
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV58530/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

   
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. listopadu 2016 

(RM č. 21) 
 

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. 21 
usnesení č.: 16/21/1/1  
RM schvaluje návrh programu 21. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 20/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 2016 
usnesení č.: 16/21/2/1 
RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 

z kap.    11 paragraf 6171 položka 5162   - 40 000,- Kč 
na kap.    11 paragraf 6171 položka 5171  + 40 000,- Kč 

 
Bod programu: Novela organizačního řádu města 
usnesení č.: 16/21/2/2 
1. RM zřizuje Odbor kanceláře starosty s účinností od 1. 12. 2016 a k uvedenému datu ruší útvar Kancelář 

starosty. Dosavadní pracovníci útvaru Kancelář starosty budou převedeni do nově zřízeného odboru 
Odbor kanceláře starosty. 

2. RM pověřuje p. Lenku Císlerovou vedením Odboru kanceláře starosty s účinností od 1. 12. 2016 - do 
doby jmenování a nástupu vedoucího odboru. 

3. RM zřizuje Odbor infocentrum s účinností od 1. 12. 2016 a k uvedenému datu ruší Oddělení 
infocentrum. Dosavadní pracovníci Oddělení infocentrum budou převedeni do nově zřízeného Odboru 
infocentrum. 

4. RM pověřuje Bc. Evu Bartošovou vedením Odboru infocentrum s účinností od 1. 12. 2016  - do doby 
jmenování a nástupu vedoucího odboru. 

5. RM ukládá odboru OKTAJ připravit vyhlášení výběrového řízení na vedoucího Odboru kancelář starosty a 
vedoucího Odboru infocentrum. 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2016 
usnesení č.: 16/21/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje rok 2016 v celkové výši 177.300 Kč. 

Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 177.300 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 177.300 Kč (neinv. příspěvek zřízeným příspěvkovým 
organizacím). 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 52.751 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
od Krajského úřadu Středočeského kraje účelově určenou na náklady na zpracování osnov podle § 26 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4216 o 52.751 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 52.751 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 108.000 Kč. Jedná se o peněžité dary ve 
výši 18.000 Kč na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory na základě darovací smlouvy mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a těmito dárci: M. K., J. V., M. C., J. D., J. B. a Š. H. Finanční dary budou 
použity na nákup drobného dlouhodobého majetku. Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 
108.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 108.000 Kč.  

    
B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 2.905.748 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor do rezervy města.  
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 5 – realizace investic  
§ 2212 pol. 6121 – rekonstrukce ul. Hostivítova      109.244 Kč 
§ 2219 pol. 5171 – nátěry dřevěných lávek         69.567 Kč  
§ 3113 pol. 6121 – ZŠ G. Klap. – rek.elektroinst. a osvětlení 1.400.000 Kč  
§ 3113 pol. 6121 – ZŠ V. Havla – rekonstrukce hřiště       61.281 Kč 
§ 3314 pol. 5171 – MěK – oprava soc.zařízení, výměna kotle      14.102 Kč 
§ 3412 pol. 6122 – plav. bazén – úpravna vody      127.831 Kč 
§ 3631 pol. 6121 – VO ul. Mostní                    761.000 Kč 
 

č. 10 – kancelář starosty  
§ 5212 pol. 5021 – ochrana obyv. - ostatní osob. výdaje         7.723 Kč 
§ 6171 pol. 5021 – činnost místní správy – ost. osob. výdaje      30.000 Kč  

  
č. 11 – kancelář tajemníka 

§ 6171 pol. 5136 – knihy, učební pomůcky, tisk        15.000 Kč 
§ 6171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                   50.000 Kč 
§ 6171 pol. 5166 – konzultační, porad. a práv. služby     150.000 Kč 
§ 6171 pol. 5169 – programátorské služby                   100.000 Kč 
§ 6171 pol. 5192 – poskytnuté náhrady         10.000 Kč 

 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor  

§ 6409 pol. 5901 – rezerva města                 2.905.748 Kč 
    
  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 85.910 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na jednotlivé akce dle tabulky: 

 

Název akce Kap.    §       položka    ORG Částka v Kč 

Snížení energetické náročnosti budovy 
sauny u ZS – audit k závěrečnému 
vyhodnocení akce 

5      3412      6121         423 14.520,- 

Snížení energetické náročnosti budovy 
Úřadu práce – audit k závěrečnému 
vyhodnocení akce 

5      3613       6121        421  20.570,- 

Snížení energetické náročnosti  školy 
v přírodě Mokrosuky – audit k 
závěrečnému vyhodnocení akce 

5      3421       6121        427  18.150,- 

Snížení energetické náročnosti  
Skautského domu Střelka – audit k 
závěrečnému vyhodnocení akce 

5      3429       6121        426 18.150,- 

Snížení energetické náročnosti budovy 5      3412       6121        424  14.520,- 
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kabin (Mikovice) – audit k závěrečnému 
vyhodnocení akce 

celkem  85.910,- 

 
3. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši 

127.050 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3392 pol. 6121 org. 483 (úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – II. 
etapa).  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 6121 org. 502.  Částka 
bude použita na úhradu připojení nového odběrného místa elektrické energie (závlahy) na akci 
„Revitalizace sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka“.  
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rozšíření parkovacích stání Lobeč - přeložka ČEZ  
usnesení č.: 16/21/4/1 
1. RM schvaluje přeložku transformační stanice, z důvodu rozšíření parkovacích stání v Lobči a uzavření 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribuční soustavy, mezi Městem Kralupy nad 
Vltavou a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

2. RM schvaluje zachování transformační stanice ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce a.s. na původním místě 
a přepracování projektové dokumentace pro územní řízení akce: "Rozšíření parkovacích stání, Lobeč" 
zhotovitelem - spol. NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno. 

 

Bod programu: Technický stav mostů a lávek v Kralupech nad Vltavou - informace  
usnesení č.: 16/21/4/2 
RM ukládá  odboru RIaSM zajistit výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby v r. 2017 na akce: 
1. Rekonstrukce mostku ulice Přemyslova (u obj. Heckl) 

2. Rekonstrukce lávky na Budečské stezce – pod Macelákem 

3. Rekonstrukci lávky v ulici Podřipská  

 

Bod programu: Dopravní řešení chodníků Hůrka – U Jízku  – PD   
usnesení č.: 16/21/4/3 
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování dokumentace pro provedení stavby na akci: „Dopravní 
řešení chodníků Hůrka – U Jízku“ projektantem ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 ve 
výši 20.570,- Kč vč DPH.  

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – vyvolané více a méně práce  
usnesení č.: 16/21/4/4 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00071/2016 na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ jehož předmětem budou více a méně práce v celkovém finančním objemu + 214.658,- Kč vč. 
DPH a prodloužení termínu dokončení stavby o 30 pracovních dní. Uvedené náklady na vícepráce budou 
hrazeny z rozpočtové rezervy akce. 

 
Bod programu: Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou – dodatek č. 2 
usnesení č.: 16/21/4/5 
RM schvaluje Dodatek č. 2 k SoD č. obj. RISML/00012/2016 na akci „Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad 
Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“ s firmou Stavební firmou Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 
Mělník. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace asfaltových povrchů do 30. 04. 2017 a 
méněpráce ve výši 7.497,- Kč bez DPH (9.071,37 Kč vč. DPH).    
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Bod programu: Přeložka trafostanice – Palackého náměstí  
usnesení č.: 16/21/4/6 
1. RM schvaluje záměr přemístění stávající trafostanice společnosti ČEZ, která se nachází na st.p.č. 24/5 

v k.ú. Kralupy nad Vltavou společností ČEZ, a to na základě smlouvy o budoucí realizaci přeložky 
distribučního zařízení s odhadem nákladů cca 3 592 000 Kč bez DPH.  

2. RM schvaluje na základě doporučení komise pro centrum města ze dne 07.11.2016 umístit nově 
vybudovanou trafostanici na pozemek par.č. 605/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, případně na sousední 
pozemek st.p. č. 1681. 

 

Bod programu: Návrh odměn II. pololetí 2016 ředitelům TSM, MěBP  
usnesení č.: 16/21/4/7 
1. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Luboše 

Němce za II. pololetí roku 2016 ve výši dle přílohy.  
2. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) Ing. 

Ladislava Berita za II. pololetí roku 2016 ve výši dle přílohy.  

 

Bod programu: Podání žádosti o dotaci – Modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 16/21/4/8 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do Programu 

133510 – Podpora materiálně technické základny sportu na projekt „Modernizace sportovních ploch 
v ZŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši 12 139 885,- Kč vč. 
DPH.  

2. RM doporučuje ZM zajištění spolufinancování projektu „Modernizace sportovních ploch v ZŠ 
Třebízského Kralupy nad Vltavou“ z rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Demolice objektů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech 
nad Vltavou  
usnesení č.: 16/21/4/9 
RM schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace z podprogramu 117D081 - Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách prostřednictvím MMR na projekt Demolice objektů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad 
Vltavou. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 16/21/4/10 
RM schvaluje dodavatele akce „Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou“ 
společnost O – CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, 46001 Liberec, IČ: 44567448, za celkovou cenu 110.000,- Kč 
bez DPH, resp. 133.100,- Kč s DPH. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o výpůjčku staveb na pozemcích  p.č.st.1526 a p.č. st. 1527 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou (Hrombaba). 
usnesení č.: 16/21/5/1 
RM schvaluje záměr o výpůjčce pozemků p. č. st. 1526 a p. č. st. 1527 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž 
součástí jsou stavby bez č. p., za účelem zřízení klubovny a tréninkových prostor sportovního klubu  
Slinghshot Club Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Záměr města pronajmout část pozemku p. č. 42/1  v k. ú. Mikovice 
usnesení č.: 16/21/5/2 
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1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 111/96/719/SMI dohodou ke dni 31.12.2016. 
2. RM schvaluje záměr nájmu části pozemku p. č. 42/1 o výměře 14m2 v k. ú. Mikovice, za účelem umístění 

přístřešku na nářadí.  

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv   
usnesení č.: 16/21/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 01.12.2016 do 28.02.2017 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu.  

 
Bod programu: Žádost o souhlas vlastníka bytu s podnájmem 
usnesení č.: 16/21/5/4 
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 19, ul. 9. května čp. 34, Kralupy n. Vlt. – Zeměchy. Podnájemní smlouva 
bude uzavřena mezi nájemcem, paní M. K. a podnájemcem, panem J. K. na dobu 1 roku od 01.01.2017 do 
31.12.2017. 

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor Palackého nám. čp. 6  
usnesení č.: 16/21/5/5 
RM  schvaluje společnosti ARS AQUAE s. r. o., Ve Škabrdli 419, Lety u Dobřichovic, IČ: 24235342, možnost 
podnájmu nebytových prostor v zadní budově Palackého náměstí čp. 6, ve 2. nadzemním podlaží, o výměře 
23 m2, třetím osobám za účelem provozování autoškoly. 

 
Bod programu: Stížnost na přemístění kontejnerů na domovní odpad Hůrka 1057 
usnesení č.: 16/21/5/6 
1. RM bere na vědomí stížnost vlastníků domů čp. 1057. 
2. RM pověřuje pana Ing. Marka Czechmanna k jednání s vlastníky bytového domu Hůrka čp. 1057 ve věci 

umístění kontejnerů na komunální odpad. 

 

Bod programu: Žádost o snížení výše úhrady za zřízení věcného břemene (Ing. Berková) 
usnesení č.: 16/21/5/7 
RM ruší usnesení č. 16/19/5/3 ze dne 18.10.2016. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost Svazu diabetiků o souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla 
usnesení č.: 16/21/6/1 
RM schvaluje umístění sídla Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kralupy nad Vltavou, z.s., na adrese U 
Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 

 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2016  
usnesení č.: 16/21/6/2 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí roku 2016. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha. 

 
Bod programu: Žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Kralupy nad Vltavou z. s., o souhlas 
vlastníka nemovité věci s umístěním sídla  
usnesení č.: 16/21/6/4 
RM schvaluje umístění sídla ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou z. s., v budově Městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.    
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru ŽP za období 
říjen 2016 
usnesení č.: 16/21/7/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru ŽP za období říjen 2016. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace SDH Minice  
usnesení č.: 16/21/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (zastupitelstvo obce), pol. 5222 

(neinv. transf. občans. sdružením), org. 0011 (fond starosty) SDH Minice, se sídlem Na Vršku 196, Kralupy 
nad Vltavou, ve výši. 5.000 Kč na nákup zátěží pro nůžkové párty stany v majetku SDH Minice.  

2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00083/2016) s SDH Minice. 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Michal Penc 
usnesení č.: 16/21/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (zastupitelstvo obce), pol. 5493 

(neinv. transf. nepod. fyzickým osobám), org. 0011 (fond starosty) panu Michalovi Pencovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxx, ve výši. 5.000 Kč na podporu a výdaje související s Maturitním plesem 
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, který se koná dne 27.01.2017. 

2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00085/2016) s panem 
Michalem Pencem. 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Stanislav Vrátný 
usnesení č.: 16/21/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ org. 0012 MST  

1, panu Stanislavu Vrátnému, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na startovné v amatérské bowlingové 
lize – reprezentace města ve III.Q 2016 ve  výši 4. 700 Kč. 

2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00082/2016) s panem 

Stanislavem Vrátným. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5194 (věcné dary), org. 012 MST1, ve výši 4.700 Kč na položku 
5493 (Neinvestiční transfery nepod. fyzickým osobám). 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Věra Čížková 
usnesení č.: 16/21/8/4 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ org. 0012 MST 1, 

paní Věře Čížkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na podporu a výdaje související s provozování 
muzea historických kočárků a panenek v r. 2017, ve výši 5.000 Kč. 

2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00084/2016) s paní Věrou 

Čížkovou. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinv. trans občanským sdružením), org. 012 MST1, ve 
výši 5.000 Kč na položku 5493 (Neinvestiční transfery nepod. fyzickým osobám). 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Jan Hrdina 
usnesení č.: 16/21/8/5 
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1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (zastupitelstvo obce), pol. 5493 
(neinv. transf. nepod. fyzickým osobám), org. 0013 (fond MST2), panu Janu Hrdinovi, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši. 6.000 Kč na pokrytí nezbytných nákladů při pořádání koncertu „The 
Legend of House“ dne 16.12.2016 v hudebním klubu Ponorka. 

2. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00091/2016) s panem Janem 
Hrdinou 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přijetí věcného daru pro MŠ Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 16/21/9/1 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, kávovaru DE 
LONGHI ECP 33.21, v hodnotě 2 502 Kč, detašovanému pracovišti U Jeslí 520, od Spolku rodičů a přátel 
mateřské školy U Jeslí. 

 

Bod programu: Přijetí finančního účelového daru pro ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/21/9/2 
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizaci, přijetí 
finančního daru na podporu vzdělání a potřeb ve výši 5 000 Kč, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, od společnosti Montako s.r.o., 
Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 
usnesení č.: 16/21/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, příspěvkové organizaci, úpravu 
rozpočtu na účtu 501 – Spotřeba materiálu – navýšení částky o 30 000 Kč, na účtu 649 – Ostatní výnosy – 
navýšení částky o 30 000 Kč. 

 
Bod programu: Žádost Kralupské sportovní, spol. s r.o. – Prodej rolb ze zimního stadionu   
usnesení č.: 16/21/9/4 
1. RM schvaluje prodej dvou nefunkčních rolb DESTAROL LX-P za celkovou cenu ve výši 20.000,- Kč firmě 

Jan Antropius, Kosmonautů 1541/4, Teplice – Trnovany, IČ: 68446268. 
2. RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou Jan Antropius, Kosmonautů 1541/4, Teplice – Trnovany, 

IČ: 68446268, a to na prodej dvou nefunkčních rolb DESTAROL LX-P. 

 

Bod programu: Převedení prostředků z účtu 511 na účet 557 
usnesení č.: 16/21/9/5 
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 88.289,-Kč z fondu 511 – Opravy a udržování na účet 557 
– Náklady z vyřazených pohledávek - MěBP 

 

Bod programu: Převedení prostředků z fondu oprav na akci: „Oprava sekundárních rozvodů u VS 14“ do 
rezervního fondu MěBP  
usnesení č.: 16/21/9/6 
RM schvaluje  převedení finančních prostředků ve výši 1.100.000,-Kč z fondu 511 – Opravy a udržování do 
rezervního fondu MěBP. 

 

Bod programu: Přijetí finančního účelového daru pro Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/21/9/7 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizaci, dle § 37b zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
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finančního daru na nákup exponátů a pořízení informační techniky do expozic ve výši 8 000 Kč a jeho 
následné začlenění do rozpočtu na rok 2016, od paní Jany Seifertové – Plichtové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Bod programu: Oznámení o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou v průběhu 
vánočních prázdnin 
usnesení č.: 16/21/9/8 
RM bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánočních 
prázdnin, a to následovně: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  od 23.12.2016 do 02.01.2017 
MŠ Kralupy nad Vltavou,  Dr. E. Beneše   od 23.12.2016 do 02.01.2017 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   od 23.12.2016 do 02.01.2017 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/21/9/9 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 251 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu č. 1181, Kralupy nad Vltavou, 

paní J. Š., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 354 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, 

paní H. H., na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Žádost PO KaSS Kralupy nad Vltavou o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
usnesení č.: 16/21/9/10 
RM schvaluje PO KaSS prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.300,- Kč do rozpočtu 
Města Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o vyhrazení parkovacích míst pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 
usnesení č.: 16/21/9/11 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, příspěvkové organizaci, vyhrazení 
čtyř parkovacích míst v ulici mezi ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 a hřištěm TJ Sokol pro 
potřeby školy. 

 

Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol 
usnesení č.: 16/21/9/12 
RM bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 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 škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111,  příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,  
dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz přílohy důvodové zprávy.   

 

Bod programu: Vize expozice historie pro rok 2017 
usnesení č.: 16/21/9/13 
RM bere na vědomí vizi expozice historie pro rok 2017 Městského muzea v Kralupech nad Vltavou. 
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Bod programu: Oznámení o čerpání z fondu odměn 
usnesení č.: 16/21/9/14 
RM bere na vědomí čerpání Městského muzea v Kralupech nad Vltavou z fondu odměn ve výši 83 444 Kč. 

 

Bod programu: Oznámení ZŠ Generála Klapálka o čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 16/21/9/15 
RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 
okres Mělník, příspěvková organizace, ve výši 61 081 Kč. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ Gen. Klapálka o čerpání z rezervního fondu města 
usnesení č.: 16/21/9/16 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 25/2016 – převod finančních prostředků z rezervy města 
kap. č. 1, § 6409 na kap. č. 2,§ 3113,pol. 6351 ve výši 160.918,- Kč na úhradu nového kotle do školní jídelny 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/21/10/1  
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 
602 00 Brno, IČ: 25585991, a to na 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, a to za celkovou cenu 265.000 Kč bez DPH, resp. 310.365 
Kč s DPH. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 5/2016  
usnesení č.: 16/21/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 07.11.2016.  

Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.11 
usnesení č.: 16/21/11/2  
RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č.11 ze dne 7.11.2016 

 
Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 16/21/11/3  
RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání rozpočtové komise konané dne 9. listopadu 2016. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 16/21/11/4  
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 09.11.2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Starosta informoval radní o připravované vizualizaci úprav pivovaru, která se bude konat na pracovním 
jednání ZM. 
 
Mgr. Martin Luksík požádal o prověření četnosti svozu odpadu na sídlišti Hůrka.  
 
Mgr. Martin Luksík upozornil radní, že se ve škole MŠ J. Holuba údajně koná veřejná sbírka na nákup 
vánočních dárků do školních tříd. Na rodiče je údajně vyvíjen nepříjemný tlak, aby přispěli.  
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Bod programu: MŠ J. Holuba  
usnesení č.: 16/21/13/1  
RM ukládá odboru SVŠK zjistit, zda jsou rodiče dětí v MŠ J. Holuba vyzýváni k darům pro účely nákupu 
vánočních dárků.  

 
Příští jednání Rady města proběhne 29. 11. 2016 od 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 15. 11. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 21 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
14. 11. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 15. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta        


