
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 73895/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

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

(RM č. 21) 
 

Jedná 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. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 21 
usnesení č.: 17/21/1/1  
RM schvaluje návrh programu 21. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 20/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Ledčice o přenesení výkonu státní správy  
na úseku přestupků  
usnesení č.: 17/21/2/1  
1. RM konstatuje, že město Kralupy nad Vltavou má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní 

správy na úseku přestupků pro obec Ledčice.  
2. RM schvaluje uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu státní správy na 

úseku přestupků mezi obcí Ledčice a městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.  
3. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí 

Ledčice. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2017 
usnesení č.: 17/21/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 25.000 Kč v rámci kap. č. 9 – odbor životního prostředí, z 

§ 3728 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby – zpracování POH 15.000 Kč) a z § 1014 pol. 
5169 (ozdravování hospodářských zvířat 10.000 Kč) na § 2333 pol. 5169 org. 87 (úprava čištění koryt 
potoků v regionu města). Za hřištěm v Olších bude provedeno vyřezání a vyčištění břehových porostů od 
náletových dřevin a vysbírání odpadů. Práce provede Český rybářský svaz.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.730 Kč (v případě schválení bodu IV/2) z kap. č. 1 – 
odbor ekonomický, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2339 
pol. 6121 org. 494. Finanční prostředky budou použity na výkon autorského dozoru v rámci stavby 
„Úpravy vodního díla – rybníky Zeměchy“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč (v případě schválení bodu IV/3) z kap. č. 1 – 
odbor ekonomický, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 
pol. 6121 org. 470. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Komunikace 
v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 480.000 Kč (v případě schválení bodu IV/3) v rámci kap. 
č. 5 – realizace investic z § 3639 pol. 6121 org. 518 (nová separovaná stanoviště) na § 2212 pol. 6121 org. 
470. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Komunikace v lokalitě Na Skalách, 
Kralupy nad Vltavou“. 
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IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Horolezecká stěna ve sportovní hale, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou -  vyvolané více 
práce   
usnesení č.: 17/21/4/1 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. RISML/00082/2017 se zhotovitelem MAKAK climbing s.r.o., Liberecká 
480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou na akci „Horolezecká stěna ve sportovní hale, V Luhu 1089, Kralupy nad 
Vltavou“ jehož předmětem jsou vyvolané více práce v celkovém finančním objemu 55.000,- Kč bez DPH, tj. 
66.550,- Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtu města na rok 2017.     

 

Bod programu: „Úpravy vodního díla v Zeměchách“ – autorský dozor 
usnesení č.: 17/21/4/2 
RM schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. obj. RISML/000104/2017 na výkon autorského dozoru 
v rámci stavby „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“, který zajišťuje projekční kancelář 
VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou. Předmětem dodatku je prodloužení výkonu činnosti 
o dalších 20 hodin, za celkovou částku 15 730 Kč vč. DPH, a to v návaznosti na prodloužení termínu realizace 
stavby do 25.11.2017. Finanční náklady budou hrazeny z investiční rezervy na rok 2017. 

 

Bod programu: “Komunikace v lokalitě Na Skalách“ – vícepráce, prodloužení termínu 
usnesení č.: 17/21/4/3 
1. RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00088/2017 na akci „Komunikace v lokalitě Na Skalách, 

Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem jsou vícepráce v celkové hodnotě 1 204 461,83 Kč vč. DPH  
a  prodloužení termínu dokončení díla do 17.11.2017.  

2. RM ukládá odboru OKTAJ předložit návrh postupu ohledně náhrady škody, vzniklé v souvislosti s chybou 
zhotovitele příslušné projektové dokumentace (chybný výkaz výměr). 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 
usnesení č.: 17/21/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Údržba 

veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018“ zadávané v podlimitním režimu v otevřeném 
řízení na služby dle ust. § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Iveta Nezbedová, referent odboru ŽP 

Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Milan Baráth, referent odboru ŽP 

 
Bod programu: Oprava horkovodních přípojek pro objekty KaSS a ZŠ V. Havla - dodatky č. 1 
usnesení č.: 17/21/4/5 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: RISML/00106/2016, v rámci akce: 

"Oprava horkovodní přípojky pro středisko KaSS" na prodloužení termínu odevzdání projektové 
dokumentace do 31.10.2017, se spol. SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: RISML/00105/2016, v rámci akce: 
"Oprava horkovodní přípojky pro středisko KaSS" na prodloužení termínu odevzdání projektové 
dokumentace do 31.10.2017, se spol. SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň. 

 
Bod programu:  Umístění nápisů na budovy organizací města 
usnesení č.: 17/21/4/6 
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1. RM schvaluje umístění nápisů na budovy organizací města dle přiložené vizualizace a připomínek 
ředitelů příspěvkových organizací, následovně: 

 

Název organizace Realizace Poznámka 

Městská policie REALIZOVAT  

MěBP REALIZOVAT  

MŠ Gen. Klapálka NEREALIZOVAT  

MŠ Dr. E. Beneše REALIZOVAT  

MŠ U Jeslí NEREALIZOVAT  

MŠ nábř. J. Holuba NEREALIZOVAT  

Plavecký bazén a 
Sportovní hala 

 
REALIZOVAT 

 

ZŠ Gen. Klapálka REALIZOVAT ale tmavší barvou, s možností připojit logo ZŠ 

ZŠ Komenského NEREALIZOVAT  

ZŠ Třebízského REALIZOVAT  

MŠ Mikovická REALIZOVAT  

ZŠ Jodlova NEREALIZOVAT  

ZŠ 28. října NEREALIZOVAT  

 
2. RM schvaluje umístění nápisu na budově TSM a ZŠ Václava Havla na vlastní náklady organizací,  

dle jejich předložené vizualizace. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o  úhradu peněžité jistoty v měsíčních splátkách 
usnesení č.: 17/21/5/1 
1. RM schvaluje úhradu peněžité jistoty ve výši 5.088,-Kč, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní 

smlouvy na byt č. 5, Libušina 48 s panem L. P., v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč. 
3. RM ukládá odboru RIaSM a MěBP předložit návrh na snížení nájemného v objektu č. p. 48, ul. Libušina. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/21/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 paní S. H., jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
2. RM schvaluje  prodloužení  nájemní   smlouvy   na  byt   č.5, Cesta  brigádníků čp. 679,  paní  J. M.  ze  

sociálních  důvodů  na  dobu  1  roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679 paní L. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
4. RM  schvaluje    prodloužení     nájemní    smlouvy    na   byt č.  3,   Cesta   brigádníků  čp. 679, panu V. S. 

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018.  
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského, čp. 198 paní  Mgr. P. S., jako na 

byt služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2017 do 31.10.2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce od 31.10.2017 do 31.12.2017. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Chlečického 687 paní L. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 31.10.2017 do 31.10.2018. 

 
Bod programu: Hlášení volného bytu 
usnesení č.: 17/21/5/3 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 10, Dr. E. Beneše 539. 
2. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10,  
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Dr. E. Beneše 539 ze sociálních důvodů. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku - hostování cirkusu 
usnesení č.: 17/21/5/4    
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 17.10.2017 do 22.10.2017 za účelem hostování 
Cirkusu Rudolf Berousek, zastoupeného ředitelkou Janou Berouskovou, Vykáň 7, IČ 40685756, za částku  
1.000,-Kč/den. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/21/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 83/140 a parc. č. 83/65  v  k. ú.  
Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 83/126 a 
83/174 v k. ú. Lobeček, ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení 
vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Demografický vývoj ve městě  
usnesení č.: 17/21/6/1  
RM bere na vědomí informace společnosti SCaC se sídlem v Praze 2 ohledně populační kalkulačky v rámci 
demografického vývoje města. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Český rybářský svaz z.s. 
usnesení č.: 17/21/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům), org. 0012 (fond MST1), pro ČRS, z.s., místní organizace Kralupy nad 
Vltavou, sídlem Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na zmírnění nákladné investiční akce v 
Zeměchách na třetí etapě druhé části celkové rekonstrukce plotu ve výši 10.000,- Kč. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00076/2017) s ČRS, z.s., místní organizace Kralupy nad Vltavou, sídlem Přemyslova 866, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ZŠ Gen. Klapálka,  
ze dne 28.08.2017 
usnesení č.: 17/21/8/2 
RM schvaluje, na základě  žádosti ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka, Ing. Michaely Gleichové, 
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. KSSML 00070/2017, ze dne 28.08.2017, o poskytnutí dotace na 
dopravu a ubytování řidiče autobusu v rámci akce - výměnný pobyt 14ti žáků v partnerském městě Środa 
Wlp., o rozšíření předmětu účelu čerpání dotace i na pořízení drobných dárků a občerstvení pro děti. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 17/21/9/1 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové organizace, za období 
září 2017. 
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Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 
usnesení č.: 17/21/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizaci, úpravu rozpočtu 
následovně: 
Účet 511 – Opravy a údržba        - 70 000 Kč 
Účet 558 – Hmotný majetek       + 70.000 Kč 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 17/21/9/3 
RM schvaluje přijetí finančního účelového daru v celkové výši 36.288 Kč pro Základní školu Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s., určeného výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 10 žáků ve školním roce 2017/2018                   
a schvaluje uzavření příslušných darovacích smluv, a to ve výši 10.528 Kč (na období od 16.10.2017 do 
31.12.2017) a ve výši 25.760 Kč (na období od 02.01.2018 do 29.06.2018). 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 17/21/9/4 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, čerpání z investičního fondu ve výši 52.683 Kč vč. DPH na nákup a dodání 
udržovacího vozíku se zvlhčováním do školní jídelny od firmy Aligastro CZ s.r.o., Vondroušova 1190/41, Praha 
6 163 00. 

 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/21/9/5 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 355 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní J. Š., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 560 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní D. B., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem  
a organizačních složek města za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 
usnesení č.: 17/21/9/6 
RM schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem Kralupy 
nad Vltavou a organizačních složek města Kralupy nad Vltavou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017“. 

 

Bod programu: Informace o uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem Kralupy nad 
Vltavou v době školních prázdnin  
usnesení č.: 17/21/9/7 
RM bere na vědomí informaci ředitelů základních škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou o záměru 
uzavření školních družin a školních klubů základních škol v době školních prázdnin školního roku 2017/2018. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Sportovní komise č. 12, ze dne 25. 9. 2017  
usnesení č.: 17/21/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Sportovní komise RM, ze dne 25. 9. 2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.15 
usnesení č.: 17/21/11/2  
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RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 15 ze dne 09.10. 2017. 

 
Bod programu: Komise sociálně – právní ochrany dětí  
usnesení č.: 17/21/11/3  
RM bere na vědomí zápis č. 7 Komise sociálně – právní ochrany dětí ze dne 20. 09. 2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 29 
usnesení č.: 17/21/11/4  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 29 ze dne 11.09.2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Rekonstrukce ul. Štefánikova 
usnesení č.: 17/21/12/1  
RM bere na vědomí informaci místostarosty Ing. Marka Czechmanna o dokončení rekonstrukce 
ul. Štefánikova a o jejím brzkém otevření v tomto týdnu. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Umístění volebních poutačů na sloupy veřejného osvětlení 
usnesení č.: 17/21/13/1  
RM schvaluje bezplatné umístnění volebních poutačů na sloupy veřejného osvětlení, mimo hlavní 
komunikace, v období od 10. 10. do 21. 10. 2017. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Žádost o  úhradu peněžité jistoty v měsíčních splátkách 
usnesení č.: 17/21/5/1 
2. RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši 5.088,00 Kč, požadované v souvislosti 

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48 s panem L. P. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města začne 23. 10. 2017 od 13:00 hod. v areálu TSM a dále bude pokračovat v zasedací 
místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 11. 10. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 21 
města Kralup nad Vltavou, konané  dne 9. 10. 2017. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 11. 10. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 

 


