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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. ledna 2017 

(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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 2 
usnesení č.: 17/2/1/1  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Úprava platového výměru ředitele PO města „Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou“  
usnesení č.: 17/2/2/1  
RM bere na vědomí platový výměr ředitele PO města „Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou“ – Ing. 
Ladislava Berita, dle přílohy materiálu, s účinností od 1. 2. 2017. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2017 
usnesení č.: 17/2/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 54.873,10 Kč. Jedná se o finanční 

prostředky určené na řešení zpevněných ploch v centru města I. etapa, které nebyly v roce 2016 
vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 54.873,10 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 54.873,10 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 126.000 Kč. Jedná se o příspěvek na 
mzdy zaměstnance včetně odvodů od Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami 
spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa z regionálního projektu – záruky pro mladé ve Středočeském kraji, 
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4116 o 126.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 126.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 180.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a 
provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční 
podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 41.240 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na nákup pásek do vjezdového systému a vyvolávacího zařízení, které byly 
objednány v listopadu 2016, ale faktura byla doručena až v lednu 2017. Finanční prostředky nebyly 
v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 
41.240 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 41.240 Kč. 
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5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 25.380 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na opravu kopírky na odboru dopravy. Oprava byla objednána v roce 2016, 
ale z důvodu nedostupnosti náhradního dílu byla oprava provedena až v lednu 2017. Finanční prostředky 
nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 
8115 o 25.380 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 25.380 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 55.500 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5168 (zpracování dat a služby související s inf. 
technologiemi), které budou použity na nákup pevných disků do diskového pole serveru GIN, se kterými 
nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení prostoru pro data se zavedením „Registru přestupků“ 
a připojení informačního systému „MIMYS“ (Městské policie). S touto částkou nebylo počítáno 
v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 55.500 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 55.500 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 35.500 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5168 (zpracování dat a služby související s inf. 
technologiemi), které budou použity na nákup PDF-XChange Editor PRO, 13 licencí programu na úpravu 
dokumentů PDF, pro exekuční řízení. S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení 
příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 35.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 35.500 
Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 3.400.000 Kč, na základě 
žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 3.400.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů 
dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 3.400.000 Kč. 

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 15.182 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na servis hasičského vozu pro JSDH Kralupy nad Vltavou. Servis byl proveden 
v měsíci prosinci 2016, faktura byla předána na MěÚ až v měsíci lednu 2017. Finanční prostředky 
nemohly být vyčerpány v roce 2016 a přechází do roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 
8115 o 15.182 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 (ochrana obyvatelstva) o 
15.182 Kč. 

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 300.000 Kč. Jedná se o 
nevyčerpané finanční prostředky na položce 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), které 
budou použity na navýšení příspěvku na stravování zaměstnanců. S touto částkou se nepočítalo 
v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 8115 o 300.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 300.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení a schválení finančních prostředků v celkové výši 12.971 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 

6409 pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným 
rozpočtům). Jedná se o úhradu, na základě rozhodnutí o prominutí daně č.j.: 184926/16/7500-30470-
010362, vydaného Generálním finančním ředitelstvím, neprominutého penále (část vyměřeného penále 
ve výši 106.729 Kč bylo na základě odvolání města prominuto) za porušení rozpočtové kázně v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.197 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 (demolice přístavků u 
sladovny). Finanční prostředky budou použity na úhradu demolice přístavků sladovny v areálu pivovaru 
Kralupy nad Vltavou.  
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IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit  
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/2/4/1 
RM jmenuje komisi na otvírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad 
Vltavou pro rok 2017 ve složení: 
Libor Lesák, místostarosta města, předseda komise 
Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města, členka komise 
Lenka Moravcová, referentka oddělení rozvoje města, členka komise 
Náhradníci: 
Petr Holeček, starosta města 
Marcela Horčičková, vedoucí odbor realizace investic a správy majetku 
Zuzana Valášková, referentka oddělení rozvoje města, členka komise 

 

Bod programu: Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci Programu 
prevence kriminality 2017 
usnesení č.: 17/2/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ z Programu 

prevence kriminality 2017 s celkovými náklady 359.339,- z toho požadovanou dotací ve výši 323.000,- a 
závazek spolufinancování projektu ve výši 10,11 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 36.339,- Kč. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Paprsek“ z Programu prevence 
kriminality 2017 s celkovými náklady 63.000,- z toho požadovanou dotací ve výši 44.000,- a závazek 
spolufinancování projektu ve výši 30,16 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to minimálně 
19.000,- Kč. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Forenzní značení“ z Programu 
prevence kriminality 2017 s celkovými náklady 36.000,- z toho požadovanou dotací ve výši 32.000,- a 
závazek spolufinancování projektu ve výši 11,11 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 4.000,- Kč. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 17/2/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení 

energetické náročnosti bytového domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ (verze 3) a 
v souladu s interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. 
Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, Břevnov, IČ: 27094359 
- KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice, IČ: 62954890 
- MONTAKO, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017 
- Redoby, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 29028892 
- Vexta, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice – Líbeznice, IČ: 26196662 

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

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu bývalého 
pivovaru v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 17/2/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu bývalého 
pivovaru v Kralupech nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby 
v areálu bývalého pivovaru 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 150 000,00 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 komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – vyvolané vícepráce a prodloužení 
termínu dokončení  
usnesení č.: 17/2/4/5 
RM schvaluje Dodatek č. 3 k SOD č. RISML/00071/2016 na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ jehož předmětem budou vícepráce v celkovém finančním objemu 47.100,- Kč bez DPH, tj. 
54.165,- vč. DPH a prodloužení termínu montáže plovoucích podlah, dveřních prahů a spodních dílů 
kuchyňských linek do 31.05.2017, ostatní stavební práce budou dokončeny v termínu dle Dodatku č. 2 tj. do 
06.03.2017.  Uvedené náklady na vícepráce budou hrazeny z rozpočtové rezervy akce. 

 
Bod programu: PD rekonstrukce komunikace v ulici Pod Studánkou – výběr zhotovitele - aktualizace  
usnesení č.: 17/2/4/6 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení a ve stupni pro stavební 

povolení vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici 

Pod Studánkou“ Ing. Vladimíra Musila, U Větrolamu 987/14a, Praha 8, za celkovou cenu 137 940 Kč vč. DPH. 

Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2017. 

 

Bod programu: Doplnění sloupků a lavičky v prostoru centra města  
usnesení č.: 17/2/4/7 
1. RM schvaluje dodávku a montáž 8 kusů sloupků v prostoru zrekonstruovaných ploch v okolí kostela a 

radnice, zhotovitelem Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, za celkovou cenu 66 344,3 
Kč vč. DPH. 
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2. RM schvaluje dodávku a montáž dřevěné lavičky s ocelovou konstrukcí u hlavní komunikace v ulici 
Mostní vedle stávajícího semaforu, zhotovitelem Truhlářství Dominik Davídek, za celkovou cenu 158 490 
Kč vč. DPH. 

3. RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky ve výši 158 490 Kč ze zbývajících prostředků z rozpočtu 
města na rok 2016. Uvedené finance budou použity na úhradu dodávky a montáže dřevěné lavičky 
s ocelovou konstrukcí v ulici Mostní. 

 

Bod programu: Demolice přístavků sladovny v areálu pivovaru Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/2/4/8 
RM schvaluje demolici přístavků sladovny v areálu pivovaru Kralupy nad Vltavou, zhotovitelem p. 
Bartolomějem Durdoněm, za celkovou cenu 200.197,- Kč. Demolice bude financována z rezervy města na 
investice r. 2017. 

 

Bod programu: Demolice stáčírny v bývalém pivovaru – návrh dalšího postupu  
usnesení č.: 17/2/4/9 
RM ukládá odboru RIaSM zadat poptávkové řízení na realizaci akce „Demolice bývalé pivovarské stáčírny 
v Kralupech nad Vltavou“ 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2016 
usnesení č.: 17/2/5/1 
1. RM města bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2016 ve výši 0,7 %. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2017 o roční míru inflace ve výši 0,7 % u nájemních smluv 

(nájem objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 20.000,-Kč. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor Palackého nám. čp. 6 
usnesení č.: 17/2/5/2 
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží zadní budovy Palackého 
náměstí čp. 6, o výměře 18 m2, společnosti Flexi  Rental Services s. r. o., IČ 04518250, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení kanceláře, za cenu  500,- Kč/m2/rok. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o prominutí nájemného za užívání pobytové louky Strachov 
usnesení č.: 17/2/5/3  
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro konání  hudebního festivalu „Zelenej zákal 2017“ 
ve dnech od 07.07.2017 do 09.07.2017 pro Romana Čermáka – hlavního pořadatele akce, bytem: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za nájemné ve výši 2.000,- Kč za den 08.07.2017, kdy proběhne samotný festival.  

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č.11, Havlíčkova 
usnesení č.: 17/2/5/4 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Havlíčkova 900, s paní S. P. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku za podmínky podepsání Dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, Havlíčkova 900. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/2/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova 216, paní J. J. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.02.2017 do 31.01.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 panu J. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018.                                                                                                  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018.  
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina čp.48 panu M. K. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 01.03.2017 do 31.05.2017 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. Z. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.03. 2017 do 28.02.2018.  

 
Bod programu: Revokace usnesení č. 16/17/5/6 ze dne 20.09.2016 
usnesení č.: 17/2/5/6 
1. RM ruší usnesení č. 16/17/5/6 ze dne 20.09.2016. 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.602/10/700/RIaSM mezi Městem Kralupy 

nad Vltavou a Městským bytovým podnikem Kralupy nad Vltavou ve znění uvedeném v příloze č. 1. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských ZŠ 
usnesení č.: 17/2/6/1 
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní rok 
2017/2018 ve dnech 04.04.2017 a 05.04.2017, vždy od 14.00 do 17.00 hodin.  
Zápis bude probíhat v těchto školách: 

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523,  

okres Mělník, příspěvková organizace  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník,  

příspěvková organizace  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace  

Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ 
usnesení č.: 17/2/6/2 
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 
2017/2018: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:   
středa 10.05.2017 a čtvrtek 11.05.2017 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č.p. 976 a Mikovická č.p. 501.  
Základní  škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
středa 10.05.2017 a čtvrtek 11.05.2017 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy  Třebízského č.p. 523. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
středa 10.05.2017 a čtvrtek 11.05.2017 v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod.  
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše č.p. 694.  

 

Bod programu: Semiramis, o. s. - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad 
Vltavou (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)  
usnesení č.: 17/2/6/3 
RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečnou zprávu z roku 2016 od sdružení Semiramis, o. s., o 
realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: MUDr. Dušan Randák - Závěrečná zpráva o realizaci Programu pro rodinné příslušníky 
v roce 2016 
usnesení č.: 17/2/6/4 
RM bere na vědomí a zároveň předkládá ZM závěrečnou zprávu o realizaci Programu pro rodinné 
příslušníky v roce 2016 od MUDr. Dušana Randáka.   
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Bod programu: Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na roky 2017 – 2018 
usnesení č.: 17/2/6/5 
RM doporučuje ZM schválit Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou pro roky  
2017 – 2018. 

 

Bod programu: Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní  
školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/2/6/6 
1. RM bere na vědomí vzdání se funkce Ing. Stanislavy Bednářové, ředitelky Základní školy Václava Havla 

v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace, ke dni 31. 7. 2017. 
2. RM vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou: 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 682, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71008152. 

3. RM schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění: 
Rada města Kralupy nad Vltavou v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení) 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, 
vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované 
městem Kralupy nad Vltavou: Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková 
organizace, se sídlem Revoluční 682, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71008152. 

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:        01.08.2017 
 
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 
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 24. března 2017 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 Václava Havla  – neotvírat“. 
 
Případné dotazy na tel. čísle 315 739 925 -  Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a 

kultury, e-mail: eva.ivanova@mestokralupy.cz. 
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4. RM ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Rozšíření sběrné sítě  
usnesení č.: 17/2/7/1 
1. RM  schvaluje  rozšíření těchto stanovišť separovaného sběru odpadu:  

• st. č. 2 Purkyňovo náměstí 

• st. č. 9 Chelčického ul. 

• st. č. 12 Čechova ul. 

• st. č. 46, 47, 48 sídl. U Cukrovaru 

• st. č. 53 Velvarská ul. 

• st. č. 56 ul. Jana Palacha x Na Poláčku 
 

2. RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města částku 500.000,- Kč na rozšíření níže uvedených stanovišť 
separovaného sběru odpadu: 

 st. č. 6 ul. Gen. Klapálka  
 nové stan., ul. Hakenova 
 nové stan., ul. Seifertova 
 nové stan., Pod Hradištěm 
 nové stan., ul. Hybešova – resort Makra spol. s r. o. 
 st. č. 18 ul. Hybešova 
 st. č. 32 ul. Krakovská 
 st. č. 30 ul. Třebízského 
 st. č. 59 ul. Na Hrádku 
 st. č. 11 ul. Čechova x Šafaříkova 
 st. č. 34 ul. Štefánikova 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

    

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Oznámení o čerpání z fondu odměn 
usnesení č.: 17/2/9/1 
RM bere na vědomí čerpání finančních prostředků z fondu odměn Základní umělecké školy v Kralupech nad 
Vltavou ve výši 45.000 Kč. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – ZŠ a MŠ 
Třebízského, 12/2016 
usnesení č.: 17/2/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Třebízského za období prosinec 2016. 

  
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – ZŠ Gen. Klapálka, 
12/2016 
usnesení č.: 17/2/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Gen. Klapálka za období prosinec 2016. 

 
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou – zpráva o činnosti 
usnesení č.: 17/2/9/4 
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RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2016. 

 

Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou – uzavření dodatku k nájemní smlouvě související 
s projektem „Kniha do vlaku“ 
usnesení č.: 17/2/9/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2957007015, ze dne 03. 08. 2015, ohledně 
umístění regálu v části čekárny č. OP129 o výměře 0,5 m2 v rámci projektu „Kniha do vlaku,“ spočívající ve 
změně pronajímatele a účtu pro zasílání nájemného. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu roku 2016 PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/2/9/6 

1. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 
15.000 Kč na č. účtu 511 (oprava a údržba) z účtu 518 (ostatní služby) 

2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  – převod částky 
40.000 Kč na č. účtu 524 (Zákonné sociální pojištění) z účtu 521 (Mzdové náklady) ve výši 40.000 Kč 

 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/2/9/7 
RM schvaluje přidělení bytu č. 315 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy nad 
Vltavou, panu J. K., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Nájemné pro rok 2017, zvýšení o inflaci 
usnesení č.: 17/2/9/8 
RM schvaluje   navýšení nájemného v roce 2017 o  inflaci. Nájemné bude pro byty:   
bez snížené kvality                                    – 68,88 Kč/m2 
se sníženou kvalitou                                 – 62,00 Kč/m2 
půdní vestavby                                          –  39,83 Kč/m2 
nákladové nájemné 23 bytů v 539          – 52,86 Kč/m2 
nákladové nájemné DPS 1171 a 1181     – 47,88 Kč/m2 
nájemné v č.p. 679                                      - 30,89 Kč/m2 

 

Bod programu: Převedení finančních prostředků a vyhlášení výběrového řízení pro akci: „Oprava 
sekundárních rozvodů u VS 14“  
usnesení č.: 17/2/9/9 
1. RM ukládá odboru RIaSM připravit výběrové řízení a předložit ho k vyhlášení do další RM dle Pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy zadavatelem bude Město Kralupy nad Vltavou. 
2. RM ukládá MěBP předložit informaci o způsobu a plnění účtu č. 324 

 

Bod programu: Informace ředitelky Základní školy Gen. Klapálka č. 1029, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/2/9/10 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka č. 1029, o kapacitě 
školy pro 1. třídy školního roku 2017/2018. 

 

Bod programu: Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka minirýpadla pro TSM Kralupy nad Vltavou“  
usnesení č.: 17/2/9/11 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Dodávka minirýpadla pro TSM Kralupy nad 
Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka 
minirýpadla pro TSM Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 
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1. BIGGEST construct s.r.o., Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň – Skvrňany, IČ 05278627 
2. Staves s.r.o., Stará Přerovská 765/4, 779 00, Olomouc – Holice, IČ 45194629 
3. Kasto Tábor s.r.o., Chýnovská 178, 391 56, Tábor – Měšice, IČ 46679022 

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

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis č. 15 z jednání majetkoprávní a bytové komise 
usnesení č.: 17/2/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 15 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 17.01.2017. 

 
Bod programu: Zápis ze sportovní komise č. 1 
usnesení č.: 17/2/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání sportovní komise ze dne 17. 1. 2017. 
2. RM schvaluje Plán činnosti sportovní komise na rok 2017. 

 
Bod programu: Plán činnosti komise školské a prevence kriminality na 1. pol. roku 2017 
Usnesení č.: 17/2/11/3 
RM schvaluje komisi školské a prevence kriminality plán činnosti na 1. pololetí roku 2017. 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise 

1) Plán činnosti komise na 1. pol. roku 2017 
2) Zápis ze dne 11. 01. 2017 

usnesení č.: 17/2/11/4  
1. RM schvaluje plán činnosti Zdravotní a sociální komise na 1. pololetí roku 2017. 
2. RM bere na vědomí zápis z jednání č. 18 Zdravotní a sociální komise ze dne 11. 01. 2017 

 
Bod programu: Komise sociálně právní ochrany dětí - plán činnosti kom. na 1. pol. roku 2017  
usnesení č.: 17/2/11/5  
RM schvaluje plán činnosti Komise sociálně právní ochrany dětí na 1. pololetí roku 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Program ZM – 30. 1. 2017 
usnesení č.: 17/2/13/1  
RM schvaluje program ZM, které se koná dne 30. 1. 2017. 

 
Radní diskutovali o průběhu auditu zadaného na příspěvkové organizace MěBP, DDM. 

 
Bod programu: Prověření dopravní situace na sídlišti Lobeček u Penny Marketu 
usnesení č.: 17/2/13/2  
RM ukládá dopravní komisi prověřit dopravní situaci na sídlišti u panelového domu č. p. 662. 
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Bod programu: MHD – schválení změny jízdního řádu na lince č. 457 
usnesení č.: 17/2/13/3  
RM schvaluje změnu jízdního času odjezdu autobusové linky č. 457 z důvodu návaznosti spoje na ČD dle 
důvodové zprávy.  

 
Příští jednání Rady města proběhne 6. 2. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
 
Zápis byl vyhotoven 24. 1. 2017.  
 
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 2 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
23. 1. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24. 1. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                             
 
 
 
 
 
 


