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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. listopadu 2016 

(RM č. 22) 
 

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. 22 
usnesení č.: 16/22/1/1  
RM schvaluje návrh programu 22. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh na uzavření soudního smíru se spol. RHG s.r.o. 
usnesení č.: 16/22/2/1 
RM bere na vědomí nabídku jednatele spol. RHG s.r.o. na uzavření soudního smíru ve věci vypořádání 
povodňové škody na areálu NsP v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: Představení projektu VŠCHT – vybudování infrastruktury pro realizaci aktivit směřujících 
k popularizaci technických a přírodovědných oborů pro mládež základních a středních škol v budově 
Palackého nám. 6, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/22/2/2 
RM bere na vědomí návrh projektu představený VŠCHT. 

 

Bod programu: Schválení memoranda o projektu umístění památníku malíři Jiřímu Karpelesovi (Georg 
Kars) 
usnesení č.: 16/22/2/3 
RM schvaluje uzavření memoranda o projektu umístění památníku malíři Jiřímu Karpelesovi (Georg Kars) 
v Kralupech nad Vltavou mezi městem a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. 

 

Bod programu: Schválení dotace Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, 
z.s. 
usnesení č.: 16/22/2/4 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 11 kancelář tajemníka § 6171 pol. 5222  Sdružení na podporu, 

rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s., IČ 22886265 ve výši 12.000,- Kč, na poradenskou 
činnost poskytovanou městskému úřadu na rok 2017. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. OKTAJSML/00011/2016) se 
Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s., IČ 22886265. 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Uzavření rámcových smluv se soudními exekutory 
usnesení č.: 16/22/3/1  
RM schvaluje: 
1. Uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí u pohledávek města s JUDr. Jiřím Leskovjanem, LL.M., 

Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem: Školská 695/38, Praha 1, 110 00, IČ: 88887537. 
2. Uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí u pohledávek města s JUDr. Ivanem Erbenem, 

Exekutorský úřad 021 Praha 8, se sídlem: Staré náměstí 13/7, Praha 6, IČ: 460901095. 

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2016 
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usnesení č.: 16/22/3/2 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu 2016 v celkové výši 53.001,75 Kč. Jedná se o vratku nepoužitých finančních prostředků 

z Fondu životního prostředí a zemědělství, která byla zaslána na účet Středočeského kraje. Dotace byla 
účelově určena na akci „Revitalizace a zpřístupnění pravého břehu Zákolanského potoka, U Jízku, 
v Kralupech nad Vltavou“ v celkové výši 569.284 Kč. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4222 o 53.001,75 Kč a ponížení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2341 o 53.001,75 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 15.000 Kč. Jedná se o 
finanční dar od firmy SLA & KOU, zastoupené Ondřejem Slapničkou, který je určen na financování akce 
„Dny Kralup nad Vltavou 2016“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 24.000 Kč. Město získalo 
akreditaci na vzdělávání a lektoři, kteří jsou zaměstnanci města, provádějí lektorskou činnost na základě 
dohod o provedení práce. Finanční prostředky z uhrazených (proběhlých) školení budou převedeny na 
položku dohody o provedení práce tak, aby mohly být uhrazeny náklady na lektorskou činnost. Navýšení 
příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 24.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 
o 24.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 290.000 Kč v rámci kap. č. 13 – odbor dopravy, z § 2221 

pol. 5171 (obnova dopravního značení zastávek MHD) ve výši 30.000 Kč a z § 2223 pol. 5164 (pronájem 
zařízení na měření rychlosti) ve výši 260.000 Kč na § 2221 pol. 5193 (provoz MHD).  Jedná se o posílení 
položky (provoz MHD) z důvodu vyúčtování prokazatelné ztráty na MHD v Kralupech nad Vltavou za 
měsíc prosinec 2015, která byla uhrazena v lednu 2016 ve výši 431.250,00 Kč, a dále bylo uhrazeno 
vyúčtování linek PID za IV. Q 2015 ve výši 15.376,78 Kč.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 167.216 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2221 pol. 5193 (provoz MHD). Jedná se o posílení 
položky (provoz MHD) z důvodu vyúčtování prokazatelné ztráty na MHD v Kralupech nad Vltavou za 
měsíc prosinec 2015, která byla uhrazena v lednu 2016 ve výši 431.250,00 Kč, a dále bylo uhrazeno 
vyúčtování linek PID za IV. Q 2015 ve výši 15.376,78 Kč.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.250 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 pol. 5331 (neinv. příspěvek pro PO). 
Jedná se o příspěvek pro ZŠ Komenského, jako spoluúčast k získané dotaci ze Středočeského kraje na 
projekt Svět není černobílý (prevence kriminality).   

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 355.140 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 – zajištění monitorovacích zpráv 

5      3412      5169         423 18.150,- 

Snížení energetické náročnosti budovy 
Úřadu práce – zajištění monitorovacích 
zpráv 

5      3613       5169        421  18.150,- 

Snížení energetické náročnosti  školy 
v přírodě Mokrosuky – zajištění 
monitorovacích zpráv 

5      3421       5169        427  18.150,- 
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Snížení energetické náročnosti  
AZ Centrum - zajištění monitorovacích 
zpráv 

5      3299       5169        422 18.150,- 

Snížení energetické náročnosti budovy 
kabin (Mikovice) – zajištění monitor.  zpráv 

5      3412       5169        424  18.150,- 

Snížení energetické náročnosti budovy SDH 
Minice - zajištění monitorovacích zpráv 

5      5512       5169        425 18.150,- 

Rozšíření sběrového dvora - zajištění 
monitorovacích zpráv 

5      3639       5169        384 18.150,- 

Podzemní kontejnery - zajištění 
monitorovacích zpráv 

5      3639       5169        430 18.150,- 

Bezbariérový chodník Gen. Klapálka – 
administrace dotace 

5      2219      6121        477 36.000,- 

Bezbariérový chodník 28. října – 
administrace dotace 

5      2219      6121        481 36.000,- 

Efektivní veřejná správa – administrace 
výběrového řízení a zajištění 
monitorovacích zpráv 

11    6171      5166      23251   67.760,- 

Nové funkce IS města Kralupy nad Vltavou 
– administrace výběr. řízení 

11    6171      6125        505 70.180,- 

celkem  355.140,- 

 

 

Bod programu: Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2017 
usnesení č.: 16/22/3/3  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou 
na rok 2017 ve výši 299.312,30 tis. Kč. (viz příloha) 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rekonstrukce přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa – prodloužení 
termínu dokončení stavby  
usnesení č.: 16/22/4/1 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00096/2016 na akci „Rekonstrukce 
přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa“, se zhotovitelem Montako - stavební, s.r.o., 
Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416 jehož předmětem bude prodloužení termínu 
dokončení stavby do 14.5.2017. 

 

Bod programu: ZŠ 28. října Kralupy nad Vltavou – výměna střešní krytiny a oprava krovu – PD  
usnesení č.: 16/22/4/2 
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele na akci: „ZŠ 28. října 
v Kralupech nad Vltavou – výměna střešní krytiny a oprava krovu“ projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 
1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 68.728,- Kč vč DPH.  

 
Bod programu: Schválení zpracovatele žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu SFDI  
usnesení č.: 16/22/4/3 
RM schvaluje zpracovatele žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akce Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou II/101 a Bezbariérový chodník v ulici 28. října, 
Kralupy nad Vltavou, a to společnost EUROMONT spol. s r.o., Alšova 406, Jirny, IČ: 60467223, za celkovou 
cenu 72.000 Kč s DPH.  

 
Bod programu: Zhotovení realizační PD v rozsahu dle ZoVZ – HV přípojka pro ZŠ V. Havla a pro středisko 
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KaSS v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/22/4/4 
1. RM schvaluje dodavatele na zhotovení realizační projektové dokumentace v rozsahu ZoVZ – HV přípojka 

pro ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou, firmu SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČ: 
26349043, za cenu 65.400,- Kč bez DPH (79.134,- Kč vč DPH). 

2. RM schvaluje dodavatele na zhotovení realizační projektové dokumentace v rozsahu ZoVZ – HV přípojka 
pro středisko KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou, firmu SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 
Plzeň, IČ: 26349043, za cenu 58.200,- Kč bez DPH (70.422,- Kč vč DPH). 

 
Bod programu: „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves“ – oprava 
administrativní chyby a zrušení usnesení RM č. 16/20/4/7  
usnesení č.: 16/22/4/5 
1. RM ruší usnesení č. 16/20/4/7 RM ze dne 01. 11. 2016, z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje dodatek č. 1 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., 
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: Řešení zpevněných ploch v centru města – 3. část – prodloužení termínu  
usnesení č.: 16/22/4/6 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00060/2016, se zhotovitelem Atelier DUK, s.r.o., Kováků 2, 
Praha 5 na prodloužení termínu dokončení díla „Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a 
územní rozhodnutí na řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 3. část“ do 31.01.2017.  

 

Bod programu: Monitoring projektů v době udržitelnosti  
usnesení č.: 16/22/4/7 
RM schvaluje zpracovatele monitorovacích zpráv společnost GRV Energineering, s.r.o., Židovice 128, 411 83 
Hrobce, IČ: 27276554, za celkovou cenu 145.200,- Kč s DPH, a to k projektům spolufinancovaných 
z Operačního programu Životního prostředí: 

1. Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických služeb Města Kralupy nad Vltavou  
2. Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Kralupech nad Vltavou  
3. Snížení energetické náročnosti budovy školy v přírodě Mokrosuky  
4. Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce v Kralupech nad Vltavou  
5. Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC v Kralupech nad Vltavou  
6. Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou  
7. Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech nad Vltavou  
8. Snížení energetické náročnosti budovy sauny v Kralupech nad Vltavou  

 

Bod programu: Schválení administrátora veřejných zakázek  
usnesení č.: 16/22/4/8 
1. RM schvaluje administrátora zadávacího řízení s názvem Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, a to 

KRAFT SOLVING - Ing. Josef Živnůstek, Vinohradská 2235, 276 01 Mělník,  
IČ: 05280877, za celkovou cenu 58.000,- Kč bez DPH, resp. 70.180,- Kč s DPH. 

2. RM schvaluje administrátora výběrového řízení s názvem Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa 
k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I., a to KRAFT SOLVING - Ing. Josef 
Živnůstek, Vinohradská 2235, 276 01 Mělník, IČ: 05280877, za celkovou cenu 38.000,- Kč bez DPH, resp. 
45 980,- Kč s DPH. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – přípojka  vodovodu  a kanalizace   v k. ú. 
Minice 



str.5 

usnesení č.: 16/22/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  vodovodní a kanalizační přípojky  na pozemku parc.č.514/1 v k.ú. Minice u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č.st.28/1 v k.ú. 
Minice 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, manipulační plocha. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv   
usnesení č.: 16/22/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K. ze 

sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2017 do 31.03.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Havlíčkova 900  paní M. M. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od  01.12.2016 do 30.11.2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 5, Smetanova 211 panu J. K., jako na byt služební 

na dobu 1 roku od 01.01.2017 do 31.12.2017. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr. E.Beneše 539 panu J. V. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.01.2017 do 31. 12. 2017.  

 
Bod programu: Žádost o prominutí úhrady peněžité jistoty (E. L.) 
usnesení č.: 16/22/5/3  
1. RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši 13.722,00 Kč, požadované v souvislosti 

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. XX, Chelčického 687, s paní E. L. 
2. RM schvaluje úhradu peněžité jistoty v celkové výši 13.722,00 Kč, požadované v souvislosti s uzavřením 

nájemní smlouvy na byt č. XX, Chelčického 687 s paní E. L. v měsíčních splátkách ve výši 500,00 Kč. 

 
Bod programu: Výpůjčka části pozemku v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 16/22/5/4 
RM  schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Czech Time Media, s. r. o., se sídlem Kloboučnická 
1435/24, Praha 4, IČO:02302624,  na část pozemku p. č. 153/41 v k. ú. Lobeček o rozměru 1 m2, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění a provozování reklamních hodin. 

 
Bod programu: Změna smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM 
usnesení č.: 16/22/5/5 
RM schvaluje záměr města  změnit  Smlouvu  o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM s 
dodatky na nájem pozemků  parc.č.st.653/1, parc.č.st.653/8 a parc.č.1086 v k.ú. Lobeček a to převodem 
Smlouvy se všemi právy a povinnostmi ze společnosti MDZZ – Kralupy  s.r.o., IČ 29090229,  na MDZZ – 
Lobeček s.r.o. , IČ 05576598. 

 
Bod programu: Nájem pozemků pod panelovou komunikací v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 16/22/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, a PhDr. 
Jaroslavem Podrabským, Jindřiškou Frischovou, Irenou Haincovou a Janem Frischem, jako pronajímateli, na 
nájem pozemků označených dle geom. plánu č. 861-836/2016 jako parc.č.11/3, parc.č.199/50 a 
parc.č.260/23 v  k.ú. Lobeč o celkové výměře 698 m2, zastavěných stavbou objízdné panelové komunikace, 
za cenu 30,-Kč/m2/rok. 
V nájemní smlouvě bude zakotven souhlas města se vstupem z panelové komunikace na sousední pozemky 
parc.č.11/1, parc.č.11/2, parc.č.199/29, parc.č.199/30 a parc.č.260/16 v k.ú. Lobeč po dobu platnosti 
nájemní smlouvy. 
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Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – oprava administrativní chyby, zrušení bodu 1, 
usnesení č.16/20/5/3 
usnesení č.: 16/22/5/7 
1. RM ruší bod 1, usnesení č. 16/20/5/3 ze dne 01. 11. 2016 z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského 198, Mgr. P. S., jako na byt 

služební od 01. 11. 2016 do 31. 10. 2017.      
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Dobrovolná sbírka v MŠ J. Holuba  – plnění usnesení č. 16/21/13/1 
usnesení č.: 16/22/6/1 
RM bere na vědomí sdělení odboru SVŠK o projednání podnětu radního ohledně sbírky v MŠ J. Holuba 
s ředitelkou školy. 

 

Bod programu: Obecně závazná vyhláška  
usnesení č.: 16/22/6/2 
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kralupy nad Vltavou č. 3/2016, stanovující 
části školských obvodů mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – z.s. ARTUŠ 
usnesení č.: 16/22/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(Neinvestiční transfery P.O). org. 0011 z fondu STA, spolku z.s. Artuš, se sídlem Riegrova 181/5, 278 01 
Kralupy nad Vltavou ve výši 6.000 Kč na podporu a výdaje související s provedením 4. ročníku České mše 
vánoční Jakuba  Ryby, konaného dne 21.12.2016. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 

KSSML/00092/2016) se spolkem z.s. Artuš, se sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5175 (občerstvení), org. 011 STA, ve výši 1150 Kč na položku 
5222 (Neinvestiční transfery P.O). 

 

Bod programu: Výběr zhotovitele -  natočení video dokumentu o Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 16/22/8/2 
RM schvaluje zhotovitelem video dokumentu o Kralupech nad Vltavou firmu REGIONÁLNÍ TELEVIZE OK PLUS 
ŽATEC, Šafaříkova 2989, Žatec za cenu 65 000 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Zrušení pohledávky vůči společnosti ARBOR servis, s.r.o. 
usnesení č.: 16/22/8/3 
RM ruší pohledávku vůči společnosti ARBOR servis, s.r.o., Vinatířov 45, 357 35 Chodov, IČ: 26326175 ve výši 
3.545,- Kč. Důvodem je neschopnost vydání Encyklopedie měst a obcí ČR. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – D. Sikela 
usnesení č.: 16/22/8/4 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 

(Neinvestiční transfery fyz. nepodn. osobám). org. 0013 z fondu MST2, panu Davidu Sikelovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve výši 6.000 Kč, na podporu a výdaje související s konáním dvou tenisových 
halových turnajů starších a mladších žákyň, konaných ve dnech 10. – 11. 12.2016 a 17. – 18. 12.2016. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00093/2016) s panem Davidem Sikelou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinv. transf. P.O.), org. 013 MST, ve výši 6000 Kč na 
položku 5493 (Neinvestiční transfery fyz. nepodn. osobám). 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 – Krizové řízení  
usnesení č.: 16/22/8/5 
1. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 a paragrafu 5212 – 

Ochrana obyvatelstva, ve výši 45000,- z položky 5169 – nákup ostatních služeb na položku 5137 – drobný 
hm. dl. majetek. 

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 a paragrafu 5212 – 
Ochrana obyvatelstva, ve výši 5000,- z položky 5169 – nákup ostatních služeb na položku 5139 – nákup 
matriálu j. n. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 a paragrafu 5212 – 
Ochrana obyvatelstva, ve výši 32041,- z položky 5171 – nákup ostatních služeb na položku 5137 – drobný 
hm. dl. majetek. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Oznámení ZŠ Komenského o čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 16/22/9/1 
RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, ve výši 58 370 Kč k úhradě zařízení na ohřev vody. 

 

Bod programu: Přijetí finančního účelového daru pro ZŠ 28. října 
usnesení č.: 16/22/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové organizaci, dle § 
37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí finančního účelového daru ve výši 10 000 Kč od firmy C connect s.r.o., Velvary č.p. 243, PSČ 273 24, na 
vybavení školy učebními pomůckami. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka přepravních kontejnerů 
usnesení č.: 16/22/9/3 
RM schvaluje dodavatele akce Dodávka přepravních kontejnerů společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 
2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942, za celkovou cenu 1.025.638 Kč bez DPH, resp. 1.241.021,50 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/22/9/4 
RM schvaluje přidělení bytu č. 305 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, manželům L., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Uzavření Městského muzea v Kralupech nad Vltavou dne 31. 12. 2016  
usnesení č.: 16/22/9/5 
RM bere na vědomí záměr ředitele muzea uzavřít dne 31. 12. 2016 Městské muzeum v Kralupech nad 
Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ Komenského o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní jídelny a změnu 
zápisu do rejstříku škol a školských zařízení  
usnesení č.: 16/22/9/6 
RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, ze stávající kapacity 600 strávníků na novou kapacitu 650 strávníků 
a změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. 
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Bod programu: Návrh na stanovení nájemného za zařizovací předměty v bytovém domě č. p. 34,  
Kralupy n. Vlt. – Zeměchy.  
usnesení č.: 16/22/9/7 
1. RM schvaluje stanovení nájemného za nově instalované zařizovací předměty v bytech bytového domu 9. 

Května č.p. 34 v Kralupech n. Vlt. – Zeměchách. Nájemné bude stanoveno z pořizovací ceny zařizovacích 
předmětů na zkrácenou dobu, tj. od uvedení zařizovacího předmětu do provozu do 31.12.2018.      

2. RM ukládá řediteli MěBP provést výměnu kotlů pouze v prokazatelných havarijních případech.  
3. RM doporučuje/ukládá řediteli MěBP neměnit stávající dodavatele energií do doby založení nové 

obchodní společnosti. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Úsekové měřiče rychlosti v působnosti Města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/22/10/1  
1.  RM bere na vědomí průběžné statistiky jednotlivých úsekových měřičů rychlosti  v lokalitách 

 Nelahozeves – Podhořany a Kralupy nad Vltavou - Hybešova ul.  
2. RM bere na vědomí ukončení Smlouvy o pronájmu úsekového měřiče rychlosti v obci Nelahozeves – 

Podhořany. 
3. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu úsekového měřiče pro lokalitu Kralupy nad Vltavou – 

ul. Hybešova, který se týká prodloužení smlouvy na dobu určitou do 30.11.2017 s výpovědní lhůtou 2 
měsíců. 

4. RM ukládá odboru dopravy vytipovat nová místa na úsekové měření rychlosti v Kralupech nad Vltavou a 
předložit seznam míst RM. 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Sportovní komise  
usnesení č.: 16/22/11/1  
1. RM bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Sportovní komise ze dne 15. 11. 2016. 
2. RM schvaluje odvolání zapisovatelky Sportovní komise paní Jany Tučkové s účinností od 1. 11. 2016. 
3. RM schvaluje jmenování zapisovatelky Sportovní komise paní Stanislavy Valterové s účinností  

od 1. 11. 2016. 

 
Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 16/22/11/2  
RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání rozpočtové komise konané dne 21. listopadu 2016. 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 21 
usnesení č.: 16/22/11/3  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 21 ze dne 14.11.2016 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Na jednání RM se v úvodu dostavil ředitel TSM, který představil radním koncepci současného vedení TSM 
s vizí dalšího směřování.  
 
Příští jednání Rady města proběhne 13. 12. 2016 od 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 30. 11. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 22 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
29. 11. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 30. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta                                                            


