
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV15694/2016/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. března 2016 

(RM č. 5) 
 

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. 5 
usnesení č.: 16/5/1/01  
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/5/2/01 
RM jmenuje Ing. Tomáše Hegera do funkce vedoucího odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou, s účinností 
od 21. 3. 2016. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2016 
usnesení č.: 16/5/3/01 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 165.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním 
a provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako 
finanční podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a 
činnosti. Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 165.000,- Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 165.000,- Kč. 

2. Přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 2.430.345,50 Kč, která je 
účelově určena na projekt: „Modernizace IT systémů Města Kralupy nad Vltavou“. Finanční 
prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4216 (ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 
o 2.430.345,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti) 
o 2.430.345,50 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 153.670 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 

6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 464 (PD - rekonstrukce 
přístupového schodiště včetně ramp na Hostibejk). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 14.500 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 4351 pol. 6121 org. 463 (energetická 
úspora – Penzion s pečovatelskou službou U Cukrovaru 1171). Jedná se o dopracování projektové 
dokumentace. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.000,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3299 pol. 6121 
org. 422 (zateplení čp. 524 - vila u ZŠ Třebízského). Jedná se o energetický posudek. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 
462 (energetická úspora BD Vrchlického 504). Jedná se o dopracování projektové dokumentace. 

Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2015 
usnesení č.: 16/5/3/02 
RM schvaluje „Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou za rok 
2015“. 

 

Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
usnesení č.: 16/5/3/03 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v příloze. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Seznam komunikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/5/4/01 
RM bere na vědomí aktualizovaný seznam komunikací, chodníků a přechodů pro chodce ve městě Kralupy 
nad Vltavou se stavební uzávěrou a zároveň se záruční dobou od zhotovitele (u investičních akcí) ke dni 
29.02.2016.  

 

Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ – 
rozšíření projektu  
usnesení č.: 16/5/4/02 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00016/2016 na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ s firmou NOZA s.r.o., Huťská 229, Kladno, PSČ: 272 01 za celkovou částku 
51.243,50 Kč vč. DPH. 
Předmětem dodatku je propojení ulice Štefánikova a ulice Mostní, včetně napojení přechodů a cyklostezky a 
dále zpracování návrhu parkovacích míst mezi bytovým domem čp. 653 a 654 a stávajícím parkovištěm. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek  
usnesení č.: 16/5/4/03 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 

Bod programu: Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování PD - Rekonstrukce komunikace  
v ulicích Čechova a Vrchlického  
usnesení č.: 16/5/4/04 

1. RM schvaluje na žádost odboru RIaSM výjimku a doprovodné usnesení v souladu s částí 5. písm. r) 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávanou v souladu  
s částí 3. a) Pravidel, tzn. formou přímého zadání s názvem „Projektová dokumentace – Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k obeslání: 
• D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16/45a, 180 00 Praha 8 
• A.D.U. atelier, s.r.o., Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
• ATELIÉR DUK, s.r.o., Kováků 817/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
• Ing. arch. Jiří Hánl, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy 
• Ing. Pavel Kubísek, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 
• CR PROJEKT, Ing. Jan Horák, Havlíčkova 1150, 29301 Mladá Boleslav 
• Sinpps, s.r.o., Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4 
• DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 143 00 Praha  
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Bod programu: Projektová dokumentace pro provedení stavby – Snížení energetické náročnosti domu 
s pečovatelskou službou sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou – rozšíření projektu 
usnesení č.: 16/5/4/05 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. RISML/00093/2015 za projekční práce na akci: „Snížení 
energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“, 
zhotovitel: 3PROJEKT – sdružení projektantů, Ing. arch. Michal David se sídlem: Družstevní 1000, 253 01 
Hostivice za celkovou cenu 14.500,-  Kč. Předmětem dodatku je navýšení projekčních prací o zateplení 
severní fasády. 

 
Bod programu: Zateplení objektu DPS U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/5/4/06 
RM schvaluje vypracování dokumentace pro provádění stavby na akci: „Zateplení objektu DPS (severního 
pohledu) U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou“ projekční kanceláří  3PROJEKT – sdružení projektantů, Ing. 
arch. Michal David se sídlem: Družstevní 1000, 253 01 Hostivice v celkové výši 29.500,- Kč. Předmětem 
dokumentace pro provádění stavby je zateplení severního pohledu objektu tj. jídelny v 1 NP, štítů a bytů nad 
jídelnou ve 3 – 5 NP. 

 

Bod programu: PD – Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad Vltavou - výběr  
zhotovitele  
usnesení č.: 16/5/4/07 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
2. RM schvaluje zhotovitelem akce „PD – Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad 

Vltavou“ Ing. Vladimíra Musila, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8, za celkovou částku 153.670,- Kč 
vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 (2219 6121 org. 464 – 
Rekonstrukce přístupového schodiště včetně ramp na Hostibejk). 

 

Bod programu: Grantové schéma na podporu zájmových aktivit pro rok 2016 
usnesení č.: 16/5/4/08 
1. RM schvaluje text „Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku“ a „Čestného prohlášení o publicitě“ 

v souvislosti s Grantovým schématem pro rok 2016. 
2. RM schvaluje jednotlivé příspěvky, které nepřesahují částku 50.000,- ve výši schválené v přiložené 

tabulce. 
3. RM doporučuje ZM schválit jednotlivé příspěvky, které přesahují částku 50.000,- ve výši schválené 

v přiložené tabulce. 

 

Bod programu: PD „Snížení energetické náročnosti bytového domu Vrchlického 504“ – požadavek na  
vícepráce  
usnesení č.: 16/5/4/09 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00091/2015 na akci „Projektová dokumentace pro provedení 
stavby – Snížení energetické náročnosti bytového domu Vrchlického č.p. 504, Kralupy nad Vltavou“, jehož 
předmětem budou vícepráce v celkovém finančním objemu 5 082 Kč vč. DPH. Důvodem víceprací je rozšíření 
předmětu díla o vypracování projektu přeložení rozvodů elektroinstalací v suterénu objektu. Náklady budou 
hrazeny z rezervy na dotace. 

 

Bod programu: PD „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ – požadavek  
na vícepráce  
usnesení č.: 16/5/4/10 
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. zhot. RISML/00028/2015 na akci „Projektová dokumentace na řešení 
zpevněných ploch v centru města – I. etapa“, jehož předmětem budou vícepráce v celkovém finančním 
objemu 21 780 Kč vč. DPH. Důvodem víceprací je rozšíření inženýrské činnosti v rámci územního a 
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stavebního řízení. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 z prostředků určených na 
centrum města. 

 

Bod programu: Analýza na zhodnocení vhodnosti adaptace bývalé pivovarské sladovny a 
statického posouzení ležáckých sklepů v areálu bývalého pivovaru – výběr zhotovitele  
usnesení č.: 16/5/4/11 
1. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o existenci minimálně 3 

nabídek ve věci zpracování analýzy na zhodnocení vhodnosti adaptace bývalého pivovaru. Zpracování 

předmětné analýzy bude zadáno přímo zhotoviteli: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Stavitelská 8, Praha 

6, za celkovou cenu 95 000 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 

z prostředků určených na centrum města. 

2. RM schvaluje zpracování oponentního statického posouzení ležáckých sklepů v areálu bývalého pivovaru 

zhotovitelem STATIKA AT s.r.o., Husinecká 31/664, Praha 3., za celkovou cenu 26 983 Kč vč. DPH. 

Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016 z prostředků určených na centrum města. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. 278/11/700/RIaSM  
usnesení č.: 16/5/5/01 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
278/11/700/RIaSM, mezi městem Kralupy nad Vltavou, Mgr. Miloslavou Velcovou a společností Vodárny 
Kladno-Mělník, a.s., jehož předmětem je postoupení práv a povinností budoucího oprávněného z věcného 
břemene z města Kralupy nad Vltavou na Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ 46356991. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě – vodovodní přípojka v k.ú.  
Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 16/5/5/02 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby 
a oprav vodovodní přípojky  na pozemku parc.č.81/46 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  vlastníka pozemku parc.č.81/17 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 16/5/5/03 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 571/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 12 m2, 
na dobu neurčitou, za účelem umístění letní předzahrádky před bistrem v Jiráskově ulici čp. 114, Kralupy nad 
Vlt., s každoroční provozní dobou od 15.04. do 15.11., za cenu 5.600,-Kč/rok. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti:   
usnesení č.: 16/5/5/04 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20, Havlíčkova 900 panu P. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.03.2016 do 28.02.2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 33, Chelčického 687 manželům M. a J. L. ze 

sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04. 2016 do 31.03. 2017. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4, J. Palacha 738 paní L. R. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.04.2016 do 31.03.2017. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1, Cesta brigádníků 679 panu B. P. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2016 do 31.03.2017. 
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5. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 13, Chelčického 687. 
6. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 

Chelčického 687 se žadatelem, který je vedený v evidenci žadatelů o byt ze sociálních důvodů.  
7. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, 

Chelčického 687 se žadatelem, který je vedený v evidenci žadatelů o byt ze sociálních důvodů. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Komenského čp. 198 Mgr. M. P., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017.  
9. RM schvaluje paní B. K. prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši 5.820,- Kč, požadované v souvislosti 

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 10, J. Palacha 738. 
10. RM schvaluje paní B. K. úhradu peněžité jistoty v celkové výši 5.820,- Kč, požadované v souvislosti 

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 10, J. Palacha 738, ve třech měsíčních splátkách s tím, že první 
splátka bude uhrazena před podpisem Dodatku ke smlouvě. 

 

Bod programu: Informace o realizaci akce „ Rákosníčkovo hřiště“ 
usnesení č.: 16/5/5/05 
1. RM bere na vědomí informaci o získání výhry v hlasovací soutěži „Rákosníčkova hřiště“ a realizaci 

dětského hřiště společností Lidl Česká republika v.o.s. 
2. RM schvaluje lokalitou pro umístění dětského hřiště, postaveného v rámci akce „Rákosníčkova hřiště“,  

pozemek   p. č. 83/76 v k.ú. Lobeček.  
3. RM schvaluje lokalitou pro umístění dětského hřiště, postaveného v rámci akce „Rákosníčkova hřiště“,  

pozemek   p. č. 83/1 v k.ú. Lobeček.  
4. RM schvaluje lokalitou pro umístění dětského hřiště, postaveného v rámci akce „Rákosníčkova hřiště“,  

pozemek   p. č. 162/35 v k.ú. Lobeček.  
5. RM schvaluje lokalitou pro umístění dětského hřiště, postaveného v rámci akce „Rákosníčkova hřiště“,  

pozemek   p. č. 40/7 v k.ú. Lobeček.  
6. RM schvaluje lokalitou pro umístění dětského hřiště, postaveného v rámci akce „Rákosníčkova hřiště“,  

pozemek   p. č. 48/68  v k.ú. Kralupy nad Vltavou.  
7. RM pověřuje koordinátorem projektu „ Rákosníčkovo hřiště“ paní Martinu Kučerovou. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu:  Neinvestiční výdaje školních družin, školních klubů a školních jídelen základních škol pro  
rok 2016   
usnesení č.: 16/5/6/01 
RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/  školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních jídelen) 
sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2016 (tj. II. pololetí školního roku 
2015/2016 a I. pololetí školního roku 2016/2017)  na žáka, dle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 

 NIV školní družiny NIV školní klub NIV školní jídelny 

ZŠ a MŠ -Třebízského 2.297,63 1.315,69 585,00 

ZŠ - Václava Havla 1.723,96     0 495,08   

ZŠ - Komenského nám.    743,78      0 979,63 

ZŠ - Gen. Klapálka      971,63     0 329,45 

ZŠ - 28. října    1.408,33     0 599,80 

ZŠ praktická   1.777,78     0     0 

 

Bod programu: Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/5/6/02 
1. RM bere na vědomí rezignaci paní Marie Blažkové z funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Kralupy nad 

Vltavou s účinností od 1. 8. 2016. 



str.6 

2. RM vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou: 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, se sídlem Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801, IČ 
70566542. 

3. RM schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění: 
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované Městem Kralupy nad Vltavou:  
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, se sídlem Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
27801, IČ 70566542. 

 
Požadavky:  

• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• občanská a morální bezúhonnost  

• dobrý zdravotní stav. 
 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele:        01. 07. 2016 
 
Náležitosti ke konkurznímu řízení: 
1. přihláška  
2. ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
3. doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe 
4. strukturovaný životopis a kontakty pro získání referencí  
5. nástin rozvoje Domu dětí a mládeže v rozsahu max. čtyř stran 
6. motivační dopis 
7. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 
8. lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele (ne starší než tři měsíce) 
 
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 29. dubna 2016 na adresu:  
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, k rukám Mgr. Evy 
Ivanové, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury, nebo lze doručit i osobně přes podatelnu 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1. 
Elektronické přihlášky nejsou možné. Uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na konkurzním řízení. 
Obálku označte slovy: „Konkurz DDM Kralupy nad Vltavou – neotvírat“. 
 
Případné dotazy na telefonu 315 739 925 -  Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a 

kultury, e-mail: eva.ivanova@mestokralupy.cz 

 
4. RM ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění  a realizaci konkurzu. 

 

Bod programu:  Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – H. Z.  
usnesení č.: 16/5/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro slečnu H. Z. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku slečna H. Z. uplatní na 
jednorázovou kulturní akci – „Hudební produkce – MASTO CREW“.  
Uvedená akce se bude konat dne 18.03.2016 od 21:00 hod. do 19.03.2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je Ponorka bar v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 200 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá slečna H. Z. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Dotace z fondu STA – KČT Kralupy 

usnesení č.: 16/5/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu starosty, TJ Kralupy nad Vltavou, oddílu KČT Kralupy nad 

Vltavou se sídlem Hůrka 1046, ve výši 5.000 Kč na pořádání závodu: Běh do Hostibejckých schodů 
2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00013/2016) s TJ 

Kralupy nad Vltavou, oddílu KČT Kralupy nad Vltavou, zastoupení předsedy Ing. Zdenka Vejrosty, ve výši 
5.000 Kč na pořádání závodu: Běh do Hotibejckých schodů. 

 

Bod programu: Dotace z fondu MST1 – L. J. 
usnesení č.: 16/5/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST1, paní L. J., bytem Hůrka 1044, Kralupy nad Vltavou ve výši 

3.000 Kč na pokrytí nákladů pronájmu sálu v KD Vltava při konání plesu 25.11.2016. 
2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00014/2016) s paní L. 

J., bytem Hůrka 1044 Kralupy nad Vltavou, na pokrytí nákladů pronájmu sálu v KD Vltava při konání plesu 
25.11.2016. 

 

Bod programu: Dotace z fondu MST – Stanice Církve bratrské 

usnesení č.: 16/5/8/03 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST1, Církvi bratrské v zastoupení (na základě Plné moci) paní 

Jiřiny Šímové, sídlem SB, S.K.Neumana 88, Kralupy nad Vltavou. ve výši 4.000 Kč na pokrytí nákladů na 
LEGOPROJEKT, který se uskuteční ve dnech 30.3. – 3.4.2016 v hotelu Sport. 

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 marketing města a 
paragrafu 6112 zastupitelstva obce, org. 0013 MST 2, ve výši 4.000 Kč z položky 5194 věcné dary) na 
položku 5223 příspěvky církvím a náboženským společnostem. 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00015/2016) s Církví 
bratrskou v zastoupení (na základě Plné moci) paní Jiřiny Šímové, sídlem SB, S.K.Neumana 88, Kralupy 
nad Vltavou na pokrytí nákladů na LEGOPROJEKT, který se uskuteční ve dnech 30.3. – 3.4.2016 v hotelu 
Sport. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
usnesení č.: 16/5/9/01 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní J. S. na byt č. 208 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 na dobu 
určitou od 1.4.2016 do 31.3. 2017, 
manželům M. a E. S. na byt č. 310 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.3.2017, 
paní M. C., na byt č. 414 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 na dobu určitou od 1.4.2016 do31.3.2017, 
paní L. K., na byt č. 254 v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.3. 2017,  
paní J. P., na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.3. 2017, 
paní L. B., na byt č. 261 v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.3. 2017, 
paní A. M., na byt č. 351 v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1.4.2016 do 31.3. 2017. 

 
Bod programu: Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka vysokozdvižné plošiny“ 
usnesení č.: 16/5/9/02 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Dodávka vysokozdvižné plošiny“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka 
vysokozdvižné plošiny“. 



str.8 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 
 ROTHLEHNER PRACOVNÍ PLOŠINY s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, 193 00, Praha - Horní Počernice, IČ 

48108677 
 SICO RENT s.r.o., Vinořská 96, 250 73 Jenštejn, IČ: 28957857 
 Plošiny Müller s.r.o., Nepřevázka 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27901963 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Michal Saur, technik TSM 
Náhradníci v pořadí:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Stanislav Hejduk, technik TSM 
- Miroslav Pecinovský, technik TSM 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MěBP za rok 2015 
usnesení č.: 16/5/9/03 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městský bytový podnik za účetní období 2015,  

sestavenou ke dni 31. 12. 2015. 
2. RM schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace MěBP za rok 2015 ve 

výši 116.193,56 Kč do fondu odměn. 
3. RM ukládá řediteli MěBP předložit čerpání položky 518 dle jednotlivých účetních dokladů.  
4. RM schvaluje odebrání celé výše osobního ohodnocení řediteli MěBP na dobu 6 měsíců z důvodu 

porušení rozpočtové kázně a ukládá řediteli MěBP zrealizovat toto usnesení, s účinností od 1. 4. 2016. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu příspěvkové organizace MěBP  
usnesení č.: 16/5/9/04 
RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Městský bytový podnik - navýšení rozpočtu účtu 600 Tržby z prodeje 
služeb o částku 288.648,-Kč. 

 

Bod programu: Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou  
usnesení č.: 16/5/9/05 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 461 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 paní M. F., nar. 

17.2.1940  na dobu určitou 1 roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 458 v Domě s pečovatelkou službou V Luhu 1181 manželům J. Č., nar. 

22.12.1935 a D. Č., nar. 31.7.1937 na dobu určitou 1 roku.   

 

Bod programu: Plnění usnesení 16/4/12/01 -  rozpis čerpání finančních prostředků v položce 511 
opravy a udržování za rok 2015. 
usnesení č.: 16/5/9/06 
RM bere na vědomí detailní rozpis čerpání finančních prostředků v položce 511 opravy a udržování za rok 
2015 v Městském bytovém podniku Kralupy nad Vltavou. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 16/5/11/01  
RM bere na vědomí Zápis č. 2 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze 17. února 2016 

 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 

usnesení č.: 16/5/11/02 
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1. RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 22. 2. 2016. 
2. RM schvaluje rozdělení finančních prostředků z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 – Sociální pomoc dětem a 

mládeži, položka 5331 – neiv. příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality rozpočtu na minimální 
preventivní program základních škol pro rok 2016 takto: 

 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla  35.991,- 

ZŠ Gen. Klapálka   63.147,- 

ZŠ Komenského nám.   40.548,- 

ZŠ Třebízského   24.366,- 

ZŠ 28. října     9.300,- 

ZŠ praktická   16.510,- 

Celkem 189.862,- 

 

 

Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 2 
usnesení č.: 16/5/11/04 
RM bere na vědomí zápis č. 2 ze SK ze dne 25.02.2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
RM projednala přestupky v oblasti dopravy.  
RM projednala dále návrh Tomáše Pekárka na postup zadání projektu ve Vrchlického ulici. Ing. Marek 
Czechmann seznámil Tomáše Pekárka s plánovanými investičními záměry v Hybešově ulici.  
 
Příští jednání Rady města proběhne 22. 3. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 10. 3. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 5. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
9. 3. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 3. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Ing. Marek Czechmann, místostarosta 


