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sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. ledna 2017 

(RM č. 1) 
 

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. 1 
usnesení č.: 17/1/1/1  
RM schvaluje návrh programu 1. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2016 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh na jmenování vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/1/2/1  
RM jmenuje paní Lenku Císlerovou do funkce vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
s účinností od 10. 1. 2017. 

 

Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení sochy Josefa Švejka v Kralupech 
usnesení č.: 17/1/2/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení sochy Josefa Švejka v Kralupech, 
uzavřené mezi městem a spol. Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček, s.r.o, IČ: 04329741, dne 
10. 5. 2016, umožňující uhradit na základě žádosti zhotovitele, v pořadí druhou zálohovou fakturu ve výši 
265.000,- Kč (první zálohová faktura byla uhrazena po uzavření smlouvy ve výši 275.000,- Kč - tj. polovina 
celkové výše ceny díla; jelikož výroba sochy byla plně dokončena už v prosinci 2016, dle smlouvy byl 
nejzazším termínem dokončení sochy květen 2017, byl odsouhlasen následující postup úhrady zbytku ceny 
díla) s tím, že zbývající úhrada ceny díla ve výši 10.000,- Kč, bude provedena až po provedení instalace sochy 
zhotovitelem a po celkovém převzetí díla ze strany objednatele - města.      
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2016 
usnesení č.: 17/1/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2016, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu města roku 2016 o částku v celkové výši 849.824,97 Kč z důvodu neobdržení 

neinvestiční dotace do 31. 12. 2016, která je účelově určena na realizaci projektu „Profesionalizace a 
rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1“. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 
o 849.824,97 Kč a ponížení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů o 849.824,97 Kč. 

2. Ponížení rozpočtu města roku 2016 o částku v celkové výši 3.150.402 Kč z důvodu neobdržení investiční 
dotace do 31. 12. 2016, která je účelově určena na projekt: „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy 
nad Vltavou“. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 3.150.402 Kč a ponížení výdajů 
kap. č. 5 – realizace investic, § 2339 o 3.150.402 Kč.  

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2017 
usnesení č.: 17/1/3/2 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se 

o finanční dar od společnosti Česká rafinérská, a.s., Litvínov, který je účelově určen pro spol. Kralupská 
sportovní, s.r.o. na akci: „Venkovní posilovna pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu“, který 
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nebyl v roce 2016 vyčerpán a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování o 250.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000,- Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 450.000 Kč. Jedná se 
o finanční dary od spol. SYNTHOS Kralupy, a.s., a spol. HORA COMPANY s.r.o., Kladno na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže, na zřízení horolezecké stěny ve sportovním areálu u Zimního 
stadionu, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 450.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 450.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 121.500 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. 
Finanční dar nebyl v roce 2016 vyčerpán a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 
8115 o 121.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 121.500 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 5.759,25 Kč. Jedná se o 
zůstatek peněžitých darů na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory, které nebyly v roce 2016 
dočerpány a přechází do r. 2017. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 5.759,25 Kč bude zaslán příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 
5.759,25 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 5.759,25 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 215.464,26 Kč. Jedná se o 
zůstatek k 31. 12. 2016 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky 
určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, 
pol. 8115 o 215.464,26 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 215.164,26 
Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 303.831,73 Kč. Jedná se o 
zůstatek k  31. 12. 2016 na účtu veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka“. Finanční prostředky 
nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, 
pol. 8115 o 303.831,73 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 (pořízení, zachování a obnova 
hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí) o 303.831,73 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 32.501 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na úhradu faktury za servis viso/vox, která byla zaslána poštou k úhradě 
poslední pracovní den a došla na MěÚ 2. 1. 2017. Finanční prostředky nemohly být vyčerpány v roce 
2016 a přechází do roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 32.501 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 (ochrana obyvatelstva) o 32.501 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 178.000 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na zakoupení elektrocentrály vč. příslušenství pro náhradní krizové centrum. 
Z důvodu řešení technických problémů a parametrů se nákup elektrocentrály přesouvá do roku 2017. 
Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 178.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář 
starosty, § 5212 (ochrana obyvatelstva) o 178.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 76.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5212 (neinv. transfer na provoz psího 
útulku).   



str.3 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 78.650 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 482. 
Jedná se o administraci dotace „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 62.508 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 23251 pol. 5166. Jedná 
se o administraci výběrového řízení a spotřební materiál na projekt „Efektivní veřejná správa“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 70.180 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 505 pol. 6111. Jedná se 
o administraci výběrového řízení na projekt „Nové funkce IS města Kralupy nad Vltavou“. 

 
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.874.339 Kč v rámci kap. č. 5  – realizace investic, § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na schválené projektové dokumentace radou města v roce 
2016, dokončení v roce 2017. Na všechny akce je podepsaná smlouva. 

Centrum II. etapa (propojení ul. Žižkova a Palackého nám.) 5 3639 6121 org. 512     170 392,- Kč     
Územní studie pozemky Citronela, Aero, Jatka                       5 3639 6119 org. 500     151 250,- Kč    
ZŠ Komenského nám. 198  přístavba nad jídelnou                 5 3113 6121 org. 482     467 090,- Kč    
Demolice bytových domů v ul. Žižkova                                     5 3639 5169 org. 515          8 470,- Kč     
Rozšíření parkovacích stání Lobeč                                             5 2219 6121 org. 503        83 490,- Kč    
Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a ul. Vrchlického      5 2212 6121 org. 465      405 000,- Kč   
Protipovodňová ochrana  města                                                5 5212 6121 org. 363      184 888,- Kč   
Bezbariérový chodník na Velvarské silnici                                5 2219 6121 org. 450      130 075,- Kč   
ZŠ 28. Října výměna střešní krytiny a oprava krovu               5 3117 5169                        68 728,- Kč   
Dopravní řešení chodníků Hůrka - U Jízku                                5 2219 6121 org. 530        20 570,- Kč    
ZŠ V. Havla - oprava přípojky horkovodu                                  5 3113 5169                       79 134,- Kč    
KASS - oprava přípojky horkovodu                                             5 3392 5169                       70 422,- Kč    
Parkovací stání v ul. Gagarinova                                                 5 2219 6121 org. 529     287 980,- Kč   
Modernizace hřiště ZŠ Třebízského                                           5 3113 6121 org. 413     157 300,- Kč   
Parkovací stání ul. Dobrovského                                                5 2219 6121 org. 439     123 420,- Kč  
Úprava prostoru před KD Vltava II. etapa                                 5 3392 6121 org. 483     205 700,- Kč  
Komunikace J. Janury Zeměchy                                                  5 2212 6121 org. 409      160 000,- Kč 
Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova                            5 2212 6121 org. 471      100 430,- Kč  
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Venkovní posilovna pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu – dodatek č.1 
usnesení č.: 17/1/4/1 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00099/2016 na akci „Venkovní posilovny pro sportovce i veřejnost 
v areálu zimního stadionu“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31.03.2017.  

 

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – vyvolané více a méně práce  
usnesení č.: 17/1/4/2 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. RISML/00071/2016 na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ jehož předmětem budou více a méně práce v celkovém finančním objemu + 69.867,- Kč vč. 
DPH a prodloužení termínu dokončení stavby o 30 pracovních dní tj. do 06.03.2017.  Uvedené náklady na 
vícepráce budou hrazeny z rozpočtové rezervy akce. 

 

Bod programu: Přeložka trafostanice ČEZ na Palackého náměstí – schválení smlouvy  
usnesení č.: 17/1/4/4 
1. RM ruší usnesení rady města č. 16/21/4/6 ze dne 14. 11. 2016. 
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2. RM schvaluje záměr přemístění stávající trafostanice společnosti ČEZ, která se nachází na st.p.č. 24/5 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou. Přeložku vč. projekčních prací bude kompletně zajišťovat vlastník zařízení 
společnost ČEZ. Město Kralupy nad Vltavou uzavře se společností ČEZ smlouvu o budoucí realizaci 
přeložky distribučního zařízení. Odhad celkových nákladů činí cca 4 125 508,37 Kč bez DPH.  

3. RM schvaluje na základě doporučení komise pro centrum města ze dne 07.11.2016 umístit nově 
vybudovanou trafostanici na pozemek par.č. 605/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – I. část – dodatek č. 3, informace  
usnesení č.: 17/1/4/5 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o uzavření dodatku č. 3 k SOD č. obj. RISML/00078/2016, na 
akci: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“, jehož předmětem byly pouze 
vícepráce a méněpráce, nikoliv prodloužení termínu dokončení části díla. Dílo bylo díky příznivým 
klimatickým podmínkám kompletně dokončeno v původně stanoveném termínu. 

 
Bod programu: Uplatnění smluvních pokut pro zhotovitele Jana Cichru – informace o změně výše 
smluvních pokut a uzavření dodatků k SOD 
usnesení č.: 17/1/4/6 
1. RM ruší usnesení rady města č. 16/23/4/2 ze dne 13. 12. 2016. 
2. RM schvaluje novou výši smluvních pokut uplatněných vůči zhotoviteli Janu Cichrovi, V Zátiší 1022, 

Kralupy nad Vltavou, a to z důvodu snížení původních cen za projektové dokumentace. Upravená výše 
smluvních pokut u jednotlivých projektových dokumentací činí: 

• Demolice objektu pivovarské spilky – 10 050 Kč  

• Demolice objektů čp. 80 a čp. 24, Kralupy nad Vltavou – 6 534 Kč  

• Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou- 66 225 Kč  
3. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00018/2016 na akci „Projektová dokumentace – 

Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem jsou 
méněpráce v celkové výši 25 410 Kč vč. DPH. 

4. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00047/2016 na akci „Projektová dokumentace pro 
stavební povolení (ohlášení) bouracích prací na objekty č.p. 80 a č.p. 24, Kralupy nad Vltavou“, jehož 
předmětem jsou méněpráce v celkové výši 3 630 Kč vč. DPH. 

5. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00052/2016 na akci „Projektová dokumentace – 
Demolice objektu pivovarské spilky (vč. ležáckých sklepů) a její přístavby v areálu bývalého pivovaru 
v Kralupech nad Vltavou “, jehož předmětem jsou méněpráce v celkové výši 3 630 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/1/4/7 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení 

s názvem „Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou 

v otevřeném řízení s názvem „Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  

v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100 000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

4. RM schvaluje Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad 
Vltavou“. 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
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- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Návrh zhotovitele na prodloužení záruční doby části fasády městské radnice – oprava 
administrativní chyby a zrušení usnesení č. 16/23/4/5 
usnesení č.: 17/1/4/8 
1. RM ruší usnesení č. 16/23/4/5 ze dne 13. 12. 2016, z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje řešit problematiku vystouplých kotevních terčů v určitých místech fasády objektu nové 

radnice formou prodloužení záruční doby na boulením dotčené plochy fasády o dva roky, tj. do 
25.11.2020. Se zhotovitelem stavby firmou Syner, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 bude 
uzavřen dodatek č. 7 k SOD č. RISML/00029/2012. 

 

Bod programu: PD Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS Vltava – prodloužení termínu  
usnesení č.: 17/1/4/9 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00084/2016, se zhotovitelem EL4ING s.r.o., Mlýnská 543, 768 
61 Bystřice pod Hostýnem na prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace ve stupni 
pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS Vltava, Kralupy nad Vltavou – 
Lobeček“ do 31. 03. 2017.  
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení hostování cirkusu BEROSINI  
usnesení č.: 17/1/5/1 
RM  schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 20.02.2017 do 26.02.2017 za účelem hostování 
cirkusu BEROSINI,  zastoupeného panem Františkem Berouskem, Lhotská 995, Praha 9, IČ 44844468, za 
částku 1.000,- Kč/den. 

 

Bod programu: Pronájem kanceláře v budově MěÚ 
usnesení č.: 17/1/5/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy s Českou republikou – Kancelář Senátu se sídlem Praha 1, Valdštejnské 
náměstí 17/4, zastoupeného Ing. Jiřím Ukleinem, Ph.D., vedoucím Kanceláře Senátu, IČ: 63839407, na 
pronájem nebytových prostor v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, Kralupy nad Vltavou, ve 3. 
nadzemním podlaží, kancelář č. 323 o výměře 16 m2 za nájemné ve výši 9.680,-Kč/měsíc včetně 21% DPH a 
paušální částky za služby s nájmem spojené ve výši 2.420,-Kč/měsíc včetně 21% DPH za účelem zřízení 
senátorské kanceláře na dobu určitou, po dobu výkonu mandátu senátora pana Petra Holečka, s 1 měsíční 
výpovědní dobou. 

 
Bod programu: Změna Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 2/08/700/SM – MDZZ 
Kralupy s.r.o. dodatkem č. 8 
usnesení č.: 17/1/5/3  
RM schvaluje  uzavření dodatku č. 8 ke  Smlouvě  o budoucí smlouvě kupní a smlouvě nájemní č. 
2/08/700/SM s dodatky, na nájem pozemků  parc.č.st.653/1, parc.č.st.653/8 a parc.č.1086 v k.ú. Lobeček, 
kterým dochází k převodu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy ze společnosti MDZZ – Kralupy  
s.r.o., IČ 29090229,  na společnost MDZZ – Lobeček s.r.o. , IČ 05576598, se sídlem Musílkova 1299/24, Praha 
5 - Košíře. 

 

Bod programu: Záměr města – pronájem smuteční síně  
usnesení č.: 17/1/5/4 
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory sloužící podnikání – budovu smuteční síně, která 
je součástí pozemku p. č. st. 1138 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,  za roční nájemné ve výši 174 352,-Kč +21% 
DPH s možností každoročního navýšení o inflaci, s povinností úhrady běžných oprav do 10.000,- Kč bez DPH, 
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paní Miluši Cibulkové IČO: 66410738 a paní Margit Gáborové IĆO: 88239268, za účelem provozování 
pohřební služby za podmínek stanovených v oznámení záměru. Přímo adresný záměr města a to z důvodu 
dobrých mravů po úmrtí původního nájemce, bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách 
města. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Lobeček – Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.(CETIN) 
usnesení č.: 17/1/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě a jejího zařízení  na pozemku parc.č. 153/17 v k. ú. 
Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury 
a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6,  IČ 04084063, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,-Kč  za prvních 
10 m délky trasy a 150,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH 
ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas vlastníka bytu s podnájmem 
usnesení č.: 17/1/5/6 
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 48 (4.47) v bytovém domě čp.1174, Lobeč, Kralupy nad Vltavou. 
Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemcem, paní E. V. a podnájemcem, panem J. Š. na dobu 1 roku 
od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/1/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků 679  panu P. S. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.01.2017 do 31.12.2017.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 6, Smetanova 211 panu J. N., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 01.02.2017 do 31.01.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr.E.Beneše čp. 539 paní E. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 paní S. H., jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.11.2016 do 31.10.2017. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu (M. C.) 
usnesení č.: 17/1/5/8 
RM schvaluje přijetí žádosti o nájem služebního bytu M. C. strážníkovi Městské policie Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Hlášení volných bytů 
usnesení č.: 17/1/5/9 
1. RM bere na vědomí hlášení volných bytů č. 1, Komenského 131 a č. 11, Havlíčkova 900. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského 131 s M. C., strážníkem Městské 

policie Kralupy nad Vltavou, jako na byt služební na dobu určitou 1 roku. 
3. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit na byt č. 11, Havlíčkova 900 návrh na uzavření 

nájemní smlouvy ze sociálních důvodů. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Převod movitého majetku města PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/1/6/1 
RM doporučuje ZM schválit převedení movitého majetku města do vlastnictví příspěvkové organizace 
„Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“, a to 4 ks polohovacích lůžek 
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s matracemi uvedených na faktuře č. 160011137 a 3 ks PC sestav uvedených na faktuře č. 2164615624 
v celkové částce 102.241,- Kč. 

 

Bod programu: Žádost Hospice sv. Štěpána, z.s., v Litoměřicích o dotaci na provoz zařízení  
usnesení č.: 17/1/6/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace na provoz pro Hospic sv. Štěpána, z.s., 

v Litoměřicích ve výši 10.000,- Kč, z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), 
položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím). 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice. 

 

Bod programu: Žádost Záchranné služby Asociace samaritánů ČR, Kralupy nad Vltavou, o individuální 
finanční dotaci na rok 2017 
usnesení č.: 17/1/6/3 
1. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit individuální finanční dotaci pro Záchrannou službu 

Asociace samaritánů ČR, Kralupy nad Vltavou ve výši 190.000,- Kč, z kapitoly 2, § 3559 (Ostatní činnost ve 
zdravotnictví), položky 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením). 

2. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o 
poskytnutí individuální finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Záchrannou službu Asociace 
samaritánů České republiky, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost Domova pod lípou o individuální dotaci na pobyt a akce pro nezletilého M. K. 
usnesení č.: 17/1/6/4 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16655/SOC/2016. 
2. Rada města schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě 

Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16655/SOC/2016 pro 
Domov pod lípou, poskytovatele sociálních služeb, Lipník 110, Čachovice, na pobyt nezletilého M. K., ve 
výši 10.000,- Kč, z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5339 
(Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Domov pod lípou, poskytovatele sociálních služeb, Lipník 110, 
Čachovice. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Mgr. Miloslav Bálek  
usnesení č.: 17/1/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5212 

(neinvestiční transfery podnikatelským subjektům F.O.) org. 0013 z fondu MST2, panu Mgr. Miloslavu 
Bálkovi, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 3.000 Kč na podporu a výdaje související s 
konáním tenisové olympiády a tenisového turnaje pro děti ve věku 4,5 – 12ti let.  

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/001/2017) s panem Mgr. Miloslavem Bálkem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinv. příspěvek P.O. podnikatelským subjektům F.O.), 
org. 013 MST2, ve výši 3.000 Kč na položku 5212 (neinvestiční transfery podnikatelským subjektům F.O.) 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka minirypadla pro TSM Kralupy nad Vlt.  
 
ODLOŽENO 
Na RM se dostaví ředitel TSM a seznámí RM s plánovanými investičními výdaji na rok 2017. 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 17/1/9/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 112 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 paní N. K. na 

dobu určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018  
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 306 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. P. na dobu 

určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 405 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. K. na dobu 

určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 407 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. H. na 

dobu určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š. na dobu určitou od 

01. 03. 2017 do 28. 02. 2018 

 
Bod programu: Žádost o změnu čerpání finančních prostředků na opravu 
usnesení č.: 17/1/9/3 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, použít na úhradu opravy konvektomatu finanční prostředky z účtu 518 – z finanční 
rezervy na nepředvídatelné události. 

 
Bod programu: Žádost o změnu odpisového plánu 
usnesení č.: 17/1/9/4 
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové 

organizaci, změnu odpisového plánu na rok 2017, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové 

organizaci, dodatečnou změnu odpisového plánu na rok 2016, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Plnění usnesení z RM č. 23/2016          
usnesení č.: 17/1/9/5 
RM bere na vědomí informace k užívání bytu č. 401 na adrese: sídl. U Cukrovaru čp. 1171 užívaného panem 
M. S. 

 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/1/9/6 
RM schvaluje přidělení bytu č. 414 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, panu J. K., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí účelového finančního daru 
usnesení č.: 17/1/9/7 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního účelového daru 
formou dobrovolné sbírky od zákonných zástupců dětí ve výši 57.100 Kč. 

 

Bod programu: Přehled sponzorských finančních účelově neurčených darů  
usnesení č.: 17/1/9/8 
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RM bere na vědomí přehled sponzorských finančních účelově neurčených darů, poskytnutých Mateřské 
škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, v roce 2016. 

 

Bod programu: Odpisový plán pro rok 2016, rozpočtová změna 
usnesení č.: 17/1/9/9 
1. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizaci MěBP pro rok 2016 ve výši 54.648,00 Kč. 
2. RM schvaluje příspěvkové organizaci MěBP převod finančních prostředků ve výši 34.648,00 Kč 

z rezervního fondu. 
3. RM ukládá řediteli MěBP předložit seznam uskutečněných oprav v roce 2016 včetně položkových 

rozpočtů a předložit k projednání aktualizovaný plán oprav na rok 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek příspěvkovou 
organizací MěBP Kralupy n. Vlt. – 12/2016 
usnesení č.: 17/1/9/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
v MěBP Kralupy n. Vlt. za období prosinec 2016. 

 

Bod programu: Havárie rozvodu teplé vody u PS8, rozpočtová úprava 
usnesení č.: 17/1/9/11 
RM schvaluje příspěvkové organizaci MěBP úhradu za havárii na potrubí teplé vody v maximální výši 
137.505,- Kč. Havárie bude hrazena z účtu 511 – Opravy a udržování ve výši 133.899,- Kč a 3.606,- Kč 
z rezervního fondu. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování městské autobusové dopravy 
v Kralupech nad Vltavou na roky 2016 – 2019, uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů – pro rok 2017 (linky PID č. 457, 458) 
Schválení dodatků č. 10, č. 11, č. 8, č. 10, č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019, uzavřená podle zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – pro rok 2017 (linky PID č. 372, 370, 413, 470, 473) 
usnesení č.: 17/1/10/1 
1. RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování městské autobusové dopravy 

v Kralupech nad Vltavou na roky 2016 – 2019 (linky PID č. 457, 458) mezi dopravcem ČSAD Střední 
Čechy, a. s., se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a objednatelem Městem 
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1 a organizací ROPID, se sídlem Rytířská 10, Praha 1 a pověřuje 
starostu města Petra Holečka jejich podpisem. 

2. RM schvaluje uzavření a znění dodatků č. 10, č. 11, č. 8, č. 10, č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (linky PID č. 372, 
370, 413, 470, 473) mezi dopravcem ČSAD Střední Čechy, a. s., se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav a objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1 a organizací 
ROPID, se sídlem Rytířská 10, Praha 1 a pověřuje starostu města Petra Holečka jejich podpisem. 

 

Bod programu: Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti – Dodatek č. 1  
usnesení č.: 17/1/10/2 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu technického zařízení  
pro měření rychlosti č. DOP/SML/00001/2016 na akci „Pronájem kamerového systému pro měření úsekové 
rychlosti“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31. 1. 2017. 

 

Bod programu: Uzavření nového dodatku č. 2 ke smlouvě č. 364/14/DOP 
usnesení č.: 17/1/10/3 
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RM schvaluje uzavření nového dodatku č. 2 ke smlouvě č. 364/14/DOP o pronájmu úsekového měřiče s 
dokumentačním zařízením, uzavřené dne 15. 5. 2014, mezi městem a spol. Gornex s.r.o., IČO: 27881598, 
jehož předmětem je prodloužení doby pronájmu do 19. 7. 2017. 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 17/1/11/1  
RM bere na vědomí Zápis č. 8 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 14. 12. 2016. 

 
Bod programu: Zápis Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/1/11/2  
RM bere na vědomí Zápis č. 17 Zdravotní a sociální komise ze dne 12. 12. 2016. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 22 
usnesení č.: 17/1/11/3  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 22 ze dne 12. 12. 2016. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
Usnesení č.: 17/1/11/4 
RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality ze dne 19. 12. 2016. 

 
Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 11 
usnesení č.: 17/1/11/5  
RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Sportovní komise ze dne 20. 12. 2016. 

 
Bod programu: Zápis Likvidační komise č. 6/2016  
usnesení č.: 17/1/11/6  
RM schvaluje zápis č. 6/2016 ze dne 12. 12. 2016. 

 
Bod programu: 1. Zápis z jednání č. 6 Kulturní komise 
                            2. Odvolání člena Kulturní komise 
usnesení č.: 17/1/11/7  
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 Kulturní komise konané dne 19.12.2016. 
2. RM odvolává na základě podané rezignace paní Marii Blažkovou z funkce  člena Kulturní komise ke dni 

31.12.2016. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Rada města projednala možné termínové varianty budoucích ohňostrojů města.  
 
Rada města diskutovala strukturu webových stránek města a vznesla návrhy na jejich úpravu. Návrhy budou 
předány tiskovému mluvčímu. 
 
Starosta informoval radní o průběhu výběrového řízení na ředitele Městské policie, které bylo prodlouženo, 
a to do 15. 2. 2017. 
 
Příští jednání Rady města proběhne 23. 1. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.. Na RM se 
dostaví Ing. Luboš Němec a seznámí RM s plánovanými investičními výdaji.  
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Zápis byl vyhotoven 10. 1. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 1 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
9. 1. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 1. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta                                             
 
 
 
 
 


