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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. dubna 2016 

(RM č. 7) 
 

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. 7 
usnesení č.: 16/7/1/01  
RM schvaluje návrh programu 7. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 6/2016 (plnění 
usnesení). 
 

I. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Schválení zhotovitele kralupské sochy Josefa Švejka  
usnesení č.: 16/7/2/01 
RM schvaluje zhotovitelem lavičkové sochy Josefa Švejka v Kralupech, s filmovou tváří Rudolfa Hrušínského, 
pana Alberta Králička, IČ: 11143177, za cenu 500.000,- Kč bez DPH, za celkovou cenu 575.000,- Kč s DPH 
(kompletní výroba a dodávka sochy, tzn. výroba modelu pro odlití, bronzový odlitek, povrchová úprava  
a instalace sochy s lavičkou, a výroba příslušenství sochy - pejsek, psí hovínko „pro štěstí“ a pamětní deska) - 
akce bude financována z prostředků veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech.“  

 

Bod programu: Novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu                   
usnesení č.: 16/7/2/02 
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,“ v  předloženém  znění,   
s  účinností  od  1. 5. 2016. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2016 
usnesení č.: 16/7/3/01 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí investičních a neinvestičních dotací v rámci programu OPŽP ze strukturálního fondu ERDF v 

celkové výši 2.687.486,62 Kč, které jsou účelově určeny na projekty uvedené v tabulce. Finanční 
prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 

Název Kapitola Položka Částka v Kč 

Zahrada v přírodním 
stylu – MŠ Dr. E. 

Beneše 

č. 1 – ekonomický 
odbor 

4216 - ostatní investiční 
přijaté transfery ze SR 

930.687,24 

4116 – ostatní neinvest. 
přijaté transfery ze SR 

224.991,57 

Zahrada v přírodním 
stylu MŠ J. Holuba 

č. 1 – ekonomický 
odbor 

4216 - ostatní investiční 
přijaté transfery ze SR 

654.703,03 

4116 – ostatní neinvest. 
přijaté transfery ze SR 

242.211,72 

Zahrada v přírodním 
stylu MŠ U Jeslí 

č. 1 – ekonomický 
odbor 

4216 - ostatní investiční 
přijaté transfery ze SR 

341.843,63 

4116 – ostatní neinvest. 293.049,43 
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přijaté transfery ze SR 

celkem 2.687.486,62 

 
2. Přijetí investičních a neinvestičních dotací v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v celkové výši 158.087,41 Kč, které jsou účelově určeny na projekty uvedené v tabulce. Finanční 
prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 

Název Kapitola Položka Částka v Kč 

 Zahrada v přírodním 
stylu – MŠ Dr. E. 

Beneše 

č. 1 - ekonomický 
odbor 

4216 - investiční přijaté 
transfery ze státních fondů 

54.746,30 

4116 – neinvest. přijaté 
transfery ze státních fondů 

13.234,79 

Zahrada v přírodním 
stylu MŠ J. Holuba 

č. 1 - ekonomický 
odbor 

4216 - investiční přijaté 
transfery ze státních fondů 

38.511,94 

4116 – neinvest. přijaté 
transfery ze státních fondů 

14.247,74 

Zahrada v přírodním 
stylu MŠ U Jeslí 

č. 1 - ekonomický 
odbor 

4216 - investiční přijaté 
transfery ze státních fondů 

20.108,44 

4116 – neinvest. přijaté 
transfery ze státních fondů 

17.238,20 

celkem 158.087,41 

 
B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 19.072 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171 (opravy a udržování).  
Jedná se o úhradu faktury společnosti Syner, s.r.o. za odstranění závady na parních generátorech pro 
část wellness v objektu plaveckého bazénu.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 134.310 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 485 (rekonstrukce výměníkové 
stanice v ZŠ V. Havla). Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace na základě 
usnesení RM č. 16/6/4/07 ze dne 22. března 2016. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Plnění usnesení č. 16/6/13/01 - Cyklostezka Kralupy - Zeměchy  
usnesení č.: 16/7/4/01 
1. RM bere na vědomí vyjádření Odboru RIaSM o stavu štěrkové cyklostezky Kralupy - Zeměchy. 
2. RM ukládá RIaSM ve spolupráci s TSM provést úpravu povrchu formou dosypání štěrku frakce 0-4 

v rozsahu 200 m směrem od hřbitova směr Cikánka za účelem prověření účelnosti tohoto opatření v celé 
trase.  

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/7/4/02 
RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599,  
za celkovou cenu 3.890.985 Kč bez DPH, resp. 4 708 092 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Demolice objektu bývalé zeleniny u nádraží, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/7/4/03 
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. 
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2. RM schvaluje zhotovitelem akce „Demolice objektu bývalé zeleniny u nádraží, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost KOCHMANTRANS, s.r.o., Mlýnská 337, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za celkovou částku 
361 916,- Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu kapitoly č. 7 na rok 2016 (3613, 5169 – 
Demolice objektu bývalé zeleniny u nádraží, Kralupy nad Vltavou). 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období březen 2016 
usnesení č.: 16/7/4/04 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období březen 2016 

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ praktická, v ZŠ Třebízského a v KaSS Vltava  
usnesení č.: 16/7/4/05 
1. RM schvaluje investiční záměr: „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ praktická v Kralupech nad Vltavou“ 
2. RM schvaluje investiční záměr:  „Rekonstrukce rozvodů v KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou“ 
3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci: 

„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ praktická v Kralupech nad Vltavou“ 
4. RM ukládá odboru RIaSM zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci: 

„Rekonstrukce rozvodů v KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou“ 

 

Bod programu: Záměr města: Revitalizace sídelní zeleně – nám. J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/7/4/06 
1. RM schvaluje záměr požádat o dotaci z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím „Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020“ (Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně), a to 
v rámci akce „Revitalizace sídelní zeleně – nám. J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou“.  

2. 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. 

3. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Revitalizace sídelní zeleně – nám. J. Seiferta, Kralupy nad 
Vltavou“ společnost SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25492781, za cenu 
celkovou cenu 129.000,- Kč bez DPH, resp. 156.090,- Kč s DPH, a to pouze v případě schválení žádosti ze 
strany AOPK/SFŽP. 

 
Bod programu: Vyloučení uchazeče – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou  
usnesení č.: 16/7/4/07 
1. RM schvaluje vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení 

„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“, a to Sdružení it&t – R&F, 
Přívozní 1240, 410 02 Lovosice, IČ: 25422731, v souladu s § 71 odst. 9 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty ve výši 150.000,- Kč vyloučenému uchazeči Sdružení it&t – R&F, Přívozní 
1240, 410 02 Lovosice, IČ: 25422731, na bankovní účet uvedený v nabídce tohoto uchazeče, a to do 5 
pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení v souladu s § 67 odst. 2, písm. c) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení kulturní akce - hudební festival 
usnesení č.: 16/7/5/01 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání hudebního festivalu „Tancem za Sluncem“ 
pořádané panem J. P. a panem P. O. ve dnech 19.08.2016 až 21.08.2016 za poplatek ve výši 2.000,-Kč za den 
20.08.2016 (den, kdy proběhne samotný festival). 
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Bod programu: Změna termínu hostování lunaparku  
usnesení č.: 16/7/5/02 
RM  schvaluje změnu termínu hostování lunaparku panu J. J., bytem Sychrovská 800, Praha 9,  
a to od 10.05.2016 do 25.05.2016, za podmínek uvedených v usnesení RM ze dne 09.02.2016, č. usnesení 
16/3/5/05.   

 
Bod programu: Schválení pronájmu části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 16/7/5/03  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní J. K., bydlištěm Nová Ves 58,  
IČ: 66408237, na pronájem části 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. 

 
Bod programu: Změna usnesení č. 15/23/5/04 ze dne 20. 10. 2015 
usnesení č.: 16/7/5/04 
1. RM ruší usnesení RM č. 15/23/5/04 ze dne 20.10.2015 v bodě 1) 
2. RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  

provozu,  údržby a oprav přeložky vodovodního řadu DN 200 a práva umístění stavby mostu na silnici 
II/101 přes Zákolanský potok na pozemcích parc.č.51/3 a parc.č.567/6 v k.ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5, IČ 70891095. 

3. RM ruší usnesení RM č. 15/23/5/04 ze dne 20.10.2015 v bodě 2) 
4. RM schvaluje záměr města vypůjčit  část pozemků parc.č.51/3 a parc.č.567/6 v k.ú. Mikovice u Kralup 

nad Vltavou, potřebných ke stavbě „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č.101-054“ 
Středočeskému kraji.  

 

Bod programu: Schválení smlouvy o obstarání díla – Rákosníčkovo hřiště 
usnesení č.: 16/7/5/05 
RM schvaluje Smlouvu o obstarání díla, uzavřenou mezi Městem Kralupy nad Vltavou a společností Lidl 
Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, jejímž předmětem je realizace 
projektu, dětského hřiště v celkové ceně 1.611.632,- Kč, ve znění uvedeném v příloze. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
usnesení č.: 16/7/5/06 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů  
na 3 měsíce od 01.04.2016 do 30.06.2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 

Bod programu: Žádost o zrušení společného nájmu bytu 
usnesení č.: 16/7/5/07 
RM schvaluje výlučným nájemcem bytu č.13, Zeměchy čp.34 paní M. K. 

 

Bod programu: Oznámení záměru – prodej pozemků a budovy balírny v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
obálkovou metodou 
usnesení č.: 16/7/5/08 
1. RM schvaluje oznámení o záměru města prodat pozemek parc.č.st.23/2 o výměře 448 m2, jehož 

součástí je budova bez čp./če, jiná stavba (bývalá balírna), pozemek parc.č.1652 o výměře 192 m2 a části 
pozemků parc.č.st.24/6, parc.č.st.1681 a parc.č.605/1 o celkové výměře cca 600 m2, vše v k.ú. Kralupy 
nad Vltavou, obálkovou metodou nejvýhodnější nabídce. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách, webu města a v periodikách. 

2. RM ukládá odboru RIaSM doplnit do oznámení výběrového řízení uvedeného v příloze informaci  
o existenci stavby na pozemcích parc.č.st.24/6 a parc.č.st.1681 s tím, že stavba bude odstraněna na 
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náklady města.  
3. RM ukládá odboru RIaSM zahájit přípravné práce na odstranění budovy na pozemcích parc.č.st.24/6  

a parc.č.st.1681 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o povolení hostování cirkusu VARIETÉ CRAMER 
usnesení č.: 16/7/5/09 
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 11.04.2016 do 14.04.2016 za účelem hostování 
cirkusu VARIETÉ CRAMER zastoupeného paní A. C. za částku 1.000,-Kč/den. 

 

Bod programu: Informace odboru RIaSM k vyhrazeným parkovacím stáním 
usnesení č.: 16/7/5/10 
1. RM  bere na vědomí informaci odboru RIaSM o vyhrazených parkovacích stáních dle „Obecně závazné 

vyhlášky města Kralupy nad Vltavouč.3/2010 o místních poplatcích“. 
2. RM navrhuje odboru RIaSM zřízení nových placených parkovacích míst v lokalitě Hůrka, parkoviště v ulici 

Generála Klapálka (5 míst) a na sídlišti v Zátiší (3 místa) levá strana na posledním parkovišti k potoku. 
3. RM ukládá odboru RIaSM oslovit občany a prověřit  případný zájem.  
4. RM ukládá ekonomickému odboru předložit ZM změnu „Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 

Vltavou č.3/2010 o místních poplatcích“ ve čl. 8 – Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství, bodu 
3) takto: 
Paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobní motorová vozidla ve zřízené parkovací zóně (s výjimkou pěších zón a zón s parkovacími automaty) 
činí: 
za každé první vyhrazené trvalé parkovací místo  provozovatele nebo vlastníka osobního motorového 
vozidla 7.000,-Kč/rok 
za každé druhé a další vyhrazené trvalé parkovací místo téhož provozovatele nebo vlastníka osobního 
motorového vozidla 12.000,-Kč/rok 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu:  Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – P. O. 
usnesení č.: 16/7/6/01 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana P. O. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku pan P. O. uplatní  
na jednorázovou kulturní akci – „Hudební festival – Tancem Za Sluncem“.  
Uvedená akce se bude konat dne 20.08.2016 od 11:30 hod. do 21.08.2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je louka za koupalištěm v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 500 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan P. O. 

 

Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu – MUDr. Dušan Randák 
usnesení č.: 16/7/6/02 
RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 týkající se individuální finanční dotace MUDr. Dušana 
Randáka. 
Z         Kap. 2 § 4329 pol. 5169     -                                                    - 96.000,-Kč 
Na      Kap. 2 § 4329 pol. 5212     -                                                    + 96.000,-Kč                                                                                            

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 návrh na schválení 
hospodářského výsledku PO za rok 2015 – oprava administrativní chyby a zrušení usnesení RM č. 
16/6/6/02 
usnesení č.: 16/7/6/03 
1. RM ruší usnesení RM ze dne 22. 3. 2016, č. 16/6/6/02, z důvodu administrativní chyby. 
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2. 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 

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

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

Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM                   80.844,00 Kč 
Fond rezervní       506.851,00 Kč  
Fond odměn                    17.647,17 Kč 
 
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          70.000,00 Kč 

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

Fond rezervní         106.289,58 Kč 
ZŠ 28. října: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2015 je celkem   332.540,82 Kč 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši    210.755,00 Kč 

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

Fond rezervní                     198.748,50 Kč 

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

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

 

Bod programu: Jmenování konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domu dětí  
a mládeže Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/7/6/04 
1. RM jmenuje v souladu vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, konkurzní komisi pro 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, ve složení: 

Předseda komise: Petr Holeček    zástupce zřizovatele 
 

Členové komise: Mgr. Martin Luksík  zástupce zřizovatele 
 

Mgr. Přemysl Landa   zástupce krajského úřadu 
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Miloslava  Hainová odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství           

Marie Blažková                            zástupce pedagogických pracovníků  
                                                        školského zařízení 
Ing. Vladimíra Hokešová            zástupce České školní inspekce 
 

2. RM ukládá starostovi města Kralupy nad Vltavou jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. 
3. RM jmenuje v souladu vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise 
pro posuzování uchazečů na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, a to: Lenku Mudrovou. 

         
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Dotace z fondu STA – Pavel Rychtařík 
usnesení č.: 16/7/8/01 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu starosty, Pavlu Rychtaříkovi, bytem Spojovací 210, Kralupy nad 

Vltavou, ve výši 7.000 Kč na výdaje při konání výstavy autorských karikatur, která se uskuteční v 6/2016 
v Městském muzeu.  

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00018/2016) s Pavlem 
Rychtaříkem, bytem Spojovací 210, Kralupy nad Vltavou, na konání výstavy autorských karikatur, která se 
uskuteční v 6/2016 v Městském muzeu. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace DG Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/7/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z fondu MST2, Dvořákovu gymnáziu a Střední odborné škole 

ekonomické, zastoupené ředitelem RNDr. Andrejem Plecháčkem, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad  
Vltavou, ve výši 15.000 Kč na autobusovou dopravu do Polského města Šroda Wlp. 

2. RM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000 z kap. č. 10 kancelář starosty,  
§ 6223 mezinárodní spolupráce, pol. 5173 cestovné, org. 2444 mimopartnerská města - 10.000 Kč 
z kap. č. 10 kancelář starosty, § 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5194 věcné dary, org. 0013 MST2 - 5.000 Kč 
na kap. č. 10 kancelář starosty, § 6112 zastupitelstva obcí, pol. 5333 transfery školským právnickým 
osobám , org. 0013 MST2 - 15.000 Kč 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML/00022/2016) 
Dvořákovu gymnáziu a Střední odborné školy ekonomické, zastoupené ředitelem RNDr. Andrejem 
Plecháčkem, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč na autobusovou dopravu  
do Polského města Šroda Wlp.  

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 16/7/9/01 
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: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vlt. - rok 2015 
usnesení č.: 16/7/9/02 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace města: Technické služby města za účetní období 2015 
sestavenou ke dni 31. 12. 2015. 
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Bod programu: Nákup vozidla do 3 500 kg  
usnesení č.: 16/7/9/03 
1. RM schvaluje nákup vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg 
2. RM schvaluje odprodej nebo likvidaci starého vozidla Felicia 
3. RM schvaluje financování nového vozidla z prostředků fondu rozvoje majetku TSM Kralupy nad Vltavou 

 
Bod programu: Výměna bytu v DPS č. 1171 
usnesení č.: 16/7/9/04 
RM schvaluje výměnu bytu č. 105 v DPS na adrese: Kralupy nad Vltavou, sídl. U Cukrovaru č. 1171 za byt  
č. 209 v DPS na adrese: Kralupy nad Vltavou, Sídl. U Cukrovaru č. 1171 pro paní L. K. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 16/7/11/01  
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 23. 3. 2016. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č. 8  
usnesení č.: 16/7/11/02 
RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 8 ze dne 22. 3. 2016. 

 
Bod programu: Kulturní komise 
usnesení č.: 16/7/11/03 
RM bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise č. 1 ze dne 04.04.2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 19. 4. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 6. 4. 2016.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 7. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
5. 4. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 6. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                              Libor Lesák, místostarosta 


