
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV56215/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

   
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. listopadu 2016 
(RM č. 20) 

 
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. 20 
usnesení č.: 16/20/1/1  
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh na jmenování vedoucího ekonomického odboru MěÚ Kralupy na Vltavou 
usnesení č.: 16/20/2/1 
RM jmenuje Bc. Miroslava Raifa do funkce vedoucího ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
s účinností od 1. 12. 2016. 

 
Bod programu: Přijetí dotace na „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“ 
usnesení č.: 16/20/2/2 
RM schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy „Efektivní veřejná 
správa“, na akci „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2016 
usnesení č.: 16/20/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 89.900 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 Měšice ve výši 89.900 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, pol. 4121 o 89.900 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 2251 o 89.900 
Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 569.284 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství. Dotace je účelově určena na 
akci „Revitalizace a zpřístupnění pravého břehu Zákolanského potoka, U Jízku, v Kralupech nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 569.284 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 2341 o 569.284 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na výdaje spojené se zabezpečením oblastního 
kola soutěže Středočeská in-line brusle 2016 pro organizátora ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad 
Vltavou.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 32.897 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Krajského úřadu Středočeského kraje účelově určenou na náklady na činnost odborného lesního 
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hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
pol. 4116 o 32.897,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.897,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.780.764 Kč.       

Jedná se o převody z těchto kapitol: 
      č. 2 – odbor SVŠK 

§ 3599 pol. 5139 – nákup materiálu – Den zdraví      549 Kč 
§ 4341 pol. 5660 – neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu                6.550 Kč   

č. 4 - správní odbor  
§ 3632 pol. 5192 – sociální (úřední) pohřby               30.000 Kč 
§ 6115 pol. 5169 – nákup služeb – volby    6.000 Kč 

č. 7 – správa majetku 
§ 2143 pol. 6121 – dětské hřiště pod infocentrem   1.712 Kč 
§ 2219 pol. 5164 – nájemné               15.000 Kč 
§ 3613 pol. 5151 – studená voda              75.000 Kč 
§ 3613 pol. 5154 – el. energie (sklad V Růžovém údolí)                         18.000 Kč 
§ 5512 pol. 5153 – plyn JSDH Minice              20.000 Kč 
§ 5512 pol. 5153 – plyn JSDH Kralupy                         166.000 Kč 
§ 5512 pol. 5154 – el. energie JSDH Minice             10.000 Kč 
§ 5512 pol. 5154 – el. energie JSDH Kralupy             30.000 Kč 

   § 5512 pol. 5162 – služby telekom. a radiokom               2.000 Kč 
§ 5512 pol. 5169 – nákup ostatních služeb             40.000 Kč 
§ 5512 pol. 5171 – opravy a udržování JSDH           100.000 Kč 

   § 6171 pol. 5151 – studená voda              30.000 Kč 
    § 6171 pol. 5152 – teplo             500.000 Kč 
    § 6171 pol. 5154 – el. energie                          370.000 Kč 
    § 6171 pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva                          30.000 Kč 
    § 6171 pol. 5164 – nájemné               55.000 Kč 
   § 6171 pol. 5169 – nákup služeb            123.000 Kč 
    § 6171 pol. 5171 – opravy a udrž.- služ. automobily                         50.000 Kč 
    § 6171 pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozp.                         10.000 Kč 
    § 6171 pol. 5365 – platby daní a poplatků               1.800 Kč 
    § 6171 pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení                  153 Kč   
  č. 14 – odbor výstavby 
   § 2169 pol. 5169 – znalecké a statické posudky                          40.000 Kč 
    § 3635 pol. 5169 – změna územního plánu             50.000 Kč 
  na kap. č. 1 – ekonomický odbor  

§ 6409 pol. 5901 – rezerva města         1.750.764 Kč 
   § 6171 pol. 5139 – kancelářské a hygien. potřeby            30.000 Kč 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 464 (oprava 
přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa), z důvodu odstoupení vítězného uchazeče od 
zakázky a uzavření smlouvy o dílo, s náhradníkem Montako-stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 27801 
Kralupy nad Vltavou.   

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 org. 23219 pol. 5133 (léky a 
zdravotnický materiál) ve výši 305 Kč a pol. 5139 (spotřební materiál) ve výši 1.595 Kč. Jedná se o 
spoluúčast na projekt „Paprsek – preventivní program“. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 180.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 23251 pol. 6125 
(výpočetní technika) ve výši 150.000 Kč a pol. 5139 (spotřební materiál) ve výši 30.000 Kč. Jedná se o 
spoluúčast na projekt „Efektivní veřejná správa“.                    
                        

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Horolezecká stěna v malé hale ZS, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/20/4/1 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu přípravných prací na realizaci „Lezecké stěny v malé hale ZS, 

Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM ukládá odboru RIaSM objednat u firmy MAKAK, Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou 

vypracování studie s technickými výkresy a rozpočtem včetně statického založení lezecké stěny v malé 
hale ZS, Kralupy nad Vltavou za částku 25.000,-  Kč bez DPH (30.250,- Kč vč DPH). 

3. RM ukládá odboru RIaSM vypsat výběrové řízení na provedení nového protipožárního nátěru ocelové 
konstrukce v malé hale ZS, Kralupy nad Vltavou v termínu od 15. 05. 2017 – 15. 08. 2017. 

4. RM schvaluje zařadit finanční prostředky na realizaci protipožárních nátěrů v malé hale ZS, Kralupy nad 
Vltavou do rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu města na kap. 5. 

 
Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/20/4/2 
RM ukládá odboru RIaSM zadat dopracování  PD „Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kralupy nad  
Vltavou“ ve variantě šikmé stání 60o bez podélných parkovacích míst. 

 
Bod programu: Výstavba komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem - stížnost  
usnesení č.: 16/20/4/3 
1. RM bere na vědomí stížnost Ing. Čiháka a Ing. Zázvorky ze dne 20.10.2016 k dosavadnímu průběhu 

výstavby komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Lobeč. 
2. RM bere na vědomí vyjádření odboru RIaSM k podané stížnosti Ing. Čiháka a Ing. Zázvorky ze dne 

20.10.2016. 
3. RM ukládá odboru RIaSM zpracovat písemnou odpověď na stížnost. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období říjen 2016 
usnesení č.: 16/20/4/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období říjen 2016. 

 
Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016 
usnesení č.: 16/20/4/5 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 
Bod programu: Venkovní posilovna pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu 
usnesení č.: 16/20/4/6 
RM schvaluje pořízení venkovní posilovny pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu od společnosti 
Enuma Elis, s.r.o. za cenu 205 842,- Kč bez DPH, resp. 249 068,82 Kč s DPH.  

 
Bod programu: Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves  
usnesení č.: 16/20/4/7 
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00072/2015 firmě TOINSTA sdružení projektantů, 
Růžová 13, 466 01 Jablonec nad Nisou na doplnění projektové dokumentace dle požadavků SŽDC s.o., 
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Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 na akci: „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou - 
Nelahozeves“, za částku 17.545,- Kč vč DPH. 

 
Bod programu: Vstup do komunikace a chodníku v ulici Ježkova – žádost o udělení výjimky ze stavební 
uzávěry 
usnesení č.: 16/20/4/8 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry firmě ENERGON Dobříš s.r.o., pob. Mělník, Pražská 530, 
276 01 Mělník ke vstupu do komunikace a chodníku v ulici Ježkova, Kralupy nad Vltavou, z důvodu 
rekonstrukce NN – KNN Dobrovského. Jedná se o pozemky v ulici Ježkova parc. č. 398/2, 200/10 – překop 
asfaltové komunikace a 2x 10m a KNN 0,4 kV – rozebrání zámkové dlažby v délce 125m. Dále na pozemku 
parc. č. 200/34 a 200/43 dojde k přiložení 30m kNN 0,4 kV ke stávající trase.  
Podmínkou udělení výjimky je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 
Bod programu: Stezka na levém břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou – smluvní pokuta  
usnesení č.: 16/20/4/9 
RM ukládá odboru RIaSM na základě Smlouvy o dílo č. RISML/00053/2016 podepsané dne 17.6.2016 vystavit 
zhotoviteli akce: „Stezka na levém břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou – II. úsek“ Pavlu Stinkovi, Krakovská 
739, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 10237534, smluvní pokutu ve výši  25.000,- Kč bez DPH. 

 
Bod programu: Přístřešky autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou - Žádost o prodloužení termínu 
dokončení stavby 
usnesení č.: 16/20/4/10 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SMSML/00021/2016, jehož předmětem je prodloužení 
termínu dokončení stavby „Přístřešky autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou“ - na 1 ks přístřešku 
v ulici Masarykova do 30. 11. 2016 a zbývající 2 ks přístřešku (1 ks v ulici Třída Legií a 1 ks v ulici U Nádraží) do 
11. 11. 2016 prováděné firmou: Petr Němec, Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č. 83/130 v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 16/20/5/1 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.83/130, k.ú. Lobeček o výměře 80 m2 panu S. H., na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. Výše nájemného je 10,00Kč/m2/rok. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas pronajímatele s přijetím nového člena domácnosti 
usnesení č.: 16/20/5/2 
RM souhlasí s přijetím A. M., jako nového člena domácnosti – bytu č.4, Lidové náměstí č.p.379 na základě 
§2272 zákona č.89/2012 Sb. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv   
usnesení č.: 16/20/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Komenského, čp. 198 paní  Mgr.P. S., jako na 

byt služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2016 do 31.10.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738 J. H. ze sociálních důvodů na dobu 

1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemních smluv ze sociálních důvodů  -  byty 
usnesení č.: 16/20/5/4 
1.     RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687, s paní E. L. ze sociálních důvodů 
         na dobu 1 roku. 
2.     RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738, s paní A. D. ze sociálních důvodů  
         na dobu 1 roku. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Lobeč – Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
usnesení č.: 16/20/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě a jejího zařízení  na pozemcích  parc.č.st. 344 a 
parc.č. 15/6, v k. ú. Lobeč, jeji0chž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch České 
telekomunikační infrastruktury a.s., a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6,  IČ 04084063, za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.000,-Kč  za prvních 10 m délky trasy a 150,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do 
pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Lobeček – Tamero Invest s.r.o. 
usnesení č.: 16/20/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav horkovodního potrubí  na pozemcích  parc.č.st. 653/8 a parc.č. 153/81 v k.ú. Lobeček, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Tamero Invest s.r.o. se sídlem 
O.Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou,  IČ 247 81 452, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,-Kč  za 
prvních 10 m délky trasy a 150,-Kč za každý další m trasy uložení horkovodu do pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o zapůjčení části pozemku v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 16/20/5/7 
RM  schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 153/41 v k. ú. Lobeček o rozměru 1 m2 společnosti 
Czech Time Media, s. r. o., se sídlem Kloboučnická 1435/24, Praha 4, IČO:023 02 624, za účelem umístění a 
provozování reklamních hodin. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o přidělení čísla popisného k objektu  v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 16/20/5/8 
1. RM schvaluje podání žádosti o přidělení čísla popisného k budově „Dřevák“ postavené na pozemku 

parc.č.st.580 v k.ú. Lobeček 
2. RM ruší usnesení RM č.16/12/5/07 ze dne 14.06.2016. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 16/20/5/9 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 7 (správa majetku) a 
paragrafu 3421 (využití volného času dětí a mládeže) ve výši 42.161,- Kč, z položky 5137 – (DHDM – nové 
herní prvky) na položku 6122 -  (stroje, přístroje). 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v  DPS Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/20/6/2 
RM schvaluje udělení výjimky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v DPS Kralupy nad Vltavou pro paní H. H., 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Bod programu: Zaúčtování nerealizované akce jako zmařené akce  
usnesení č.: 16/20/6/3 
RM schvaluje 

- Org. 412: Akce „Vybudování Střediska osobní hygieny v DPS Sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad 
Vltavou“ – tato akce nebyla realizována z důvodu neobdržení dotace z Humanitárního fondu 
Středočeského kraje. Projektová dokumentace je z roku 2013. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Smlouva o dílo č. KSSSL 0078/2016 na kralupské televizní vysílání 
usnesení č.: 16/20/8/1 
1. RM schvaluje zhotovitele Kralupského televizního zpravodajství, v souladu s částí 5. písm. r) Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to pana Zbyňka Krátkého,  nám. Mládežníků  676, Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 10238913, na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2018, za cenu 30.680 Kč s DPH / 1 díl 
KTZ. 

2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. KSSML 0078/2016 s panem Zbyňkem Krátkým, nám. Mládežníků 
676, Kralupy nad Vltavou, IČ: 10238913 na výrobu kralupského televizního vysílání. 

3. RM ukládá OKTAJ oddělní IT připravit nové řešení přenosu stávajícího kabelového televizního vysílání. 
4. RM ukládá tiskovému mluvčímu doplnit do smlouvy, že kontrolu každého vydání KTZ v elektronické 

podobě bude zajišťovat tiskový mluvčí a dále ukládá doplnit do smlouvy minimální rozsah 1 dílu KTZ. 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace Anetě Loužecké 
usnesení č.: 16/20/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (zastupitelstvo obce), pol. 5493 

(neinv. transf. Fyz. osobám), org. 0013 (fond MST2) Anetě Loužecké, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
ve výši 6.000 Kč na financování dojíždění na tréninky do Prahy, a okolí, výjezdů na evropské poháry a 
mistrovství Evropy sportovního lezení. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00079/2016) s Anetou 
Loužeckou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obce), org. 0013 (MST2)  ve výši 3000 Kč z položky 5222 (neinv. transfery  
občanským sdružením) na položku 5493 -  (Neinvestiční transfer FO). 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Odstoupení od realizace položky Montáž a dodávka nápisu nad vstupem „KINO A 
KULTURNÍ DŮM VLTAVA“ vč. podsvícení nápisu 
usnesení č.: 16/20/9/1 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SoD č. objednatele 1/2016 na akci „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy 
nad Vltavou – I. Etapa“, s firmou RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník. Předmětem dodatku 
je odstoupení od realizace položky Montáž a dodávka nápisu nad vstupem „KINO A KULTURNÍ DŮM VLTAVA“ 

vč. podsvícení nápisu (využití stávající kabeláže), ve výši 28.000,- Kč bez DPH (33.880,- Kč vč. DPH). 

 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 16/20/9/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 410 v Domě s pečovatelskou službou Sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 

nad Vltavou, manželům K., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM ruší usnesení č. 16/19/9/2, ze dne 18.10.2016, z důvodu administrativní chyby (chybné uvedení čísla 

přiděleného bytu) 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 362 v Domě s pečovatelskou službou v Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, 

panu J. K., na dobu jednoho roku. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/20/9/3 
1. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 

125.000 Kč na č. účtu 524 (Zákonné sociální pojištění) z účtu 518 (telefony, internet,poštovné-518100) ve 
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výši 60.000 Kč, z účtu 501 (Pohonné hmoty) ve výši 40.000 Kč a z účtu 518 (Bankovní poplatky-518400) 
ve výši 25.000 Kč 

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 
15.000 Kč na č. účtu 521 (Mzdové náklady-521200) z účtu 521 (Mzdové náklady-521300) ve výši 15.000 
Kč 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 
20.000 Kč na č. účtu 511 (Opravy a údržba automobilů) z účtu 501 (Spotřeba materiálu ve výši 15.000 Kč 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace   
usnesení č.: 16/20/9/4 
RM schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, 
příspěvkové organizace, následovně: 
z účtu 501 – Spotřeba materiálu – materiální náklady ŠD  - 80.000,- Kč                          
na účet 518 – Ostatní služby – ostatní služby, služby prevence  + 10.000,- Kč 
na účet 549 – Jiné ostatní náklady - Odvody ZPS    + 70.000,- Kč 

 
Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017 
usnesení č.: 16/20/9/5 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 

• Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, 

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, 
na rok 2017 dle příloh. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas s realizací projektu   
usnesení č.: 16/20/9/6 
RM schvaluje realizaci projektu OP VVV 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ od 01.01.2017, pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres 
Mělník, příspěvková organizace. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis č. 13 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 16/20/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 18.10.2016. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 20 
usnesení č.: 16/20/11/2  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 20 ze dne 13.10.2016. 
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Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 16/20/11/3  
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání rozpočtové komise konané dne 24. října 2016. 
2. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit v návrhu rozpočtu na rok 2017 u PO Městské muzeum 

nulové vstupné pro kralupské školy a školky a plánovaný příjem za vstupné od těchto škol ponížit ve 
výnosech. 

 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 16/20/11/4  
RM bere na vědomí Zápis č. 6 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 21.09.2016. 

 
Bod programu: Zápis Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 16/20/11/5  
RM bere na vědomí Zápis č. 15 Zdravotní a sociální komise ze dne 18.10.2016. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 9 
usnesení č.: 16/20/11/6  
1. RM bere na vědomí zápis č. 9 ze dne 25. 10. 2016. 
2. RM schvaluje dotaci pro sportovní oddíl TJ Kralupy - KČT na Mezinárodní mistrovství TZ ve výši 

10.000,- Kč. 
3. RM schvaluje dotaci pro sportovní oddíl TJ Kralupy – moderní pětiboj na Mistrovství ČR ve výši  

15.000,- Kč. 
4. RM schvaluje individuální dotaci pro Michaelu Tóthovou na Mistrovství Evropy ve Fitness dětí ve výši 

7.000,- Kč. 
5. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na základě zákona č.250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu, pro sportovní oddíly TJ 
Kralupy – KČT, TJ Kralupy – moderní pětiboj a Michaelu Tóthovou.  

 
Bod programu: Komise výstavby a dopravy 
usnesení č.: 16/20/11/7  
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 komise výstavby a dopravy ze dne 25. 10. 2016. 
2. RM schvaluje provedení DZ V 12c (vyznačit na obrubníku žlutý pruh) kolem pozemku p. č. 566/10 v k. ú. 

Kralupy nad Vltavou. 
3. RM ukládá TSM provést DZ V 12c (vyznačit na obrubníku žlutý pruh) kolem pozemku p. č. 566/10 v k. ú. 

Kralupy nad Vltavou. 
4. RM ukládá stavebnímu úřadu vyvolat další jednání s vlastníkem pozemků firmou Citronela a.s. a 

projektantem Ing. arch. Radomírem Kamanem (Znojmo projekt) o úpravě studie Kaufland. 
5. RM schvaluje provedení změny provozu na jednosměrný: ulicí Alšovou směrem jízdy do ulice 

Makarenkovi a ulicí Kyjevskou obráceně. 
6. RM ukládá TSM provést změnu provozu na jednosměrný: ulicí Alšovou směrem jízdy do ulice 

Makarenkovi a ulicí Kyjevskou obráceně. Návrh bude předložen DI PČR a odboru dopravy k odsouhlasení. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Na jednání rady se v úvodu dostavil projektant Ing. Fojt za účelem projednání variant rekonstrukce 
komunikace Štefánikova. Vysvětlil, jak se návrhy vyvíjely v čase.  Ing. Fojt nedoporučil kolmé stání a doporučil 
šikmé stání při 60o s průjezdním profilem 4,25 m. Tento profil umožňuje bezproblémovou obslužnost pro 
svozové vozy odpadu a hasiče. Touto variantou nedojde k překročení stávajícího prostoru. Na základě 
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požadavku připravil variantu 45o. Doporučil předně projednat variantu se stavebním úřadem tak, aby došlo 
k vyjasnění požadavků předem a nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení.  
 
Starosta oznámil radním, že se na zasedání zastupitelstva chystají lidé z Hůrky, kteří si stěžovali i formou 
petice na přemístění odpadů.  
 
Jan Špaček informoval radní o stížnostech na rekonstrukci chodníku V Olších, dlažba je nestabilní. 
 
Ing. Petr Listík se dotázal radních na systém plánovaných oprav TSM v ulici K. Čapka. RM projednala stávající 
postup TSM. 
 
Příští jednání Rady města proběhne 15. 11. 2016 od 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 2. 11. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 20 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
1. 11. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 2. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta 


