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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2016 

(RM č. 6) 
 

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. 6 
usnesení č.: 16/6/1/01  
RM schvaluje návrh programu 6. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5/2016 (plnění 
usnesení). 

 
Bod programu: Schválení programu ZM č. 2 – 30. 3. 2016 
Usnesení č.: 16/6/1/02 
RM schvaluje program ZM č. 2, které se koná dne 30. 3. 2016. 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva s obcí Nová Ves na rychlostní měření silničním radarem 
MěP Kralupy nad Vltavou na území obce Nová Ves 
usnesení č.: 16/6/2/01 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Nová Ves a městem Kralupy nad Vltavou, na 
rychlostní měření silničním radarem MěP Kralupy nad Vltavou na území obce Nová Ves, v předloženém 
znění, za podmínky, že před jejím uzavřením bude ukončena veřejnoprávní smlouva mezi obcí Nová Ves a 
obcí Koleč, na rychlostní měření silničním radarem Obecní policií Koleč na území obce Nová Ves. 

 
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva s obcí Postřižín na rychlostní měření silničním radarem MěP 
Kralupy nad Vltavou na území obce Postřižín 
usnesení č.: 16/6/2/02 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Postřižín a městem Kralupy nad Vltavou, na 
rychlostní měření silničním radarem MěP Kralupy nad Vltavou na území obce Postřižín, v předloženém znění.   

 
Bod programu: Rozhodnutí o způsobu přidělení finanční podpory města HK Kralupy nad Vltavou  
na mládežnický hokej               
usnesení č.: 16/6/2/04 
RM schvaluje přidělení finanční podpory města HK Kralupy nad Vltavou na mládežnický hokej, 
prostřednictvím uzavření „Veřejnoprávní smlouvy“ mezi městem a HK Kralupy (schválené ZM) s tím, že 
finanční prostředky budou zaslány na účet HK Kralupy.    

 
Bod programu: Administrace žádosti o dotaci  - „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů  
ve veřejné správě I.“ 
usnesení č.: 16/6/2/05 
RM schvaluje záměr požádat o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy „Efektivní veřejná správa“, na akci „Profesionalizace a rozvoj 
lidských zdrojů ve veřejné správě I.“. 

 
Bod programu: Novela organizačního řádu města v souvislosti se zahájením provozu odtahové služby 
prostřednictvím TSM Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/6/2/06 
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RM schvaluje novelu organizačního řádu města, spočívající v rozšíření vykonávaných činností u odboru 
dopravy a ekonomického odboru MěÚ následovně: 
Odbor dopravy  

• Na základě písemné žádosti TSM Kralupy nad Vltavou předává žadateli kontaktní údaje na vlastníka  
a provozovatele silničních vozidel, u kterých byl nařízen nucený odtah, za účelem splnění zákonné 
povinnosti TSM Kralupy nad Vltavou ohledně jejich vyrozumění 

Ekonomický odbor 

• Vyhotovuje a rozesílá předsoudní výzvy, s hlavičkou TSM Kralupy nad Vltavou (podepisuje ředitel 
PO), k uhrazení pohledávky po splatnosti, v souvislosti s neuhrazenými náklady TSM, vzešlými 
z nařízení nuceného odtahu silničního vozidla 

• Vyhotovuje a rozesílá dokumenty, s hlavičkou TSM Kralupy nad Vltavou (podepisuje ředitel PO), za 
účelem opatření vymáhacího titulu a následného zahájení exekuce pohledávek po splatnosti, 
v souvislosti s neuhrazenými náklady TSM, vzešlými z nařízení nuceného odtahu silničního vozidla 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Žádost o dotaci na akci Demolice Hotelu Praha  
usnesení č.: 16/6/4/01 
1. RM schvaluje záměr odboru RIaSM požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

z podprogramu „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“, a to v rámci akce 
„Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM bere na vědomí podmínky podprogramu „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách“, a to v rámci akce „Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Řešení reklamace v rámci akce „Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/6/4/03 
1. RM bere na vědomí doporučení Odboru RIaSM, aby částku v celkové výši 38 144 Kč vč. DPH uhradily 

napůl společnosti Syner, s.r.o. a Kralupská sportovní, s.r.o. - tj. každá 19 072 Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje uhradit společnosti Syner, s.r.o. fakturu ve výši 19 072 Kč vč. DPH za odstranění závady na 

parních generátorech pro část wellness v objektu plaveckého bazénu. Finanční náklady budou hrazeny 
z rezervy na havárie na rok 2016. 

3. RM schvaluje přefakturaci částky 19 072 vč. DPH za odstranění závady na parních generátorech pro část 
wellness v objektu plaveckého bazénu provozovateli - společnosti Kralupská sportovní, spol. s r.o., 
Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Dopravní hřiště a modernizace sportovních ploch ZŠ Třebízského - změna uspořádání 
jednotlivých multifunkčních ploch 
usnesení č.: 16/6/4/04 
1. RM schvaluje navrženou úpravu umístění samostatně oplocených multifunkčních sportovních ploch do 

středu běžeckého oválu, oddělené středovým pruhem ze zámkové dlažby s umístěnými lavicemi. Ostatní 
plocha ve středu oválu bude ozeleněna, tzn. bude zrušen in line ovál a tribuna. 

2. RM ukládá Odboru RIaSM poptat projektanta - Václava Veverku, Blažim 84, 440 01 Blažim, IČ: 46757457, 
o cenovou nabídku na aktualizaci projektu o navržené změny. 

 
Bod programu: Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/6/4/05 
RM schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Bezbariérový chodník v ulici 28. 
Října, Kralupy nad Vltavou“ od projektanta Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, Praha 10, PSČ: 101 00.  
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Bod programu: Komunikace v lokalitě „Na Skalách“ – schválení PD  
usnesení č.: 16/6/4/06 
RM schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební řízení (změna stavby před dokončením) na akci: 
„Komunikace v lokalitě Na Skalách v Kralupech nad Vltavou“ od projektanta Ing. Vladimíra Musila,  
U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry. Provedení povrchu komunikace bude ze zámkové dlažby. 

 
RM schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební řízení (změna stavby před dokončením) na akci: 
„Komunikace v lokalitě Na Skalách v Kralupech nad Vltavou“ od projektanta Ing. Vladimíra Musila,  
U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry. Provedení povrchu komunikace bude z asfaltu. 

 
Bod programu: Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ V. Havla - výběr zhotovitele projektové 
dokumentace 
usnesení č.: 16/6/4/07 
1. RM schvaluje záměr rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
3. RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ 

Václava Havla v Kralupech nad Vltavou" firmu SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, Plzeň za celkovou cenu 
134 310,- Kč včetně DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016. 

 
V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Lobeček (letní předzahrádka)  
usnesení č.: 16/6/5/01 
RM  schvaluje  záměr města pronajmout část pozemku p. č. 156/72 v k. ú. Lobeček o výměře 12 m2, na dobu 
určitou, od 01.05.2016 do 30.09.2016, za účelem umístění letní předzahrádky před restaurací U Světlušky, 
Raisova čp. 141/10, Kralupy nad Vlt., za cenu 4.000,-Kč. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o zapůjčení přístavního mola   
usnesení č.: 16/6/5/02 
1. RM ruší usnesení č.16/2/5/09, bod 1., ze dne 26.01.2016. 
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o výprose s Klubem vodních sportů Kralupy nad Vltavou, nábřeží J. Rysa 

831, Kralupy nad Vltavou, IČ 47007443, kterou přenechá výprosníkovi bezplatně přístavní molo k užívání, 
s tím, že náklady na údržbu a opravy mola bude ze svých prostředků hradit Město Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemků v k. ú. Chvatěruby   
usnesení č.: 16/6/5/03 
RM schvaluje záměr města propachtovat pozemek p. č. 145/33 o výměře 87.452 m2 a pozemek p. č. 145/32 
o výměře 15.134 m2, oba v k. ú. Chvatěruby, za cenu 3.000,- Kč/ha/rok, panu Jiřímu Nazárkovi, Zemědělská 
108, 250 66 Zdiby, na dobu  neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou – 
vodovodní a kanalizační přípojka   
usnesení č.: 16/6/5/04 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu, údržby a 
oprav vodovodní a kanalizační přípojky  na pozemku parc.č.118/9 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  vlastníka pozemku parc.č.st.103/2 v k.ú. Mikovice u 
Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
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Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 16/6/5/05 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B. ze sociálních důvodů 

na 3 měsíce od 01.04. do 30.06.2016 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před podpisem 
dodatku ke smlouvě. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Vrchlického čp.703 paní N. K. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2015 do 30.11.2016. 

 
Bod programu: Návrhy na uzavření nájemních smluv na volné byty 
usnesení č.: 16/6/5/06 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše 539 s paní E. C. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Chelčického 687 s paní J. D. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku. 

 
Bod programu: Žádost o nájem pozemku p. č. 396/5, k. ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba)  
usnesení č.: 16/6/5/07 
RM schvaluje záměr o pronájmu pozemku p.č.396/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 2366m2 za účelem 
využití pozemku jako cvičné plochy pro autoškolu.  

 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vlt. (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 16/6/5/08 
RM  schvaluje  záměr města pronajmout část pozemku p. č. 133/28 v  k. ú. Kralupy nad Vltavou  
o výměře 7 m2 , na dobu neurčitou, každoročně od 1.května do 30. září, za účelem umístění letní 
předzahrádky  před Vinotékou, Fibichova čp. 464, Kralupy nad Vlt., za cenu 2.333,-Kč/rok. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 
Bod programu: Rozšíření monitoringu o dvě budovy, doplnění komponentů do tří budov 
usnesení č.: 16/6/5/09 
RM schvaluje realizaci akce „Doplnění měřících prvků v budovách Města Kralupy nad Vltavou“, v rámci akce 
„Monitoring energií“, firmou Softlink s.r.o., sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, za cenu 145 191,87 
Kč, včetně DPH, formou dodatku ke smlouvě č. SL-026/2015 ze dne 15. 9. 2015. 

 
Bod programu: Zasílání sms zpráv při překročení limitů spotřeb energií 
usnesení č.: 16/6/5/10 
RM schvaluje realizaci akce „Zasílání sms zpráv při překročení nastavených limitů v budovách Města Kralupy 
nad Vltavou“, v rámci akce „Monitoring energií“, firmou Softlink s.r.o., sídlem Tomkova 409, Kralupy nad 
Vltavou, za podmínek: 100 sms za měsíc zdarma, další - 2,42 Kč za 1 sms. Realizace bude provedena formou 
dodatku ke smlouvě č. SL-019/2015 ze dne 18. 6. 2014. 

 
Bod programu: Zasílání sms zpráv při překročení limitů spotřeb energií a navýšení ceny za monitorovací 
služby za dva nové objekty 
usnesení č.: 16/6/5/11 
RM schvaluje realizaci akce „Zasílání sms zpráv při překročení nastavených limitů v budovách Města Kralupy 
nad Vltavou“, v rámci akce „Monitoring energií“, firmou Softlink s.r.o., sídlem Tomkova 409, Kralupy nad 
Vltavou, za podmínek: 50 sms za měsíc zdarma, další - 2,42 Kč za 1 sms a navýšení ceny za monitorovací 
služby o dvě nové budovy o cenu 1 573 Kč včetně DPH, na celkovou cenu 3 993 Kč včetně DPH. Realizace 
bude provedena formou dodatku ke smlouvě č. SL-027/2015 ze dne 15. 9. 2015. 
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VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu:  Žádost o rozpočtovou změnu – Granty 2016 
usnesení č.: 16/6/6/01 
RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 převodem finančních prostředků dle jednotlivých 
projektů: 
Z   
Kap. 2   §  3429   pol. 5229, org. 5666     -                                           - 1.136.000,-Kč 
Na: 
Kap.  2  §  3429   pol.  5223,  org.  5666   -                                                 50.000,-Kč                                                                                
Kap.  2  §  3429   pol.  5493,  org.  5666   -                                    273.000,-Kč 
Kap.  2  §  3429   pol.  5222,  org.  5666   -                                     673.000,-Kč   
Kap.  2  §  3429   pol.  5212,  org.  5666   -                                       90.000,-Kč 
Kap.  2  §  3429   pol.  5213,  org.  5666   -                                       25.000,-Kč 
Kap.  2  §  3429   pol.  5221,  org.  5666   -                                                 25.000,-Kč                              

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 návrh  
na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2015  
usnesení č.: 16/6/6/02 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015 u příspěvkových 

organizací města: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 
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 Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 
Kulturní a společenské středisko v  Kralupech nad Vltavou 

2. RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich rozdělení do 
jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  

MŠ Dr. Ed. Beneše: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 467.316,25Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši       288.698,00Kč  
Fond rezervní          128.618,25Kč  
Fond odměn                                  50.000,00Kč 
 
MŠ Gen. Klapálka:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 660.817,27Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši     283.131,00Kč   
Fond rezervní         377.686,25Kč  
 
ZŠ a MŠ Třebízského:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 1.204.658,17Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši         599.316,00Kč 

Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM          80.844,00Kč 
Fond rezervní                        506.851,00Kč  
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Fond odměn                       17.647,17Kč 
 
ZŠ Komenského nám.:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 318.915,87Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši     211.066,00Kč   
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM       16.710,00Kč 
Fond rezervní              21.139,87Kč 
Fond odměn                         70.000,00Kč 

  
ZŠ Gen. Klapálka:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 406.320,76Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši   235.027,00Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM                17.359,00Kč 
Fond rezervní                 153.934,76Kč 
 
ZŠ Václava Havla: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 213.766,58Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši    107.477,00Kč 

Fond rezervní                                                       106.289,58Kč 
 

ZŠ 28. října: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 332.540,82 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši              210.755,00Kč 

Fond rezervní                             111.785,82Kč 
Fond odměn                                10.000,00Kč 
 
ZŠ praktická:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 191.645,56 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši    143.038,00Kč 
Fond rezervní               33.607,56Kč 
Fond odměn                                                 15.000,00Kč  
 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 363.874,50 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši    105.126,00Kč 

Fond rezervní                      198.748,50Kč 

Fond odměn                               60.000,00Kč 
 
DDM:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 630.654,37Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši                                        318.964,00Kč 
Fond rezervní                        281.690,37Kč  
Fond odměn                       30.000,00Kč 
  
Městské muzeum: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 307.172,05Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši     53.718,00Kč 

Fond rezervní         253.454,05Kč 
z fondu rezervního do fondu investičního      150.000,00 Kč 
Fond odměn            40.000,00Kč 
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KaSS:   
Hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem 900.545,47 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši   290.542,00Kč 
Fond rezervní            610.003,47Kč 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
usnesení č.: 16/6/8/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 
Bod programu: Dotace z fondu STA - SDH Kralupy 
usnesení č.: 16/6/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu starosty, SDH Kralupy v zastoupení starosty sboru Milana Krejzy, 

se sídlem Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, ve výši 1.200 Kč na pořízení trofejí pro soutěž „Kralupský 
šestiboj“. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00016/2016) s SDH 
Kralupy v zastoupení starosty sboru Milana Krejzy, se sídlem Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, ve výši 
1.200 Kč z fondu starosty na r. 2016, na pořízení trofejí pro soutěž „Kralupský šestiboj“, 

 
Bod programu: Prodej vozidla Ford Tourneo 100 v užívání JSDH Kralupy 
usnesení č.: 16/6/8/03 
RM schvaluje prodej vozidla (Ford Tourneo 100) SDH Ždár u Kumburku. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM 2/2016 
usnesení č.: 16/6/9/01 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu TSM za období 2/2016 o průběhu a výsledku zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

 
Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2016/2017 
usnesení č.: 16/6/9/02 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách mateřských škol pro školní rok 2016/2017: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Počet tříd: 12 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude 
překročena kapacita mateřské školy. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 10 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude 
překročena kapacita mateřské školy.  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace:  
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek za období  
3/2016 – ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/6/9/03 
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou za období 
3/2016 o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ Komenského nám. o změnu předmětu čerpání finančních prostředků 
z účtu oprav a údržby a čerpání investičního fondu 
usnesení č.: 16/6/9/04 
1. RM schvaluje částečnou změnu předmětu čerpání rozpočtu Základní školy Kralupy nad Vltavou, 

Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace ve výši 70.000,-Kč v účtu 511 - Opravy a 
údržba. Místo schválených omítek a výmalby v šatně školy bude provedeno položení zámkové dlažby na 
zadním dvorku školy k vybudování samostatného vchodu do školní družiny z důvodu bezpečnosti dětí.  

2. RM schvaluje čerpání investičního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, příspěvková organizace ve výši 40.000,-Kč, dle § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich následný 
přesun do rozpočtu organizace na účet 511 - opravy a údržba. Finanční prostředky budou použity na 
instalaci videotelefonů do všech oddělení školní družiny. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy v DPS 
usnesení č.: 16/6/9/05 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 551 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 manželům 

J. P., nar. 25.3.1936 a A. P., nar. 14.3.1939  na dobu určitou 1 roku  
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 403 v Domě s pečovatelskou službou Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. H., 

nar. 19.11.1929 na dobu určitou 1 roku.      

 
Bod programu: Plnění usnesení - čerpání položky 518 dle jednotlivých účetních dokladů. 
usnesení č.: 16/6/9/06 
RM bere na vědomí plnění usnesení č. 16/5/9/03 ze dne 15.03.2016, předložené ředitelem MěBP -  rozpis 
čerpání položky 518  dle jednotlivých účetních dokladů. 

 
Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním provozovny společnosti Ganea logistic, s.r.o. 
usnesení č.: 16/6/9/07 
RM souhlasí s umístěním provozovny společnosti Ganea logistic s.r.o., IČO: 024 29 993, v areálu hřiště Slavoj 
Mikovice, na adrese Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou. 

 
Bod programu: Rolba – zimní stadion 
usnesení č.: 16/6/9/08 
RM doporučuje ZM vyčlenit finanční prostředky z rezervy města na investice (kap. č. 1 ekonomický odbor, 
§ 6409 - ostatní činnosti j. n., pol. 6901 - investiční rezerva) na nákup repasované rolby pro zimní stadion ve 
výši 1,5 mil. Kč + DPH. 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2015 - TSM 
usnesení č.: 16/6/9/09 
RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2015 ve výši  
1 762 390 Kč následovně: 
do fondu rezervního 1 762 390 Kč, následně z fondu rezervního do fondu investičního  
50%, tj. 881 195 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie ve výši 186.078 Kč 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Žádost o navýšení počtu referentů odboru výstavby  
usnesení č.: 16/6/10/01 
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RM bere na vědomí navýšení počtu referentů odboru výstavby a územního plánování o 1 referenta  
na agendu územního plánování.  
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Rozpočtové komise 
usnesení č.: 16/6/11/01  
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání rozpočtové komise konané dne 10. března 2016. 

Bod programu: Zápis č. 9 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 16/6/11/02 
RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 15.03.2016. 

 
Bod programu: Komise výstavby a dopravy    
usnesení č.: 16/6/11/03 
1. RM bere na vědomí zápis č. 2 komise výstavby a dopravy ze dne 10.03.2016. 
2. RM ukládá odboru životního prostředí provést místní šetření v lokalitě Na Hrádku a navrhnout možnost 

posunutí kontejnerů na separovaný odpad na lépe přístupné místo. 
3. RM ukládá TSM osadit na sídlišti Cukrovar DZ dle vyjádření DI (PČR DI Mělník doporučuje umístit na 

zmiňovaná místa DZ IP 11b (Parkoviště kolmé nebo šikmé stání) Značka označuje místo, kde je dovoleno 
zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na 
parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem 
uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. 

4. RM ukládá odboru RIaSM zajistit úpravu a doplnění PD ve východní části Štefánikovy ulice (mezi ulicí 
Mostní a U Transformátoru), týkající se parkování. 

5. RM ukládá TSM osadit dodatkovou tabulku k dopravní značce zákaz zastavení ve znění Po – Pá 6.00-
16.00 v ulici J. Palacha (křižovatka ulic J. Palacha x Chelčického). 

6. RM ukládá odboru RIaSM sjednocení ceny za hrazené parkovací stání pro obě lokality (Kralupy nad 
Vltavou a Lobeček) ve výši 7.000,-Kč. 

7. RM ukládá odboru RIaSM zjistit zájem občanů o placené parkovací stání V Zátiší a po vyhodnocení, 
rozhodnout o případné změně stávajícího stavu.  

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise 
usnesení č.: 16/6/11/04 
1. RM bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Zdravotní a sociální komise ze dne 24. 2. 2016 
2. RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Zdravotní a sociální komise ze dne 16. 3. 2016 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 14 
usnesení č.: 16/6/11/05 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 14 ze dne 17.03.2016. 

 
Bod programu: Sportovní komise  
usnesení č.: 16/6/11/06 
1. RM bere na vědomí zápis č. 3 ze dne 9. 3. 2016.  
2. RM bere na vědomí zápis č. 4 ze dne 16. 3. 2016. 
3. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční dotace na základě 

zákona č.250/2000 Sb., novely 24/2015 § 10a odst. 5, pro sportovní oddíly v Kralupech nad Vltavou. 
4. RM schvaluje rozdělení dotací dle přílohy dodatku 3a, 3b pro sportovní oddíly v Kralupech nad Vltavou 

dle stávajících pravidel do 50.000,-Kč. 
5. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací dle přílohy dodatku 3a, 3b pro sportovní oddíly v Kralupech 

nad Vltavou dle stávajících pravidel, které přesahují částku 50.000,-Kč. 
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6. RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM ke schválení návrh aktualizace pravidel přidělování dotací 
pro sportovní oddíly na rok 2017. 

7. RM schvaluje žádost od TJ Kralupy – oddíl Krasobruslení na částečnou úhradu za užívání ledové plochy 
ve výši 100.000,-Kč. 

8. RM doporučuje ZM schválit žádost od TJ Kralupy – oddíl Krasobruslení na částečnou úhradu za užívání 
ledové plochy ve výši 100.000,-Kč. 

9. RM bere na vědomí rezignaci členů sportovní komise Vladimíra Lánského a Libora Pence 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Stav cesty Na Cikánce, směr Zeměchy 
usnesení č.: 16/6/13/01 
RM ukládá RIaSM předložit do další RM zprávu o stavu cesty Na Cikánce - směr Zeměchy, s návrhem oprav. 

 
Příští jednání Rady města proběhne 5. 4. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 23. 3. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 6. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
22. 3. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 23. 3. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Libor Lesák, místostarosta 


