
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 77458/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

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

(RM č. 22) 
 

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. 22 
usnesení č.: 17/22/1/1  
RM schvaluje návrh programu 22. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2017 
usnesení č.: 17/22/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 328.068 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR. Dotace je účelově určena na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 
2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 328.068 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6114 o 328.068 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 76.800 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, na 
pobyt v rámci minimálního preventivní programu „Pobyt s dětmi“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 76.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 o 76.800 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., na dovybavení sportovní haly a dokončení horolezecké stěny. Navýšení 
příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3412 o 250.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.472.438 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice ve výši 
1.422.438 Kč a ve výši 50.000 Kč na posílení položky kancelářské a hygienické potřeby, která je již 
čerpána na 90 % z důvodu navýšení cen.  
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 2 – odbor SVŠK 
§ 5399 pol. 5139 – nákup materiálu – prevence kriminality      40 Kč 

č. 5 – realizace investic  
§ 2333 pol. 5171 – opravy drobných vodních toků          200.000 Kč 

č. 7 – správa majetku 
§ 2219 pol. 5164 – nájemné      6.836 Kč 
§ 3412 pol. 5171 – opravy a udržování (hřiště)                          100.000 Kč 
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§ 3421 pol. 6122 – nový kolotoč na DH Hůrka                     922 Kč 
§ 3613 pol. 5151 – studená voda                20.000 Kč 
§ 3613 pol. 5154 – el. energie (sklad V Růžovém údolí)                            35.000 Kč 
§ 3613 pol. 5169 – revize budov                 15.000 Kč 
§ 3639 pol. 6121 – propojení dřev.chodníku na Hostibejku   1.450 Kč 
§ 3639 pol. 6121 – úprava prostoru před DDM                  6.140 Kč 
§ 5512 pol. 5151 – studená voda JSDH Minice                             12.500 Kč 
§ 5512 pol. 5151 – studená voda JSDH Kralupy                              37.500 Kč  
§ 5512 pol. 5153 – plyn JSDH Minice                   7.900 Kč 
§ 5512 pol. 5153 – plyn JSDH Kralupy                            100.000 Kč 
§ 5512 pol. 5154 – elektrická energie JSDH Kralupy               13.900 Kč 

   § 5512 pol. 5162 – služby telekom. a radiokom.                  1.450 Kč 
§ 6171 pol. 5164 – nájemné                  45.000 Kč 
§ 6171 pol. 5151 – studená voda                 30.000 Kč 

    § 6171 pol. 5152 – teplo                280.000 Kč 
    § 6171 pol. 5154 – elektrická energie                            266.000 Kč 
    § 6171 pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva                             30.000 Kč 
    § 6171 pol. 5365 – platby daní a poplatků    1.800 Kč 
č. 14 – odbor výstavby 
  § 2169 pol. 5169 – odborné, znalecké a statické posudky              65.000 Kč 
  § 3635 pol. 5179 – pořízení studií a dokumentace               96.000 Kč 
  § 3635 pol. 6119 – změny územního plánu              100.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor  

§ 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice                        1.422.438 Kč 
   § 6171 pol. 5139 – kancelářské a hygienické potřeby                             50.000 Kč 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 63.662,16 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 5171. Finanční prostředky 
budou použity na opravu výdechů od topidel na fasádě bytového domu Vrchlického 504. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.400 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 470. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu podílu nákladů společnosti ČEZ distribuce na připojení nového 
veřejného osvětlení v lokalitě Na Skalách. 

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rekonstrukce sociálního zařízení v obj. Mokrosuky čp.5 – změna  termínu zahájení 
a dokončení díla   
usnesení č.: 17/22/4/1 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. RISML/00100/2017 na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v obj. 
Mokrosuky čp. 5“ jehož předmětem je posunutí termínu zahájení a dokončení stavebních prací o 1 týden, tj. 
zahájení prací na díle 23.10.2017 a dokončení prací na díle 10.12.2017.       

 

Bod programu: Parkovací záliv, Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou - PD  
usnesení č.: 17/22/4/2 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro územní souhlas na akci: „Parkovací záliv podél vozovky ul. 
Generála Klapálka před objekty č.p. 1018 – 1020 na pozemku par. č. 152/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou“, 
zpracovanou panem Ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8. 

Bod programu: Regenerace panelového sídliště V Zátiší – dodatek č. 2 
usnesení č.: 17/22/4/3 
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1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. objednatele: RISML/00095/2016 se zhotovitelem akce spol. 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, na vzniklé vícepráce v celkové 
výši 95 875,80 Kč vč. DPH a na prodloužení termínu celkového dokončení díla do 05.11.2017, za 
podmínky dokončení veškerých chodníků do 21.10.2017 s následnou finální úpravou a provedením 
zpevněné plochy v ulici Fibichova do 01.11.2017. 

2. RM schvaluje čerpání rozpočtové rezervy na akci: „Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad 
Vltavou – etapa 2016“ ve výši 95 875,80 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele a opětovné vyhlášení VZ – Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/22/4/5 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nové funkce IS Města     

Kralupy nad Vltavou, část 1 – Spisová služba pro PO, správa smluv, formulářová komunikace, řízení 
rozvoje zaměstnanců a osobní portál občana“ s dodavatelem GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 
Jihlava, IČ: 47903783, za celkovou cenu 4.048.350,00 Kč bez DPH, resp. 4.898.503,50 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Nové funkce IS Města 
Kralupy nad Vltavou, část 2 – Interaktivní úřední deska“ s dodavatelem BSS Praha s.r.o., V Holešovičkách 
1451/20, 182 00 Praha 8, IČ: 28207611, za celkovou cenu 395.000,00 Kč bez DPH, resp. 477.950,00 Kč 
s DPH. 

3. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, část 3 – 
Elektronizace evidence majetku“, a to v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, tj. po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník. 

4. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentaci k této zakázce 
s názvem „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, část 3 – Interaktivní úřední deska“ zadávanou v 
souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu 
s platností od 02.06.2017, resp. s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014-2020, a to mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

5. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- MK Consult, v.o.s, Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593, 
- GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 77/52, 150 00, Praha 5, IČ: 44851529 
- GIS Projekt s.r.o., Krále Jiřího 1018/38, 360 01 Karlovy Vary 1, IČ: 29065968 
- MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303,  
- Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8,  

        IČ: 26429632. 
6. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Kamil Hainc, vedoucí odboru OKTAJ 
- Karel Kohl, vedoucí oddělení IT 
Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- David Kořínek, informatik 
- Petr Novotný, informatik 

 
Bod programu:  Vstup do chodníku v ulici Revoluční a Kuzmínova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení 
výjimky ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 17/22/4/6 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana P. T., V Zátiší 853, 278 01 Kralupy nad Vltavou na 
základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Revoluční a Kuzmínova, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je 
provádění rekonstrukce oplocení na hranici pozemku st. parc.č. 319 a parc.č. 81/52 v k.ú. Lobeček. 
V případě, že realizací oplocení bude do chodníku zasaženo tak jen v minimální šíři max. 2 řad zámkové 
dlažby v délce cca 35m. Po dokončení oplocení budou zhutněny podkladní vrstvy a zámková dlažba bude 
uložena na své původní místo. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 
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Bod programu:  Objekt Vrchlického č.p. 504 – oprava výdechů na fasádě  
usnesení č.: 17/22/4/8 
1. RM schvaluje realizaci protažení jednotlivých výdechů od stávajících topidel (celkem 12 kusů) na fasádu 

objektu Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou. Práce provede společnost ACG-Real s.r.o., Radimova 
622/38, 169 00  Praha 6, IČ: 27094359, za celkovou cenu 63 662,16 Kč vč. DPH. Finanční prostředky 
budou hrazeny z rezervy na investice na rok 2017.  

2. RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00087/2017 na akci „Výměna dveří v objektu Vrchlického 
504, Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00  
Praha 6, IČ: 27094359. Předmětem dodatku je snížení celkové ceny díla o 6 160,05 Kč vč. DPH z důvodu 
víceprací a méněprací.  

 

Bod programu:  Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období září 2017 
usnesení č.: 17/22/4/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období září 2017. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Modernizace 3D kina Vltava, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/22/4/10 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace 3D kina Vltava, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, za 
celkovou cenu 628.400,00 Kč bez DPH, resp. 760.364,00 Kč s DPH. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.173/1 v k.ú. Mikovice (Hruškovna) 
usnesení č.: 17/22/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou o výměře 340 m2, s paní I. L., bytem XXXXXXXXXX, Kralupy nad Vltavou, za účelem využití pozemku 
k zahrádkaření a rekreaci.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 
výše nájemného je 5,-Kč/m2/rok, tj. 1.700,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Záměr o nájmu části pozemku p. č.167/2 v k.ú. Mikovice (U Studánky) 
usnesení č.: 17/22/5/2 
RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 167/2,  o výměře 100 m2,  v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci.  

 
Bod programu: Návrhy na zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu  
usnesení č.: 17/22/5/3 
1. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 11, Smetanova 211, panu  K. B. za podmínky úhrady 

dlužné částky do 31.12.2017. 
2. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 6, Cesta Brigádníků 679 panu D. T. za podmínky 

dodržování uzavřené Dohody o splácení dluhu a uzavření Dodatku ke stávající nájemní smlouvě, kterým 
bude změněna doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou 1 roku.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/22/5/4    
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy paní M. H. na byt č.9, J.Palacha čp.738 ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2017 do 31.10.2018. 
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3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K. ze 
sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2018 do 31.03.2018. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k. ú. Kralupy (Kaplířova) 
usnesení č.: 17/22/5/5 
RM schvaluje  zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav plynovodní přípojky (investor Ing. Evžen Listík)   na pozemcích města  parc. č. 601, parc. č. 559/13 a 
parc. č. 1661 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, IČ 27295567 za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč. K náhradě za zřízení věcného břemene 
bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.  

 

Bod programu: Žádost o prominutí úhrady  ⅕ peněžité jistoty  
usnesení č.: 17/22/5/6 
RM schvaluje prodloužení termínu úhrady splátek nejpozději do 31. 12. 2017. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Gen Klapálka 
usnesení č.: 17/22/5/7 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Komenského 198, s Bc. P. Z., jako na byt služební, na 
dobu 1 roku. 

 
Bod programu: Návrh na snížení nájemného v domě čp. 48, Libušina ul. 
usnesení č.: 17/22/5/8 
1. RM schvaluje výši nájemného za užívání bytů v domě čp. 48 Libušina ulice ve výši 36,- Kč/m2 /měsíc. 
2. RM ukládá MěBP upravit výši záloh na elektřinu a zemní plyn v bytech v domě čp. 48, Libušina ulice 

podle skutečných spotřeb energií. 

 

Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou   
usnesení č.: 17/22/5/9 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.367/15/700/RIaSM dohodou, ke dni 30.11.2017, se 

společností  Z&D s.r.o., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Vodárenská 385, IČ: 49551931. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek parc. č.st. 753 o výměře 336 m2 , jehož součástí je 

stavba bez čísla popisného,  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou, za minimální cenu 6000,- Kč/ 
objekt/rok včetně DPH, energie budou hrazeny nájemcem nad rámec nájmu. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 

3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit dokumentaci pro provedení demolice objektu bez č.p, na pozemku 
parc. č.st. 753 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, a to v případě, že se nepřihlásí zájemce o nájem. 

 
Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy   
usnesení č.: 17/22/5/10 
1. RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č.2/02/700/SM z důvodu úmrtí nájemce. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. st. 171/2 v k. ú. Lobeček, pod stávající 

garáží, o výměře 20 m2, na dobu určitou do 31.12.2020, za nájemné 5.000,-Kč/rok. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu (MP Kralupy) 
usnesení č.: 17/22/5/11 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o nájem služebního bytu strážníkovi Městské policie Kralupy nad Vltavou  

J. B. 
2. RM ukládá odboru RIaSM vytipovat vhodný byt pro uzavření nájemní smlouvy na služební byt s panem  

J. B. 
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VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Přidělení krizového bytu 
usnesení č.: 17/22/6/1  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s N. B. na ubytování v krizové ubytovací jednotce v bytě č. 12, na 
adrese Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků čp. 679, na dobu určitou od 1. 11. 2017 - do 30. 11. 2017. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Žádost o rozpočtové změny, doplnění materiálu z jednání RM č. 21 
usnesení č.: 17/22/7/1  
1. RM schvaluje převedení částky 150.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 398 „revitalizace lipové aleje 

v Přemyslově ulici“ na položku 9-3745-5169 org.377 „investiční akce odboru RIaSM“  

2. RM schvaluje převedení částky 100.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 254 „Hostibejk – revitalizace 

zeleně (spoluúčast k dotaci)“  na položku 3745-5169 org. 209 „kácení a výškové ošetření stromů“ 

3. RM schvaluje převedení částky 50.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 486 „Obnova zeleně v Ladově 

ulici“  na položku 3745-5169 org. 375 „likvidace pařezů (frézování aj.)“ 

 
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Muzeum historických kočárků – Věra Čížková 
usnesení č.: 17/22/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) pro paní Věru Čížkovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ve výši 5.000,- Kč na výdaje související s pořádáním 3. srazu historických kočárků, který se konal dne 
09.09.2017. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00080/2017) s paní Věrou Čížkovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), z pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 (Fond 
MST2), ve výši 5.000,- Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0013 
(Fond MST2). 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/22/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (fond STA), pro Dvořákovo gymnázium a Střední odbornou 
školu ekonomickou, zastoupené Andrejem Plecháčkem RNDr., ředitelem školy, Dvořákovo náměstí 800, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 49518925, ve výši 5.000,- Kč na výdaje související s akcí Setkání 
studentských parlamentů a vedení škol gymnázií a minikonference o vzdělávání. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00079/2017 s Dvořákovým gymnáziem a Střední odborné školy ekonomické, zastoupeným 
Andrejem Plecháčkem RNDr., ředitelem školy, Dvořákovo náměstí 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 
49518925. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města - převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), z pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA), 
ve výši 5.000,- Kč na pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) org. 0011 (Fond 
STA). 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Basketbalový klub Kralupy junior, z.s. 
usnesení č.: 17/22/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (fond STA), pro Basketbalový klub Kralupy junior, z.s., 
IČ:70129941, sídlem V Luhu čp. 1089, Kralupy nad Vltavou, 27801, zastoupeném paní Radanou 
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Hniličkovou, předsedkyní klubu,  ve výši 7.000,- Kč z fondu STA na r. 2017, na výdaje související 
s pořízením teplákových souprav pro družstvo mladších žákyň. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00081/2017)  s Basketbalovým klubem Kralupy junior, z.s., IČ: 70129941, sídlem V Luhu čp. 1089, 
Kralupy nad Vltavou, 27801, zastoupeném paní Radanou Hniličkovou, předsedkyní klubu. 

Bod programu: Zadání územní studie lokalita “Za nádražím ČD Kralupy nad Vlt.“ 
usnesení č.: 17/22/8/4 
1. RM schvaluje dopracování územní studie lokalita “Za nádražím ČD Kralupy nad Vlt.“ od Ing.arch Kamana 

za cenu 141.000,- Kč bez DPH. 
2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 25/2017 – převod finančních prostředků ve výši 

170.610 Kč vč. DPH z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. 
č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6119 org. 500.   
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období září 2017 
usnesení č.: 17/22/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období září 2017. 

 
Bod programu: Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů ve školských příspěvkových  
organizacích od 1. 1. 2018 
usnesení č.: 17/22/9/2 
1. RM schvaluje jmenování pověřence u školských příspěvkových organizací od 1. 1. 2018. 
2. RM bere na vědomí informaci o možných rozpočtových změnách u školských příspěvkových organizací. 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu 
usnesení č.: 17/22/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
čerpání z investičního fondu ve výši 147.600 Kč vč. DPH na nákup dvou interaktivních setů a 63.146 Kč vč. 
DPH na nákup čistícího stroje podlahy do kuchyně.      

Bod programu: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou – nabídka mobiliáře zřizovateli 
usnesení č.: 17/22/9/4 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 17/22/9/5 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizace, za období září a říjen 2017. 

 

Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 17/22/9/6 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 okres Mělník, příspěvkové organizace, za období září 
2017. 

 

Bod programu: 1. Nařízení města č. 1/2017 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města 
                                 Kralup nad Vltavou v zimním období 2017-2018 
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                            2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/22/9/7 
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2017 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 

na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2017-2018. 
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 

období 2017-2018. 

 

Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu a uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ 
a MŠ na 2. pololetí 2017 
usnesení č.: 17/22/9/8 
1. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 25/2017 – převod finančních prostředků mezi 

paragrafy v rámci kap. č. 2 (OSVŠK) následovně: 

• převod částky 1.386,44 Kč z § 3113, pol. 5331, org. 5331 na § 3111, pol. 5331, org. 5331, 

• převod částky 817,86 Kč z § 3114, pol. 5331, org. 5331 na § 3111, pol. 5331, org. 5331, 

• převod částky 1.045,40 Kč z § 3114, pol. 5331, org. 5331 na § 3117, pol. 5331, org. 5331. 
 

2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z kap. č. 2 – OSVŠK následovně: 
- z § 3111 (předškolní zařízení), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na 

asistenta pedagoga), pro: 
MŠ Gen. Klapálka  18.136,20 Kč 
MŠ Dr. E. Beneše                  9.068,10 Kč 

- z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na asistenta 
pedagoga), pro: 
ZŠ Gen. Klapálka   18.136,20 Kč 
ZŠ a MŠ Třebízského  12.090,80 Kč 
ZŠ V. Havla     9.068,10 Kč 
ZŠ Komenského   15.113,50 Kč 

- z § 3114 (ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potřebami), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 
(příspěvek na asistenta pedagoga), pro: 
ZŠ Jodlova                18.136,74 Kč 

- z § 3117 (první stupeň zákl. škol), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na 
asistenta pedagoga), pro: 
ZŠ 28. října                  6.045,40 Kč 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č.4/2017 
usnesení č.: 17/22/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 4/2017 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 04.10.2017. 

 
Bod programu: Komise sociálně – právní ochrany dětí 
usnesení č.: 17/22/11/2  
RM bere na vědomí zápis č. 8 Komise sociálně – právní ochrany dětí ze dne 17. 10. 2017. 

 
Bod programu: Zápis č. 7 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 17/22/11/3  
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 Komise výstavby a dopravy ze dne 17. 10. 2017. 
2. RM schvaluje umístit sloupky (balisety) v ulici S. K. Neumanna, aby se zabránilo nedovolenému odbočení 

do ulice Jiráskova. Vozidla přijíždějící od kruhového objezdu přes zákaz odbočují do ulice Jiráskova přes 
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pozemky parc. č. 572/6 a 572/21. Návrh (viz příloha) bude předložen DI PČR Mělník, SÚS SK a odboru 
dopravy k odsouhlasení. 

3. RM ukládá TSM provedení umístění sloupků (balisetů) v ulici S. K. Neumanna na pozemcích parc. č. 
572/6 a 572/21, aby se zabránilo nedovolenému odbočení do ulice Jiráskova. Návrh (viz příloha) bude 
předložen DI PČR Mělník, SÚS SK a odboru dopravy k odsouhlasení  

 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Umístění dopravního značení před zadním vchodem do ZŠ Václava Havla 
usnesení č.: 17/22/12/1  
RM ukládá TSM prověřit možnost zjednosměrnění komunikace v ulici J. Hory před zadním vchodem do ZŠ 
Václava Havla a zajistit v obou směrech, v případě zjednosměrnění pouze v jednom směru, vodorovné 
dopravní značení - Pozor děti.  
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Rekonstrukce kulturní památky Viniční kříž v Zeměchách 
usnesení č.: 17/22/13/1  
RM schvaluje záměr rekonstrukce kulturní památky Viničního kříže v Zeměchách dle předloženého návrhu 
obnovy, zpracovaného MgA. Terezou Korbelovou, Poštovní 337, Dřísy 277 14, a doporučuje akci zařadit do 
rozpočtu města na rok 2018.  
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Žádost o prominutí úhrady  ⅕ peněžité jistoty  
usnesení č.: 17/22/5/6 
RM schvaluje prominutí úhrady ⅕ peněžité jistoty ve výši 3.577,- Kč, požadované v souvislosti s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt č. 11, Havlíčkova 900 s panem P. S. 

Bod programu: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou – nabídka mobiliáře zřizovateli 
usnesení č.: 17/22/9/4 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Městského muzea v Kralupech nad Vltavou. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 6. 11. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 24. 10. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 22 
města Kralup nad Vltavou, konané  dne 23. 10. 2017. 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24. 10. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Libor Lesák, místostarosta                                                                     Jan Špaček, radní 
 


