., J. Palacha 738) 
usnesení č.: 16/19/5/11 
RM bere na vědomí žádost paní B. K. o výměnu bytu č. 10, J. Palacha čp. 738, za jiný byt v majetku Města 
Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Revokace  usnesení  č. 16/15/5/16  ze  dne  16.08.2016 -  zřízení věcného břemene – 
služebnosti inž. sítí RWE GasNet, s.r.o. v k.ú. Kralupy nad Vltavou a Lobeček 
usnesení č.: 16/19/5/12 
1. RM ruší usnesení č. 16/15/5/16 dne 16.08.2016. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného  

plynárenského zařízení  na  pozemcích Města Kralupy nad Vltavou  parc. č. 620/3, 620/65, 620/88, 
620/107, 620/112, 620/127, 620/137, 620/166, 761/1, 761/4, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou a 
pozemcích parc. č. 129/3,  129/8, 129/19, 129/27, 129/38, 135/14, 135/20,134/26, 134/53, 135/3, 
135/7,  137/3, 137/14, 137/26, 137/27, 137/36, 137/37,  137/50,  138/19,  138/26, 139/4,  139/47,  
139/52, 139/63,  139/64, 139/67, 139/68, 139/70, 139/72,  139/74, 851/1, 851/11, vše  v k.ú. Lobeček, 
ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem  Ústí nad Labem, Klišská 940, za jednorázovou 
úhradu ve výši  4.000,- Kč  za prvních 10 bm délky trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy uložení vedení 
do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 150,-Kč 
za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

3. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav   plynárenského zařízení  
na  pozemcích Města Kralupy nad Vltavou  parc. č. 620/3, 620/65,  620/107, 620/112,  620/137, 
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620/166, 761/1, 761/4, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou a pozemcích parc. č. 129/3,  129/8, 129/19, 
129/27,  135/14, 135/20, 134/26, 134/53, 135/3, 135/7,  137/3, 137/14, 137/26,     138/26, 139/4,   
139/52, 139/63,  139/64, 139/67, 139/68, 139/70, 139/72,  139/74, 851/1, 851/11, vše  v k.ú. Lobeček, 
ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem  Ústí nad Labem, Klišská 940, ve stávajících 
trasách plynárenského zařízení za úplatu 1,- Kč za bm trasy. 

 

Bod programu: Návrh ceny pronájmu velké zasedací místnosti v budově MěÚ 
usnesení č.: 16/19/5/13 
RM  schvaluje cenu pronájmu velké zasedací místnosti v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou pro zájemce o 
pronájem takto: 

- pronájem do 2 hodin a do 20 osob za cenu 500,-Kč + platná sazba DPH 
- pronájem do 2 hodin a od 21 osob za cenu 1.000,-Kč + platná sazba DPH 
- celodenní pronájem do 20 osob za cenu 1.500,-Kč + platná sazba DPH 
- celodenní pronájem od 21 osob za cenu 2.000,-Kč + platná sazba DPH 
- pronájem kuchyňky do 2 hodin za cenu 100,-Kč + platná sazba DPH 
- celodenní pronájem kuchyňky za cenu 300,-Kč + platná sazba DPH 

 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: DS Scéna- žádost o poskytnutí dotace 
usnesení č.: 16/19/8/1 
1. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 14 000,- Kč z kapitoly č. 10 – Kancelář starosty, § 3399, 

Občanskému sdružení div. Souboru SCÉNA, Kralupy nad Vltavou na úhradu honorářů vystupujících při 
divadelním festivalu Tyjátjátra, konající se od 10/2016 do  01/2017. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.                                                     č. 
KSSML/00070/2016) s Občanským sdružením div. Souboru SCÉNA, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Dohoda o spolupráci – Bezpečný Středočeský kraj 
usnesení č.: 16/19/8/2 
RM schvaluje uzavření „Dohody o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu ve 
Středočeském kraji “, pro období 03-05/2017 mezi městem Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace ČSCH Kralupy 
usnesení č.: 16/19/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (zastupitelstvo obce), pol. 5222 

(neinv. transf. občans. sdružením), org. 0011 (fond starosty) Českému svazu chovatelů Kralupy nad 
Vltavou, se sídlem Kralupy - Dřevák, ve výši. 4.965 Kč na pořádání výstavy 15-16/10 2016., která se 
uskuteční v říjnu 2016 v Kralupech nad Vltavou.  

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00072/2016) s Českým 
svazem chovatelů Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové organizaci Kulturní 
a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou   
usnesení č.: 16/19/8/4 
1. RM bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Kulturní a 

společenské středisko v Kralupech nad Vltavou.  
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2. RM ukládá Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou odvod do rozpočtu Města 
Kralupy nad Vltavou za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.300 Kč. 

3. RM ukládá ekonomickému odboru realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové 
kázně. 

 

Bod programu: Petice za zachování provozu restaurace Hostibejk a nabídka odkupu nemovitosti 
usnesení č.: 16/19/8/5 
1. RM bere na vědomí „Petici za zachování provozu restaurace Hostibejk“  a nabídku na odkup 

předmětných nemovitostí. 

2. RM nedoporučuje ZM koupi restaurace Hostibejk.  

3. RM ukládá majetkoprávní komisi připravit doporučení k návrhu na koupi restaurace Hostibejk ZM. 

 
Bod programu: Umístění dopravních zrcadel na křižovatce ul. Revoluční/Ladova/Masaryka  
usnesení č.: 16/19/8/6 
RM schvaluje umístění dopravních zrcadel na křižovatce ulic Revoluční/Ladova, Revoluční/Masaryka. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace HK Kralupy 
usnesení č.: 16/19/8/7 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (zastupitelstvo obce), pol. 5222 

(neinv. transf. občans. sdružením), org. 0012 (fond MST1) HK Kralupy nad Vltavou, se sídlem Mostní ul., 
ve výši. 8.000 Kč na nákup hokejového vybavení pro mužstvo dospělých A-team.  

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00075/2016) s HK 
Kralupy nad Vltavou. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Provoz Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v říjnu a v prosinci 2016  
usnesení č.: 16/19/9/1 
1. RM schvaluje uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v sobotu 29. října 2016 a v sobotu  

31. prosince 2016.  
2. RM schvaluje provoz Městské knihovny Kralupy nad Vltavou pro veřejnost v pátek 23. prosince 2016 do 

11:30 hodin. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 16/19/9/2 
RM schvaluje přidělení bytu č. 361 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 panu J. K., na dobu určitou 
1 roku. 

 
Bod programu Informace o uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem Kralupy nad 
Vltavou v době školních prázdnin  
usnesení č.: 16/19/9/3 
RM bere na vědomí uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou 
v době školních prázdnin školního roku 2016/2017 dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Návrh na schválení změny odpisového plánu na rok 2016 
usnesení č.: 16/19/9/4 
RM schvaluje změnu odpisového plánu  příspěvkové organizace města: Technické služby města na rok 2016  
po zakoupení vozidla automobil Dacia Dokker1,6 SCe 75 a po zakoupení pracovní plošiny Rothlehner pro 
středisko veřejného osvětlení. 

 

Bod programu: Přijetí sponzorského finančního daru pro ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/19/9/5 
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RM schvaluje Základní škole 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 finančního účelového sponzorského daru v hodnotě 15.000 Kč od pana M. D., 252 63  Roztoky na 
úhradu canisterapie pro žáky školy. 

 

Bod programu:  
1. Nařízení města č. 1/2016 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Kralup nad 
Vltavou v zimním období 2016-2017 
2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/19/9/6 
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2016 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 

na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2016-2017. 
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 

období 2016-2017. 

 

Bod programu: Zakoupení přenosného laserového měřiče rychlosti LTI 20/20 TruCam  
usnesení č.: 16/19/9/7 
1. RM schvaluje nákup laserového měřiče rychlosti LTI 20/20 TruCam za cenu ve výši 299.475,- Kč, vč. DPH. 
2. RM schvaluje převod částky 45.375,- Kč v rámci kapitoly č. 6 - městská policie, a § 5311 na nákup nového 

laserového měřiče rychlosti LTI 20/20 TruCam, 
z pol. 5194 (věcné dary) ……………………………….  5.375,- Kč  
z pol. 5192 (poskytnuté náhrady) ………….. ……20.000,- Kč  
z pol. 5139 (nákup materiálu) …………………….. 20.000,- Kč  
na pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) ………45.375,- Kč  
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města  
usnesení č.: 16/19/10/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 13 Odbor dopravy a 
paragrafu 2223 – Bezpečnost silničního provozu ve výši 81.675 Kč, z položky 5164 – Pronájem zařízení na 
měření rychlosti na položku 5171 - Opravy a udržování. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 16/19/11/1  
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 03.10.2016. 

 
Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 16/19/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání rozpočtové komise konané dne 10. října 2016. 
2. RM ukládá sportovní komisi projednat náklady na akci Sportovec roku s rozpočtovou komisí.   
3. RM doporučuje zastupitelstvu města v návrhu rozpočtu na rok 2017 u kap. č. 10 – Kancelář starosty,  

§ 5512 – podpora jednotek SDH obcí, nezahrnout nákup nové závodní stříkací techniky ve výši 250 tis. Kč 
pro SDH Minice. 

 
Bod programu: Zápis Likvidační komise č. 5/2016 
usnesení č.: 16/19/11/3  
RM bere na vědomí zápis č. 5/2016 ze dne 06. 10. 2016. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.10 
usnesení č.: 16/19/11/4  
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RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č.10 ze dne 27. 9. 2016 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Na úvod jednání RM se dostavili uchazeči na pozici vedení ekonomického odboru. 

Libor Lesák informoval radní o vypsaných dotačních titulech a přípravě Městského úřadu využít dotace.  

Ing. Petr Listík se dotázal na projektovou dokumentaci na pivovar.  

Ing. Marek Czechmann informoval radní o rekonstrukci komunikace Čechova Vrchlického. PČR nesouhlasí 
s variantou č. 7. Důvodem jsou výjezdy. Varianta neodpovídá normě. PČR souhlasí s variantou č. 5. 
Stanovisko vyhotoví po předložení projektové dokumentace.  
 
Příští jednání Rady města proběhne 1. 11. 2016 od 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 19. 10. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 19 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
18. 10. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                                                Libor Lesák, místostarosta                                                           
 
 


