
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV63513/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

  
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. prosince 2016 

(RM č. 23) 
 

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. 23 
usnesení č.: 16/23/1/1  
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Kontroly II. pol. 2016 – přehledová zpráva 
usnesení č.: 16/23/2/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o proběhnuvších kontrolách provedených u Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou a Města Kralupy nad Vltavou v II. pol. 2016 a jejich výsledcích. 

 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2017 
usnesení č.: 16/23/2/2 
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2017, na počet 115 
zaměstnanců (111 pracovních tabulkových míst, 4 zaměstnanci na RD). 

 
Bod programu: Novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
usnesení č.: 16/23/2/3 
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, v  předloženém  znění,  s  
účinností  od  1. 1. 2017. 

 
Bod programu: Ustavení komise k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
usnesení č.: 16/23/2/4 
1. RM schvaluje u veřejných zakázek malého rozsahu u otevřené výzvy - část 3. písm.  

c) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a u veřejných zakázek podléhající zákonu č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ustanovit komisi, a to vždy při 
schvalování vyhlášení dané veřejné zakázky. 

2. RM schvaluje pravidla pro jednání komise: 
 Komise musí být složená nejméně ze tří osob, vždy však z lichého počtu osob.  

Za každého člena komise musí být stanoven náhradník.  
 Členem komise musí být vždy statutární zástupce zadavatele, vedoucí odboru nebo jeho zástupce 

a referent daného odboru ve vztahu k předmětu plnění. 
(U příspěvkových organizací vždy: ředitel PO, statutární zástupce města)  
 Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně tří členů komise a rozhoduje  

na základě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.  
 Všichni členové příp. náhradníci podepisují čestné prohlášení o tom, že nejsou  

ve střetu zájmů.  
 Bližší pravidla pro jednání komisí stanoví samotní členové komise vč. průběhu zadávacího řízení, a 

to v souladu se zákonem (ustanovení § 39). 
3. RM pověřuje komisi k těmto úkonům: 

 Provádí otevírání obálek s nabídkami a s tím spojenou činnost, podepisuje protokol. 
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 Provádí hodnocení nabídek a s tím spojenou činnost, podepisuje zprávu. 
 Provádí posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém či  zadávacím řízení (=podmínky 

kvalifikace, technické podmínky, obchodní nebo jiné smluvní podmínky, zvláštní podmínky) a 
s tím spojenou činnost, podepisuje výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 
dodavatele příp. účastníků veřejné zakázky. 

 Předkládá RM spis k veřejné zakázce. 

 
Bod programu: Návrh na jmenování vedoucí odboru infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/23/2/5 
RM jmenuje Bc. Evu Bartošovou, DiS., do funkce vedoucí odboru infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
s účinností od 14. 12. 2016. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 27/2016 
usnesení č.: 16/23/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu 2016 v celkové výši 140.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 

určených na činnost v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Na základě požadavku MPSV ČR město 
Kralupy nad Vltavou zhodnotilo dosavadní vývoj výdajů na sociálně-právní ochranu dětí a na jeho základě 
provedlo odhad do konce roku 2016. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 
o 140.000 Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 140.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 278.300 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 těchto obcí: Chvatěruby 25.650 Kč, Líbeznice 112.650 Kč, Bášť 
93.150 Kč a Postřižín 46.850 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, pol. 4121 o 278.300 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 2251 o 278.300 Kč. 

3. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 48.000 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 o 48.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých 
kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na pěstounskou péči o 48.000 Kč. 

4. Přijetí neinvestiční dotace účelově určené na realizaci projektu „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů 
ve veřejné správě 1“, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost 
v celkové výši 849.824,97 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 849.824,97 Kč a 
navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na realizaci projektu o 
849.824,97 Kč. 

5. Přijetí investiční dotace ze Středočeského povodňového fondu v celkové výši 3.150.402 Kč, která je 
účelově určena na projekt: „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“. Realizace projektu 
proběhne v roce 2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 3.150.402 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2339 o 3.150.402 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 8.789 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 
plnění od České pojišťovny a.s., za vytopení tělocvičny DDM V Zátiší 735, Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 
8.789 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 8.789 Kč. 
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7. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 5.800 Kč. Dotace je 
účelově určena na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 
podle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
5.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 5.800 Kč. 

8. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 45.128 Kč. Dotace je 
účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 
289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 45.128 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 45.128 Kč. 

9. Ponížení rozpočtu 2016 v celkové výši 174.165,64 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na  výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, která byla 
zaslána na účet Krajského úřadu Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4111 o 174.165,64 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 174.165,64 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 261.000 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města. Jedná se o převody 
z kap. č. 9 – odbor životní prostředí 
§ 1014 pol. 5169 – ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin  35.000 Kč 

       § 3728 pol. 5166 – monitoring nakládání s odpady    26.000 Kč 
       § 3725 pol. 5169 – sběr a svoz separovaného odpadu              100.000 Kč 
       § 3725 pol. 5169 org. 457 – sběr a svoz bioodpadu    80.000 Kč 
       § 3733 pol. 5169 – monitoring půdy a podzemní vody                             20.000 Kč  
       na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 – rezerva města              261.000 Kč 

 
Bod programu: Žádost o schválení nového splátkového kalendáře - úvěr DEZA - p. Slabyhoudek 
usnesení č.: 16/23/3/2 
RM schvaluje uzavření nového splátkového kalendáře s p. Stanislavem Slabyhoudkem na uhrazení dluhu 
vzniklého při splácení úvěru DEZA s tím, že celá zbývající dlužná částka ve výši 14.241,41 Kč bude plně 
uhrazena, v libovolně vysokých průběžných splátkách do 31. 12. 2017. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD oprava komunikace v ulici Pod Studánkou – výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/23/4/1 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „Oprava komunikace 

v ulici Pod Studánkou“ Ing. Vladimíra Musila, U Větrolamu 987/14a, Praha 8, za celkovou cenu 60 500 Kč vč. 

DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2017. 

 
Bod programu: Návrh na uplatnění smluvních pokut pro zhotovitele Jana Cichru 
usnesení č.: 16/23/4/2 
RM schvaluje uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli Janu Cichrovi, V Zátiší 1022, Kralupy nad Vltavou, 
z důvodu neodevzdání řádně dokončeného díla v dohodnutém termínu. Výše pokut u jednotlivých 
projektových dokumentací činí: 

• Demolice objektu pivovarské spilky - 10 500 Kč  

• Demolice objektů čp. 80 a čp. 24, Kralupy nad Vltavou - 7 350 Kč  

• Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou- 69 375 Kč  

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – I. část – žádost o prodloužení termínu, 
méněpráce, vícepráce  
usnesení č.: 16/23/4/3 
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1. RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00078/2016 na akci „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, jehož předmětem prodloužení termínu dokončení části díla – 
historická mozaika kolem kostela. Termín bude prodloužen o počet dnů, během kterých nebylo možné 
práce na historické dlažbě prokazatelně provádět – tj. o dny, kdy průměrná celodenní teplota 
nepřekročila + 3 stupně Celsia. Zhotovitel musí před podpisem dodatku SOD počet těchto dnů a jejich 
přesnou specifikaci doložit zprávou z Českého hydrometeorologického ústavu. Zhotoviteli nebude do 
doby dokončení uvedené části stavby vyplaceno finanční zádržné v celkové výši 645 656 Kč. Všechny 
ostatní části stavby budou dokončeny do 19.12.2016.  

2. RM schvaluje vícepráce a méněpráce v celkovém finančním objemu + 56 802,9 Kč vč. DPH, které budou 
rovněž předmětem dodatku č. 3 k SOD č. obj. RISML/00078/2016 na akci „Řešení zpevněných ploch 
v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny 
z prostředků vyčleněných na tuto akci v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 

 
Bod programu: PD – Parkovací stání v ul. Gagarinova, Kralupy n./Vlt. - Lobeček  
usnesení č.: 16/23/4/4 
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu 
povolení a provedení stavby na akci: „Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou – Lobeček“ 
projektantem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 ve výši 238.000,- Kč bez DPH 
(287.980,- Kč vč DPH). 

 
Bod programu: Návrh zhotovitele na prodloužení záruční doby části fasády městské radnice  
usnesení č.: 16/23/4/5 
RM schvaluje řešit problematiku vystouplých kotevních terčů v určitých místech fasády objektu nové radnice 
formou prodloužení záruční doby na boulením dotčené plochy fasády o dva roky, tj. do 25.11.2020. Se 
zhotovitelem stavby firmou Syner, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 bude uzavřen dodatek č. 5 
k SOD č. RISML/00029/2012. 

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – II. část – schválení PD 
usnesení č.: 16/23/4/6 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci: „Řešení 
povrchů v centru města Kralupy nad Vltavou – II. část“, jejímž zhotovitelem je Atelier DUK, s.r.o., Kováků 2, 
Praha 5. 

Bod programu: „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Gen. Klapálka“ – schválení PD  
usnesení č.: 16/23/4/7 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce sportovního 
areálu ZŠ Gen. Klapálka“, zpracovanou společností Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav. 

 
Bod programu: „Demolice objektů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad Vltavou“ – schválení PD  
usnesení č.: 16/23/4/8 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci: „Demolice objektů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad 
Vltavou“, zpracovanou Janem Cichrou, V Zátiší 1022, Kralupy nad Vltavou. 
 (počet radních se zvýšil o Jana Špačka) 

 
Bod programu: Servisní smlouva na provoz zvonu ve zvonici Lobeček, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/23/4/9 
RM schvaluje uzavření servisní smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou a panem Pavlem Palečkem, Vltavská 12/1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na částku 1452,- 
Kč za jeden rok, včetně 21% DPH, a to v předloženém znění. 
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Bod programu: Dopravní hřiště a modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského, Kralupy n./Vltavou – 
odsouhlasení PD 
usnesení č.: 16/23/4/11 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Dopravní hřiště a modernizace 
sportovních ploch v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“, zpracovanou panem Václavem Veverkou, Blažim 
84, 440 01 Louny. 

 
Bod programu: Bezbariérový chodník v ulici Hybešova, Kralupy n./Vltavou – odsouhlasení PD 
usnesení č.: 16/23/4/12 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Bezbariérový chodník v ulici 
Hybešova, Kralupy nad Vltavou“, zpracovanou ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období listopad 2016 
usnesení č.: 16/23/4/13 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období listopad 2016. 

 
Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016 
usnesení č.: 16/23/4/14 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2016. 

 
Bod programu: Demolice hotelu Praha, Kralupy nad Vltavou - dodatek č. 1  
usnesení č.: 16/23/4/15 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00081/2016 na akci „Demolice objektu hotelu Praha, 
Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 
10.12.2016.  

 
Bod programu: „Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám., Kralupy nad Vltavou“ – schválení PD  
usnesení č.: 16/23/4/16 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci: „Přístavba nad 
jídelnou v ZŠ Komenského nám., Kralupy nad Vltavou“, zpracovanou Janem Cichrou, V Zátiší 1022, Kralupy 
nad Vltavou. 

Bod program: „Vyjádření k územní studii „Lokalita Za nádražím ČD Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/23/4/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti (společně se smluvním partnerem spol. Citronelle a.s.) odboru 
OVaÚP ke schválení možnosti využití územní studie „Lokalita Za nádražím ČD Kralupy nad Vltavou“ 
zpracované f. Znojmoprojekt Ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. a následné vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 16/23/5/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 7 (správa majetku) a 
paragrafu 6171 (činnost místní správy) ve výši 39.078,- Kč, z položky 5169 – (nákup služeb) na položku 5168 -  
(zpracování dat a služby související s infor. technologiemi). 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy MaxDrinks s.r.o. 
usnesení č.: 16/23/5/2 
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1. RM schvaluje posunutí termínu k vyklizení a předání areálu bývalého pivovaru společnosti MaxDrinks 
s.r.o.  ke dni 31.01.2017.  

2. RM schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 6.000,-Kč od společnosti MaxDrinks s.r.o.  na 
„centrum města“. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem kanceláře v budově MěÚ 
usnesení č.: 16/23/5/3  
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, Kralupy 
nad Vltavou, ve 3. nadzemním podlaží, kancelář č. 323 o výměře 16 m2 za nájemné ve výši 9.680,-Kč/měsíc 
včetně 21% DPH a paušální částky za služby s nájmem spojené ve výši 2.420,-Kč/měsíc včetně 21% DPH za 
účelem zřízení senátorské kanceláře na dobu určitou, po dobu výkonu mandátu senátora s 1 měsíční 
výpovědní dobou. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Nájem pozemků pod panelovou komunikací v k.ú. Lobeč - doplnění usnesení RM ze dne 
29.11.2016 
usnesení č.: 16/23/5/4 
RM schvaluje doplnění usnesení RM č. 16/22/5/6 ze dne 29.11.2016 takto: 
Nájemní smlouva  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, zastavěných panelovou komunikací, bude uzavřena na dobu 
určitou do 31.12.2021. 

 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č. 42/1 v k.ú. Mikovice.   
usnesení č.: 16/23/5/5 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Mikovice o výměře 14 m2 s panem 
Václavem Soukupem, za účelem umístění přístřešku na nářadí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, výše nájemného je 50,00Kč/m2/rok, tj. 700,00 Kč/rok. 

 
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.: 16/23/5/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy 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., se spolkem Česko-moravský prak, z.s., IČO 040 23 986, za účelem zřízení 
klubovny a tréninkových prostor pro sportovní klub  Slinghshot Club Kralupy nad Vltavou. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Vypůjčitel je povinen zajistit rekonstrukci objektů 
tak, aby byly splněny bezpečnostní, hygienické, požární, předpisy a zajistí předmět výpůjčky tak, aby 
nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví vypůjčitele, či třetích osob a to na vlastní náklady, bez 
nároku na náhradu.  

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy  
usnesení č.: 16/23/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Vrchlického čp. 703 paní N. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2016 do 30.11.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů na 

dobu 3 měsíce od 01.12.2016 do 28.02.2017za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před 
podpisem smlouvy. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 
3 měsíce od 01.01.2017 do 31.03.2017 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před podpisem 
smlouvy. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítí – ČEZ Distribuce v k.ú. Zeměchy 
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usnesení č.: 16/23/5/8 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení,  provozu,  údržby a oprav podzemního vedení   VN na 
pozemcích města parc. č. 273/7 a parc. č. 273/5 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou,  ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu  ve 
výši  3.000,-Kč za prvních 10bm  trasy a 150,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do  pozemků 
vedených jako neplodná půda a orná půda. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10  
usnesení č.: 16/23/8/1 
1. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Odbor kanceláře 

starosty) a paragrafu 3399 (ostatní záležitosti kultury) v celkové výši 52.171 Kč. 
- z položky 5164 – (nájemné), org. 0000, na položku 5175 -  (občerstvení) org. 0000, ve výši 5.000 Kč 
- z položky 5169 – (ostatní služby), org. 0000, na pol. 5175 - (občerstvení)  org. 0000, ve výši 15. 000 Kč. 
- z položky 5161 – (poštovní služby), org. 0000 na pol. 5175 - (občerstvení), org. 0000, ve výši 4.000 Kč. 
- z položky 5194 – (věcné dary), org. 2777, na pol. 5041 - (duševní vlastnictví), org. 2777, ve výši 6.171 Kč.  
- z položky 5175 – (občerstvení), org. 2888, na položku 5164 -  (pronájem) org. 2888, ve výši 2.000 Kč 
- z položky 5169 – (ostatní služby) org. 2666, na pol. 5169 (ostatní služby) org. 2888, ve výši 20.000 Kč. 

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Odbor kanceláře 
starosty) a paragrafu 5212 (Ochrana obyvatelstva) ve výši 25000 Kč,  
z položky 5167 – (školení a vzdělávání) na položku 5139 -  (nákup materiálu j. n.). 

 

Počet radních se snížil o starostu… 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru OKS za 
období 11/2016  
usnesení č.: 16/23/8/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z Odboru kanceláře starosty za období listopad 2016. 

 
Bod programu: Poskytnutí dotace - Bohuslav Bubník  
usnesení č.: 16/23/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 

(Neinvestiční transfery fyz. os.). org. 0012 z fondu MST1, panu Bohuslavu Bubníkovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXX ve výši 5.000 Kč na podporu a výdaje související s vydáním publikace „Legionáři 
okresu Mělník“ v období 2016- 2018. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/0104/2016) s panem Bohuslavem Bubníkem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

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

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 16/23/9/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 107 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P. na 

dobu určitou od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017  
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2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 111 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. L. na 
dobu určitou od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 113 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P. na 
dobu určitou od 01. 12. 2016 do 30. 11.2017 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 304 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. S. na 
dobu určitou od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 157 v DPS V Luhu 1181 panu J. D. na dobu určitou 
od 01. 12. 2016 do 30. 11.2017 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 258 v DPS V Luhu 1181 paní B. Ch. na dobu určitou 
od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 353 v DPS V Luhu 1181 paní M. K. na dobu určitou 
od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 453 v DPS V Luhu 1181 paní E. B. na dobu určitou 
od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 401 v DPS Sidl. U Cukrovaru 1171 panu M. S. na 
dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 409 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. B. na 
dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181 paní S. B. na dobu určitou 
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

12. RM ukládá ředitelce DPS předložit RM zprávu o stavu nájemního bytu a o parkování vozidla pana S. před 

DPS.  

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ Gen. Klapálka za 
období 11/2016  
usnesení č.: 16/23/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Gen. Klapálka za období listopad 2016. 

 
Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 16/23/9/3 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček v hodnotě 49 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček v hodnotě 40 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976,  Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli  
usnesení č.: 16/23/9/4 
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 

Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 
2. RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 6 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Oznámení ředitelky PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/23/9/5 
RM bere na vědomí informaci paní Jaroslavy Šrotýřové. 
RM ruší usnesení č. 16/21/9/9/ č. 1 

 
Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
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usnesení č.: 16/23/9/6 
RM schvaluje přidělení bytu č. 411 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, paní M. H., na dobu určitou jednoho roku. 

 
Bod programu: Žádost o schválení změny účelu čerpání finančních prostředků  
usnesení č.: 16/23/9/7 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, změnu účelu použití finančních prostředků ve výši 111.888 Kč na účtu 511, určených 
původně v rozpočtu na rok 2016 na opravu zimních zahrad,  k čerpání na opravu dřevěného obložení 
v tělocvičně. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM za období 
11/2016 
usnesení č.: 16/23/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
TSM za období listopad 2016. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou úpravu 
usnesení č.: 16/23/9/9 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou úpravu rozpočtu následovně: 
z účtu 512 – Cestovné     - 5.000 Kč 
z účtu 528 – Ostatní soc. náklady   - 1.000 Kč 
na účet 518 – Ostatní služby – Školné, kurzy  + 6.000 Kč 
z účtu 538 – Ostatní daně                         -25 Kč 
na účet 531 – Silniční daň                       + 25 Kč 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek příspěvkovou 
organizací MěBP Kralupy n. Vlt.  
usnesení č.: 16/23/9/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
v MěBP Kralupy n. Vlt. za období říjen, listopad a prosinec 2016. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/23/9/11 
1. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 

5.000 Kč na č. účtu 511 (opravy a údržba) z účtu 512 (cestovné) 
2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 

3.000 Kč na č. účtu 521 (Mzdové náklady-dohody o provedení práce -521200) z účtu 521 (Mzdové 
náklady- náhrady mezd v době nemoci - 521300)  

 
Bod programu: Přijetí daru pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/23/9/12 
RM schvaluje přijetí daru od pana Ing. Ivana Lipovského ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti PO Sociální 
služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 16/23/11/1  
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 7 ze dne 30. 11. 2016. 
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Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 16/23/11/2  
RM bere na vědomí zápis Zdravotní a sociální komise č. 16 ze dne 24. 11. 2016. 

 
Bod programu: Zápis č. 14 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 16/23/11/3  
RM bere na vědomí zápis č. 14 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 29.11.2016. 

 
Bod programu: Návrhy odměn členům komisí za II. pololetí 2016 
Usnesení č.: 16/23/11/4 
RM schvaluje odměny členům komisí za II. pololetí 2016 dle příloh.  

 
Bod programu: Zápis č. 7 komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 16/23/11/5  
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 komise výstavby a dopravy ze dne 06. 12. 2016. 
2. RM schvaluje odstranění DZ B29 (zákaz stání) a na stejné místo osazení DZ B28 (zákaz zastavení) + 

provedení DZ V 12c (žlutý pruh) v ulici Rybova, Kralupy nad Vltavou naproti RD čp. 45. 
3. RM ukládá TSM provést odstranění DZ B29 (zákaz stání) a na stejné místo osazení DZ B28 (zákaz 

zastavení) + provedení DZ V 12c (žlutý pruh) v ulici Rybova, Kralupy nad Vltavou naproti RD čp. 45. TSM 
předloží žádost na odbor dopravy na tuto úpravu. 

4. RM schvaluje variantu č. 2 - úprava cyklotrasy v úseku křižovatky ulic Třída Legií a Mostní, v rámci akce: 
„Úpravy prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa, kterou doporučuje i DI PČR. 

5. RM ukládá odboru RIaSM, aby projektant zapracoval návrh varianty č. 2 - úprava cyklotrasy v úseku 
křižovatky ulic Třída Legií a Mostní, v rámci akce: „Úpravy prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – 
II. Etapa“. Návrh bude předložen DI PČR k odsouhlasení.  

6. RM schvaluje provedení poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace: „Parkovací stání na 
Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“. 

7. RM ukládá odboru RIaSM provést poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci: 
„Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského “. 

8. RM schvaluje provedení zjednosměrnění ulic v Kralupech nad Vltavou – Lobečku dle návrhu TSM. 
9. RM ukládá TSM provedení zjednosměrnění ulic v Kralupech nad Vltavou – Lobečku dle návrhu TSM. 

Návrh bude předložen DI PČR a odboru dopravy k odsouhlasení.  
10. RM schvaluje návrh řešení křižovatky ulic Přemyslova x Čechova obsažené v připravované stavbě 

„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ ve variantě č. 2. 
11. RM schvaluje, aby projektant zapracoval návrh řešení křižovatky ulic Přemyslova x Čechova obsažené 

v připravované stavbě „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ 
ve variantě č. 2.  

12. RM ukládá TSM zajistit provedení usnesení č.  16/21/9/11 RM (parkování u ZŠ Komenského). 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Martin Luksík se dotázal na umístění turistických informačních cedulí v lokalitě Na Františku. 

usnesení č.: 16/23/13/1  
RM ukládá RIaSM prověřit umístění turistických informačních cedulí od Klubu českých turistů. 
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Příští jednání Rady města proběhne 9. 1. 2017 od 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 14. 12. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 23 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
13. 12. 2016.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 14. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                                           
 
 
 
 


