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sk. znak/lhůta: A/15 

 
  

 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. ledna 2016 
(RM č. 2) 

 
 
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. 
 
 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 2 
usnesení č.: 16/2/1/01  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Prodej pozemků pod čp. 100 a 101 Na Hrádku a převod spoluvlastnického podílu města na 
uvedených domech ve prospěch Bytového družstva Na Hrádku 
usnesení č.: 16/2/2/01 
1. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků města pod bytovými domy čp. 100 (stp. č. 1582, o vým. 392 

m2) a čp. 101 (stp. č. 1583, o vým. 393 m2), v k.ú. Kralupy nad Vltavou, Bytovému družstvu Na Hrádku, 
družstvo, za cenu ve výši 787.550,- Kč s tím, že první polovina kupní ceny bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy a druhá polovina kupní ceny bude uhrazena nejpozději do osmnácti měsíců od podpisu 
kupní smlouvy (předmětný prodej se realizuje na základě dne 12. 1. 2004 uzavřené smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na koupi předmětných pozemků). 

2. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod městského spoluvlastnického podílu o velikosti id. 13/25 
na bytových domech čp. 100 a 101 Na Hrádku, v k.ú. Kralupy nad Vltavou, na Bytové družstvo                           
Na Hrádku, družstvo (předmětný převod se realizuje na základě dne 12. 1. 2004 uzavřené smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací na předmětný spoluvlastnický podíl).  

 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2016 
usnesení č.: 16/2/2/02 
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2016, na počet 
113 zaměstnanců (111 pracovních tabulkových míst, 2 zaměstnanci na RD).   

 
Bod programu: Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace „Mateřská škola Kralupy nad 
Vltavou, Dr. E. Beneše“ 
usnesení č.: 16/2/2/03 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky příspěvkové organizace „Mateřská škola Kralup nad 
Vltavou, Dr. E. Beneše“ - Mgr. Pavle Kickové, v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 6 - dosažení 
32 let započitatelné praxe, s účinností od 1. 1. 2016.  

 
Bod programu: Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace „Sociální služby města Kralupy 
nad Vltavou“ 
usnesení č.: 16/2/2/04 
RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky příspěvkové organizace „Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou“ - Miroslavy Beritové, zvýšení osobního ohodnocení o částku uvedenou v předložené příloze 
důvodové zprávy, s účinností od 1. 2. 2016.  
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III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2016 
usnesení č.: 16/2/3/01 
Rada města schvaluje: 
 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 173.134,36 Kč. Jedná se o finanční 
vypořádání dotace na podporu standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rámci projektu z 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční prostředky nebyly v roce 2015 
vyčerpány a na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí byly zaslány prostřednictvím účtu 
Středočeského kraje na účet Ministerstva práce a sociálních věcí v lednu 2016. Navýšení příjmů třída 
8 – financování, pol. 8115 o 173.134,36 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 
(finanční vypořádání minulých let) o 173.134,36 Kč. 

2. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské 
pobočky v Příbrami v celkové výši 16.000,- 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 (ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 16.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4339 
(ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) o 16.000,- Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2016 v celkové výši 7.000,- Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. Bidvest Czech Republic s.r.o., který je určen pro uspořádání akce „Sportovec roku 2015“.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 7.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 3399 o 7.000,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2016 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 196.504,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 

6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 187 (bezbariérový 
chodník v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou). 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 71.610,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na jednotlivé akce dle tabulky: 
 

Název akce Kap.    §       položka    ORG Částka v Kč 

Rekonstrukce VO ul. Mostní Lobeček – 
energetický posudek 

5      3631      6121         479 22.000,- 

Energetická úspora – BD Vrchlického 504 – 
energetický posudek 

5      3612       6121        462  15.730,- 

Energetická úspora – BD Vrchlického 703 – 
energetický posudek 

5      3612       6121        461  15.730,- 

Energetická úspora – BD Chelčického 687 
– energetický posudek 

5      3612       6121        456  18.150,- 

celkem  71.610,- 

 

 
Bod programu: Prodloužení odpisového plánu 
usnesení č.: 16/2/3/02 
RM schvaluje novelu přílohy č. 3 odpisového plánu - „Individuální doby životnosti majetku“ u dlouhodobého 
hmotného majetku, podle předložené přílohy důvodové zprávy. 
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Bod programu: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 
usnesení č.: 16/2/3/03 
1. RM bere na vědomí  informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové 

výši 8 428 214,- Kč .   
2. RM ukládá odboru EKO připravit a medializovat výzvu pro dlužníky, kteří jsou po lhůtě splatnosti 

poplatku za psa, ve smyslu - „kdo uhradí předmětný dlužený poplatek do 30. 6. 2016, tomu bude 
odpuštěno uhrazení příslušenství z předmětného poplatku.“  

 
Bod programu: Přehled nedoplatků za komunální odpad k 31. 12. 2015 
usnesení č.: 16/2/3/04 
1. RM bere na vědomí stav pohledávek po lhůtě splatnosti za komunální odpad. 
2. RM ukládá odboru EKO připravit a medializovat další výzvu pro dlužníky, kteří jsou po lhůtě splatnosti 
poplatku za komunální odpad, ve smyslu - „kdo uhradí předmětný dlužený poplatek do 30. 6. 2016, tomu 
bude odpuštěno uhrazení příslušenství z předmětného poplatku.“  

 
Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
usnesení č.: 16/2/3/05 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v přílohách důvodové zprávy. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vstup do komunikace a chodníku v ulici Jodlova parc. č. 566/5, 1659, kat. ú. Kralupy nad 
Vltavou – oprava administrativní chyby a zrušení usnesení RM č.: 15/18/4/09 

 usnesení č.: 16/2/4/01 
1. RM ruší usnesení č.: 15/18/4/09 z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje výjimku vstupu do komunikace a chodníku v ulici Jodlova (parc. č. 566/5, 1659, k.ú. Kralupy 

nad Vltavou) za účelem zřízení nové vodovodní přípojky PE50 pro objekt čp. 68. Na dané komunikaci a 
chodníku je stavební uzávěra a záruka do roku 2019.  

3. RM schvaluje zřízení 1 parkovacího místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace na 
pozemku parc. č. 1682. Zřízení parkovacího místa zajistí investor. 

 
Bod programu: „Bezbariérový chodník v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ – cenová nabídka na 
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 
 usnesení č.: 16/2/4/02 
1. RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení v souladu 

s vyhláškou č. 230/2012 Sb. na akci „Bezbariérové chodníky v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“, a to 
Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, za celkovou cenu 196.504,- Kč vč. DPH.  

2. RM schvaluje rozpočtovou změnu z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace – celkem na 
kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 187 (Bezbariérový chodník v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou).  

 
Bod programu: Žádost o užití znaku města 
usnesení č.: 16/2/4/03 
RM schvaluje užití znaku města Kralupy nad Vltavou spol. Semiramis o.s. a Laxus, o.s. za účelem vložení do 
výroční zprávy organizace.   

 
Bod programu: ROPID – označníky, automaty na jízdenky, kartový systém jízdného 
usnesení č.: 16/2/4/04 
1. RM schvaluje prodloužení výjimky v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování městské autobusové 

dopravy v Kralupech nad Vltavou - linky PID č. 457 a 458 ze dne 1. 1. 2016  
na označníky dle Standardů PID do doby vypršení záruky dle SOD č. RISML/00030/2014 z 3. 14. 2014 -           
do 9/2019. 
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2. RM schvaluje záměr umístění dalších automatů na výdej jízdenek ve městě Kralupy nad Vltavou, s tím           
že financování této akce bude zajišťovat ROPID. 

3. RM schvaluje záměr zavedení kartového systému plateb jízdného ve městě Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, 
Kralupy nad Vltavou“ 
 usnesení č.: 16/2/4/05 
RM schvaluje dodavatele akce „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad 
Vltavou“ společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za 
celkovou cenu 6.079.314,10 Kč bez DPH, resp. 7.355.970,10 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 
usnesení č.: 16/2/4/06 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava cisternového automobilu JSDH Kralupy nad 

Vltavou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 
5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 2016“ z Programu 2016 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení nových herních prvků k Turistickému centru 
Kralupy nad Vltavou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu cestovního ruchu Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v 
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace a zpřístupnění pravého břehu 
Zákolanského potoka, U Jízku, v Kralupech nad Vltavou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství 
Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných 
nákladů projektu. 

5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení biblioboxu“ z Programu 2016 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných 
nákladů projektu. 

6. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nové sirény pro Město Kralupy nad Vltavou“           
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof Středočeského kraje a závazek spolufinancování 
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

7. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, 
Kralupy nad Vltavou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

8. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad 
Vltavou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Povodňového fondu Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z 
celkových uznatelných nákladů projektu. 

9. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na 
projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2016“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

10. RM  schvaluje Sociálním službám města Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup 
nového automobilu“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
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Středočeského Humanitárního fondu Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v 
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

11. RM  schvaluje Základní a mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského ulice, podání žádosti o 
dotaci na projekt „Nákup vybavení školního sportoviště“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence 
Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných 
nákladů projektu. 

12. RM  schvaluje Základní a mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského ulice, podání žádosti o 
dotaci na projekt „S tancem je nám líp  - Třebíkův střevíc“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

13. RM  schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, podání žádosti o dotaci na 
projekt „Svět není černobílý“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

14. RM  schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt 
„Vybudování školního dechového orchestru“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského 
kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.  

15. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup 
vybavení tělocvičny V Zátiší“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

 
Bod programu: Vlajka pro Tibet 
usnesení č.: 16/2/4/07 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016 u budovy MěÚ. 

 
Bod programu: Snížení energetické náročnosti bytového domu Vrchlického 703 
usnesení č.: 16/2/4/08 
1. RM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy „Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení“ na akci s názvem „Snížení energetické náročnosti bytového domu Vrchlického 703, Kralupy nad 
Vltavou“. 

2. RM schvaluje zpracování energetického posudku na akci „Snížení energetické náročnosti bytového domu 
Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ společností EkoWATT CZ s. r. o., Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, IČ: 
27599817, a to za celkovou cenu 13.000,- Kč bez DPH, resp. 15.730,- Kč s DPH. 

3. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Snížení energetické náročnosti bytového domu Vrchlického 
703, Kralupy nad Vltavou“, a to společnost OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252, 356 01 Sokolov, IČ: 28040872, 
a to za celkovou cenu 49.000,- Kč bez DPH, resp. 59.290,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: „Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – cenová nabídka na 
zpracování PD pro stavební povolení 
usnesení č.: 16/1/4/09 
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 dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu s vyhláškou č. 

230/2012 Sb. na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou“, a to Ing. Pavla 
Kubíska, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, za celkovou cenu 93.170,- Kč vč. DPH.  
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3. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 2/2016 - na částku 93.170,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 
6121 (projektové dokumentace – celkem na kapitolu 5 § 2219 pol. 6121 org. 481 (Bezbariérový chodník 
v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou).  

 
V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 

Bod programu: Informace o míře inflace   
usnesení č.: 16/2/5/01 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2015 ve výši 0,3%. 
2. RM schvaluje  zvýšení nájemného na rok 2016 o roční míru inflace ve výši 0,3 % u smluv s roční výší 

nájmu od ……………. Kč. 

 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (pozemek pod restaurační předzahrádkou,                 
k.ú. Lobeček) 
usnesení č.: 16/2/5/02 
RM  schvaluje  ukončení nájemní smlouvy č. 112/12/700/RIaSM dohodou k 31. 1. 2016 s panem L. B., 
bydlištěm U Transformátoru 411, Kralupy nad Vltavou.  

 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (pozemek pod restaurační předzahrádkou,              
k.ú. Kralupy nad Vltavou) 
usnesení č.: 16/2/5/03 
RM  schvaluje  ukončení nájemní smlouvy č. 121/97/719/SM dohodou k 31. 1. 2016 s J. a M. Ž., bydlištěm 
Nelahozeves 359.  

 
Bod programu: Žádost o možnosti pořádání farmářských trhů v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 16/2/5/04 
RM bere na vědomí nabídku pana J. Vacaty na pořádání farmářských trhů v Kralupech nad Vltavou.  

 
Bod programu: Bytové záležitosti:  

1. J.  J.   – žádost o prodloužení NS 
2. J.  F.  – žádost o prodloužení NS  
3. H. T. – žádost o prodloužení NS 
4. D. F.  – žádost o prodloužení NS 
5. R. T.  – žádost o prodloužení NS  

usnesení č.: 16/2/5/05 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova 216, paní J. J. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 1. 2. 2016 - do 31. 1. 2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 panu J. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 1. 3. 2016 - do 28. 2. 2017.    
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 1. 3. 2016 - do 28. 2. 2017. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 1. 3. 2016 - do 31. 5. 2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2016 - do 30. 4. 2016.                                                                                              

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce, a.s. 
usnesení č.: 16/2/5/06 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a 
oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 575/3, parc.č. 575/1 a parc.č. 95/23 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
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Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč  za prvních 10 m délky trasy a 300,-
Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,-Kč 
za prvních 10m délky trasy a 150,- Kč za další m trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemku p. č. 549/1, k.ú. Mikovice. 
usnesení č.: 16/2/5/07 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 719 5794 ze dne 1. 6. 1994, uzavřené s Českým zahrádkářským 
svazem - zahrádkářskou kolonií Na Výsluní na nájem části pozemku p.č. 549/1 v k.ú. Mikovice, dohodou ke 
dni 31. 12. 2015. 

 
Bod programu: Žádosti o zapůjčení přístavního mola 
usnesení č.: 16/2/5/09 
1. 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, 
za podmínky, že náklady na údržbu a opravy mola bude ze svých prostředků hradit výprosník. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o výprose s firmou Petr Kožený s. r. o., se sídlem Brandýsek, Švermovská 
32, IČ 25631039, kterou přenechá výprosníkovi bezplatně přístavní molo k užívání, za podmínky, že 
náklady na údržbu a opravy mola bude ze svých prostředků hradit výprosník. 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu: Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   
usnesení č.: 16/2/6/01 
1. 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: 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, se 
sídlem Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801, IČ 71009922. 

2. 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:  
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, se 
sídlem Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801, IČ 71009922. 

 
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. 08. 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 školy v rozsahu max. čtyř stran 
6. motivační dopis 
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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 25. března 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 ZŠ Gen. Klapálka – neotvírat“. 
 
Případné dotazy na telefonu 315 739 925 -  Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a 
kultury, e-mail: eva.ivanova@mestokralupy.cz 
 
3. RM ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – T. P. 
usnesení č.: 16/2/6/02 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana T. P. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou 
č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan T. P. uplatnit 
na jednorázovou kulturní akci – „Maturitní ples ČZA Mělník“. 
Uvedená akce se bude konat dne 20. 2. 2016 od 19:00 hod. - do 21. 2. 2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 550 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan T. P. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 - ČRS MO Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 16/2/6/03 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro ČRS MO Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku 
chce ČRS MO Kralupy nad Vltavou uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Rybářský ples“. 
Uvedená akce se bude konat dne 13. 2. 2016 od 20:00 hod. - do 14. 2. 2016 do 03:00 hod. 
Místem konání je Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 350 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan F. B. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – FK Čechie Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/2/6/04 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro FK Čechie Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku 
chce FK Čechie Kralupy nad Vltavou uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Ples sportovců“. 
Uvedená akce se bude konat dne 19. 2. 2016 od 19:00 hod. - do 20. 2. 2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je hotel Spot v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č. 1/2010 odpovídá pan P. K. 

 
Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním sídla spolku na adrese Na Vršku 196, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou  
usnesení č.: 16/2/6/05 
RM souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Minice na 
adrese Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Minice, na dobu neurčitou. 

 

mailto:eva.ivanova@mestokralupy.cz
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Bod programu: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku  
usnesení č.: 16/2/6/06 
RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku, a její předložený text, mezi 
Základní školou Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace a městem 
Kralupy nad Vltavou. Jedná se o měřáky a čidla na on-line monitoring energií v účetní hodnotě 54.140,- Kč. 

 
Bod programu: Informace o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol 
usnesení č.: 16/2/6/07 
1. RM bere na vědomí předloženou informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol: 
Mateřská škola Gen. Klapálka - 13. 4. a 14. 4. 2016 v čase od 9:00 hod. - do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č.p. 976 a Mikovická čp. 501.  
Základní  škola a Mateřská škola Třebízského - 13. 4. a 14. 4. 2016  v čase od 11:00 hod. - do 16:00 hod. 
Zápis proběhne v budově školy  Třebízského čp. 523. 
Mateřská škola Dr. E. Beneše -  13. 4. a 14. 4. 2016 v čase od 9:00 hod. - do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše čp. 694.  
Zákonný zástupce u zápisu do MŠ předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.  
2. RM ukládá odboru SVŠK připravit zápis do MŠ ve dvou různých termínech.                

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 – V. Š. 
usnesení č.: 16/2/6/08 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro slečnu V. Š. z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna V. Š. 
uplatnit na jednorázovou akci 
– „Maturitní ples Střední průmyslové školy Mělník“. 
Uvedená akce se bude konat dne 29. 1. 2016 od 19:00 hod. - do 30. 1. 2016 do 02:00 hod. 
Místem konání je Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 500 lidí. 
Za dodržení náležitostí z OZV č.1/2010 odpovídá slečna V. Š. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Výběr zhotovitele na zpracování lesních hospodářských osnov 
usnesení č.: 16/2/7/01 
RM schvaluje zhotovitelem „Zpracování lesních hospodářských osnov“ – Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., 
Šarochova 1328, 250 02 Brandýs n. L. – Stará Boleslav, IČO: 25065602. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Finanční příspěvek z fondu STA – ak.soch. J. Majrychovi 
usnesení č.: 16/2/8/01 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu starosty, ak.soch. J. Majrychovi předsedovi oddílu 
krasobruslení ve výši max. 6.000 Kč na závody 40. ročníku Kralupské kličky. 

 
Bod programu: Uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování 
úkolů podle zákona o požární ochraně s obcí Dolany  
usnesení č.: 16/2/8/02 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování 

úkolů podle zákona o požární ochraně, mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Dolany, v předloženém 
znění. 

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
 
 



str.10 

Bod programu: Finanční příspěvek z fondu STA – ZŠ Komenského nám. 
usnesení č.: 16/2/8/03 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu starosty ZŠ Komenského nám., v zastoupení 

ředitelky školy Mgr. Jiřiny Hereinové, ve výši max. 5.000 Kč na nákup knih do školní knihovny. 
2. RM schvaluje vytvoření pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na kap. 10 

marketing města / § 6112 zastupitelstva obcí / org. 0011 fond starosty. A rozpočtovou změnu ve výši 
5.000 Kč  
z kap. 10 marketing města / § 6112 zastupitelstva obcí / položky 5493 neinvestiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám/ org. 0011 fond starosty  
na kap. 10 marketing města / § 6112 zastupitelstva obcí / položku 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím / org. 0011 fond starosty. 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Dodatek ke zřizovací listině KaSS Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 16/2/9/01 
RM doporučuje ZM schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Kulturního a společenského střediska v Kralupech 
nad Vltavou ve věci doplňkové činnosti organizace: poskytování ubytování pro správce. 

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS  
usnesení č.: 16/2/9/02 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní I. P. na byt č. 306 v DPS, Sídl. U Cukrovaru 1171, na 

dobu určitou od 1. 2. 2016 - do 31. 1. 2017, 
paní J. K. a F. R. na byt č. 405 v DPS, Sídl. U Cukrovaru 1171, na dobu určitou od 1. 2. 2016 - do 31. 1. 
2017, 
panu V. H. na byt č. 407 v DPS, Sídl. U Cukrovaru 1171, na dobu určitou od 1. 2. 2016 - do 31. 1. 2017. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní  M. K. na byt č. 106 v DPS, Sídl. U Cukrovaru 1171, na 
dobu určitou od 1. 3. 2016 - do 28. 2. 2017, 
paní J. Š. na byt č. 358 V DPS, V Luhu 1181, na dobu určitou  od 1. 3. 2016 - do 28. 2. 2017. 

 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečný souhlas s přijetím finančních a věcných 
sponzorských darů na ples DDM v roce 2016 
usnesení č.: 16/2/9/03 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dodatečné přijetí finančních a věcných 
sponzorských darů v celkové  hodnotě 16.791,26 Kč, dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Finanční a věcné dary uvedeny níže příspěvková organizace použila na 16. 
reprezentační ples pořádaný dne 23. 1. 2016.  
Finanční dary od firmy: Bidvest Czech Republic s.r.o.    5.000,00 Kč 
Věcné dary od firmy:  J+V Tylšarovi, Fotoateliér Kralupy n. Vlt.   1.342,00 Kč 
   Profi Servis, Kralupy n. Vlt. s.r.o.   1.704,00 Kč 

   Heckl, s.r.o. Kralupy nad Vltavou   2.255,26 Kč 

   Jan Pokorný Výroba klíčů a bezpečnostních zámků 2.000,00 Kč 

   Jan Pokorný Sklenářství – rámování Kralupy n. Vlt. 2.400,00 Kč 

   Pivovar Lužiny s.r.o., Praha 5    2.090,00 Kč  

 
Bod programu: Schválení odpisového plánu příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou pro rok 2016 
usnesení č.: 16/2/9/04 
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou pro rok 2016. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 12 
usnesení č.: 16/2/11/01  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 12 ze dne 15. 1. 2016. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č. 7  
usnesení č.: 16/2/11/02 
RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 7 ze dne 19. 1. 2016 

 
Bod programu Zápis č. 1 komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 16/2/11/03 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 komise výstavby a dopravy ze dne 19. 1. 2016. 
2. RM schvaluje 1x parkovací místo pro invalidy v ulici Jiráskova na žádost paní MUDr. Jany Homolové – 

TSM podají žádost o stanovení na odbor dopravy.  
3. RM ukládá TSM společně s odborem RIaSM provést místní šetření s možností umístění stojanu na kola 

(na žádost paní MUDr. Jany Homolové) na pozemek města pod viadukt. 
4. RM ukládá odboru RIaSM prověřit pozemky (na sídlišti Lobeč před BD) vedle stávajícího parkoviště 

směrem k budově MBP za záměrem rozšíření parkoviště. 
5. RM ukládá TSM společně s DI PČR provést místní šetření na Nábřeží J. Holuba u BD čp. 736 s úkolem 

prověřit možnosti rozšíření parkování u bytového domu. 
6. RM ukládá TSM společně s odborem životního prostředí provést místní šetření v ulici Hennigsdorfská 

s úkolem navrhnout možnosti přemístění nádob na separovaný odpad. 
7. RM ukládá TSM odstranit dopravní značku B29 (zákaz stání) v ulici Hennigsdorfská naproti čp. 1037 – 

TSM podají žádost o stanovení na odbor dopravy. 
8. RM ukládá TSM odstranit dopravní značku B29 (zákaz stání) v ulici Přemyslova naproti BD čp. 1050 - TSM 

podají žádost o stanovení na odbor dopravy. 
9. RM ukládá TSM umístění DZ B12 (zákaz vjezdu vyznačených vozidel), která bude umístěna společně 

s dodatkovou tabulkou č. E13 (text: mimo dopravní obsluhy) v lokalitě – ul. 28. Října, částečně ul. 
Přemyslova, ul. Gen. Klapálka, sídl. Zátiší, V Olších, J. Palacha, Čechova a pak v  Lobečku v ulicích 
Třebízského, Třída Legií, Masarykova a B. Němcové - TSM + MěP upřesní umístění DZ do mapy a návrh 
bude následně zaslán na DI PČR k odsouhlasení. 

10. RM ukládá TSM k DZ B20a (maximální povolená rychlost 30km/h) v ul. Revoluční, Třebízského, 
Komenského náměstí, Jodlova, Havlíčkova a Generála Klapálka umístit dodatkovou tabulku E12 (text: 
platnost od 7:30 - 16:00 hodin, Po - Pá) - TSM podají žádost o stanovení na odbor dopravy. 

11. RM ukládá odboru RIaSM doplnění těchto bodů do PD na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“: 
- Dořešit místa pro přecházení 
- Doplnit parkovací stání v horním úseku ulice 
- Doplnit vjezd na dvůr mezi restaurací a BD 
- Prověřit možnost – v rámci PD zrušit přechod pro chodce v ulici Mostní navazující na ulici Štefánikova 

– zprůjezdnit vjezd z ulice Mostní do ulice Štefánikova (celá jednosměrná).  
12. RM ukládá odboru RIaSM  oslovit projektanta a zadat studii na akci: „Rekonstrukce komunikace 
             v ulici Čechova, Kralupy nad Vltavou“ v těchto variantách: 

a) varianta 1. - podobná ulici J. Palacha (část ulice, kde jsou vysázené stromy) 
b) varianta 2. - středový zelený pruh s veřejným osvětlením a podél BD podélné parkovací stání 
c) varianta 3. - navrhne projektant, vč. zapracování pruhu pro cyklisty do výše uvedených variant 

13. RM ukládá odboru RIaSM prověřit reálnost provedení zpracované varianty č. 1. na opravu panelové 
vozovky v ulici Ke Koupališti, Kralupy nad Vltavou, v celé délce vozovky.  
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14. RM schvaluje vrátit původní vzhled BD čp. 504 v ulici Vrchlického a stávající způsob zasklení lodžie 
v budoucnu nepovolovat. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 1/2016 
usnesení č.: 16/2/11/04 
RM bere na vědomí zápis č. 1 ze dne 18. 1. 2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 9. 2. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Zápis byl 
vyhotoven 27. 1. 2016.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 2. města Kralup nad Vltavou, konané  dne 
26. 1. 2016. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 27. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta                                              Libor Lesák, místostarosta 

 
 


