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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

   
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. prosince 2017 
(RM č. 26) 

 
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. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 26 
usnesení č.: 17/26/1/1  
RM schvaluje návrh programu 26. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 25/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2018 
usnesení č.: 17/26/2/1 
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2018, na počet 122 
zaměstnanců (116 pracovních tabulkových míst, 6 zaměstnanci na RD).   

 

Bod programu: Kontroly II. pol. 2017 – přehledová zpráva  
usnesení č.: 17/26/2/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o proběhnuvších kontrolách provedených u Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou a Města Kralupy nad Vltavou v II. pol. 2017 a jejich výsledcích. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2017   
usnesení č.: 17/26/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 229.515,39 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Dotace je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník Gen. Klapálka podél II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 
229.515,39 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 229.515,39 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 150 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Krajského úřadu Středočeského kraje účelově určenou na částečnou úhradu zvýšených nákladů na 
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 150 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životního prostředí, 
§ 1036 o 150 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2017 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na činnost v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Na základě požadavku MPSV ČR město 
Kralupy nad Vltavou zhodnotilo dosavadní vývoj výdajů na sociálně-právní ochranu dětí a na jeho základě 
provedlo odhad do konce roku 2017. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 
o 200.000 Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 200.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
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1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 88.649,90 Kč 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“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 27.724,90 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2339 pol. 6121 org. 494. 
Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Úpravy vodního díla v Zeměchách, 
Kralupy nad Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 26.136 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 512. Finanční 
prostředky budou použity na vícepráce v rámci projektové dokumentace na akci „Řešení zpevněných 
ploch v centru města Kralupy nad Vltavou -   2. část“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 5169 
org. 564. Jedná se o vyhotovení koncepce lokálního varovného systému města Kralupy nad Vltavou. 

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přeložka sítě CETIN – Purkyňovo náměstí 
usnesení č.: 17/26/4/1 
RM schvaluje záměr uzavření „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury“, která bude město zavazovat 
k zajištění vydání územního rozhodnutí na provedení vynucené přeložky stávající sítě elektronických 
komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.  – tj. zahrnutí této stavby do projektové dokumentace a do 
územního řízení na akci „Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad 
Vltavou“. Před samotnou stavbou bude následně se společností CETIN, a.s. uzavřena „Smlouva o realizaci 
překládky“, ze které následně vyplynou finanční náklady, které bude město za realizaci vynucené přeložky 
hradit.   

 

Bod programu: “Komunikace v lokalitě Na Skalách“ – vícepráce, méněpráce 
usnesení č.: 17/26/4/2 
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00088/2017 na akci „Komunikace v lokalitě Na Skalách, 
Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem jsou vícepráce v celkové hodnotě 88 649,9 Kč vč. DPH.  

 
Bod programu: PD na řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část – vícepráce 
usnesení č.: 17/26/4/3 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00079/2015 na akci „Projektová dokumentace ve stupni pro 
stavební povolení a územní rozhodnutí na řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. 
část“, jehož předmětem jsou vícepráce v celkové hodnotě 26 136 Kč vč. DPH.  

 

Bod programu: „Úpravy vodního díla v Zeměchách“ - vícepráce  
usnesení č.: 17/26/4/4 
RM schvaluje dodatek č. 4 k SOD č. obj. RISML/00085/2017 na akci „Úpravy vodního díla v Zeměchách, 
Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41 
Brandýsek, IČ: 25631039. Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové výši 27 724,9 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu:  Rozšíření parkovacích stání, Lobeč - Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/26/4/6 
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RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty ve výši 3 001,50 Kč bez DPH na základě Smlouvy o dílo č. 
RISML/00063/2016 podepsané dne 23.6.2016 zhotoviteli projektové dokumentace: „Rozšíření parkovacích 
stání, Lobeč – Kralupy nad Vltavou“ projekční firmě NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417. 

 

Bod programu:  II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, doplňující GT průzkum 
usnesení č.: 17/26/4/7 
RM bere na vědomí plánovanou realizaci geotechnického průzkumu oznámenou firmou GeoTec-GS, a.s., 
Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10. 

 
Bod programu:  Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou rok 
2018 
usnesení č.: 17/26/4/8 
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech 

nad Vltavou pro rok 2018.  
2. RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018. 
3. RM doporučuje ZM schválit částku ve výši 1 500 000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových 

aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018. 
4. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit v 

Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 v termínu 01.02.2018 – 09.02.2018. 
5. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem 

Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu:  Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za  
období listopad 2017 
usnesení č.: 17/26/4/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období listopad 2017. 

 

Bod programu:  Schválení záměru podat žádost o dotaci na projekt Modernizace protipovodňového 
varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/26/4/10 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z 66. výzvy Ministerstva životního prostředí na projekt 

Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad 
Vltavou. 

2. RM schvaluje zhotovitele Technicko-ekonomické studie na projekt Modernizace protipovodňového 
varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou společnost Ing. Vladimír Pavlík, 
projekční kancelář, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky, IČ: 76389570 za cenu 58 564,- Kč s DPH.  

 

Bod programu: Žádost o dotaci – environmentální vzdělávání 
usnesení č.: 17/26/4/11 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí ČR „Úprava zahrady ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou, za účelem školního a 
mimoškolního environmentálního vzdělávání“. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ČR „Úprava zahrady ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou, za účelem školního 
a mimoškolního environmentálního vzdělávání. 

 

Bod programu:  Úprava rozpisu rozpočtu 
usnesení č.: 17/26/4/12 
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RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu 

Org. odbor odpa položka Kč 

462 5 3612 6121 -73405 

563 5 3612 6121 +73405 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
usnesení č.: 17/26/5/1 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.SMSMLO/00083/2016 dohodou, ke dni 31.12.2017, se 

společností  ARS AQUAE s.r.o., se sídlem Ve Škabrdli 419, Lety u Dobřichovic, IČ: 24235342. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Palackého náměstí čp. 6, ve druhém 

podlaží zadní budovy, o celkové výměře 23 m2 (kancelář č. 1 o výměře 9 m2 a kancelář č. 2 o výměře 14 
m2), na dobu neurčitou, za minimální cenu 500,- Kč /m2/rok, energie a služby budou hrazeny nájemcem 
nad rámec nájmu. 

 

Bod programu: Žádost o povolení umístění banneru  
usnesení č.: 17/26/5/2 
RM schvaluje bezúplatné umístění banneru na budovu pivovaru v Kralupech nad Vltavou s názvem 
„Sebeobrana pro ženy 2018“ sdružení Tiger – Jiu Jitsu, o.s., zastoupené panem Jakubem Běželem, od 
prosince 2017 do konce února 2018. 

 
Bod programu: 

1. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
2. Žádost o pronájem pozemku (restaurační předzahrádka)   
usnesení č.: 17/26/5/3 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 7196094 dohodou, ke dni 31.12.2017, s J. K.,  

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy nad Vltavou , na 

dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s celoroční provozní dobou od 01.01. do 31.03. a od 
01.10. do 31.12. v rozsahu 7 m2 a od  01.04. do 30.09. v rozsahu 20 m2 , za účelem provozování 
restaurační předzahrádky před restaurací „Na Františku“, v Riegrově ulici čp. 208, Kralupy nad Vltavou, 
za nájemné 10.800,- Kč/rok. 

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 

Bod programu: Žádost o nájem částí  pozemků  p. č.118/4 a 549/2 v k.ú. Mikovice  
usnesení č.: 17/26/5/4    
RM schvaluje záměr o nájmu částí pozemků parc. č. 118/4 a parc. č. 549/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, o výměře 180 m2, za účelem využití pozemku jako zahrada u rodinného domu čp. 112, U Studánky a 
k parkování osobního automobilu. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 17/26/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene -  práva umístění,  provozu, údržby a oprav trafostanice  na pozemku  
parc. č. st. 1134 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši  10.000,-Kč. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – v k. ú. Kralupy (Krajská správa a údržba silnic a.s.) 
usnesení č.: 17/26/5/6 
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, 
údržby a oprav napájecího kabelu pro veřejné osvětlení   na pozemcích  parc. č. 590/7, parc.č. 669/1 a parc. 
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č. st.72/3  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
organizace  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. se sídlem Zborovská 
11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – kanalizační, vodovodní  přípojka a 
přípojka plynu v k.ú. Lobeč . 
usnesení č.: 17/26/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí,   kanalizační  a vodovodní přípojky na pozemcích města parc. č. 367/37 a parc. č. 776/1 a 
přípojky plynu na pozemku  města  parc. č. 362/22, vše  v  k. ú.  Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 364/2   v k. ú. Lobeč výši 4.000,- Kč za prvních 10m  
a 200,- Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/26/5/8 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.12.2017 do 30.11.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Vrchlického čp. 703 paní N. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2017 do 30.11.2018. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha. 
usnesení č.: 17/26/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738 s panem I. T. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Projektový záměr místního akčního plánu rozvoje pro ORP Kralupy nad Vltavou II 
usnesení č.: 17/26/6/1  
1. RM schvaluje přípravné kroky k realizaci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP 

Kralupy nad Vltavou 
2. RM schvaluje jako žadatele a realizátora MAP II MAS Nad Prahou, Mělnická č. 275, Líbeznice 

 

Bod programu: Žádost obce Husinec o uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 
školy 
usnesení č.: 17/26/6/2 
1. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ 

podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí Husinec. 

2. RM ukládá SVŠK zjistit skutečnou kapacitu školských zařízení dle sdělení ředitelů.   

 

Bod programu: Informace o konci šestiletého funkčního období ředitelů škol zřizovaných městem  
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/26/6/3 
RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o konci šestiletého funkčního období ředitelů a ředitelek škol 
zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání  
se separovaným odpadem  
usnesení č.: 17/26/7/1  
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RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem č. ŽPSML/00006/2014, jehož předmětem je rozšíření počtu kontejnerů na 
separovaný odpad dle přílohy. Navýšení ceny za svoz separovaného odpadu odpovídá způsobu výpočtu ceny, 
který je uveden v příloze smlouvy a je její nedílnou součástí.  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – ZŠ Komenského  
usnesení č.: 17/26/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty, § 6223 (mezinárodní spolupráce j.n.),  pol. 

5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), Základní škole  Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám., IČ 47009098, zastoupené ředitelkou Mgr. Jiřinou Hereinovou, se sídlem Komenského 
nám. 198, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 10.000,- Kč na na nákup nových titulů do školní knihovny. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00083/2017) se Základní školou, Kralupy nad Vltavou Komenského nám., IČ 47009098, zastoupené 
ředitelkou Mgr. Jiřinou Hereinovou, se sídlem Komenského nám. 198, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Spolek Artuš  
usnesení č.: 17/26/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí),  pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) Spolku Artuš z.s., IČ 01564480, se sídlem Riegrova 
181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném PhDr. Radomírem Dvořákem, ve výši 5.000,- Kč na 
provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s orchestrem, pěveckým sborem a sólisty. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00084/2017) se Spolkem Artuš z.s., IČ 01564480, se sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném PhDr. Radomírem Dvořákem. 

 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/26/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí),  pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 (Fond MST2) pro Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad 
Vltavou, IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad Vltavou, zastoupené Ing. Janou Jandovou, předsedkyní 
sdružení, ve výši 10.000,- Kč na pořádání 3. ročníku orientačního závodu dětí při ZŠ Mikovická  
„Mikovický běžák“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00085/2017) se Sdružením rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou, IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad 
Vltavou, zastoupené Ing. Janou Jandovou, předsedkyní sdružení. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Informace ředitelky DDM o stavu elektřiny  
usnesení č.: 17/26/9/1  
RM bere na vědomí informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o problémech 
s elektrickými rozvody v budově. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva – ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 
usnesení č.: 17/26/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, 
za listopad 2017. 

Bod programu: Přehledová zpráva – MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 17/26/9/3 
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za listopad 2017.      

Bod programu: Jmenování členů školských rad za zřizovatele pro funkční období 2017 - 2020 
usnesení č.: 17/26/9/4 
RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za členy školských rad pro 
funkční období 2017 - 2020, jako zástupce zřizovatele: 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029:   Petr Holeček   
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198:  Jan Špaček  Libor Lesák 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682: Tomáš Pekárek  Ing. Petr Listík  
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:   Mgr. Martin Luksík 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182:    Ing. Marek Czechmann    
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111:    Ing. Marek Czechmann Petr Holeček 

 

Bod programu: Žádost o změnu odpisového plánu na rok 2017 a 2018 
usnesení č.: 17/26/9/5 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, změnu odpisového plánu na rok 2017 a na rok 2018. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 17/26/9/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní A. L. a panu 

M. L. na dobu určitou od od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 401 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu M. S. na 

dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 409 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. B. na 

dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 354 v DPS V Luhu 1181 paní H. H. na dobu určitou 

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181 paní S. B. na dobu určitou 

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Bod programu: Žádost o finanční kompenzaci za rozdíl tarifu elektřiny  
usnesení č.: 17/26/9/7 
RM schvaluje uhradit panu V. kompenzaci za rozdíl tarifu za spotřebovanou elektřinu ve výši 22.040,-Kč 
z účtu 511 100 – Opravy a údržba bytového fondu. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období říjen 2017 
usnesení č.: 17/26/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období říjen 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva – ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111  
usnesení č.: 17/26/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizace, za červen 2017. 

 

Bod programu: Opravy domu čp. 34, Zeměchy  
usnesení č.: 17/26/9/10 
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RM bere na vědomí stav bytového domu čp. 34, Zeměchy.  (počet radních se zvýšil o Tomáše Pekárka) 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 17/26/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 09/2017 Komise školské a prevence kriminality ze dne 20.11.2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.16 
usnesení č.: 17/26/11/2  
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 16 ze dne 23.11. 2017. 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/26/11/3  
RM bere na vědomí Zápis č. 25 Zdravotní a sociální komise ze dne 23. 11. 2017. 

 

Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 17/26/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 21 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 28.11.2017. 

 

Bod programu: Zápis č. 8 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 17/26/11/5 
1. RM bere na vědomí zápis č. 8 Komise výstavby a dopravy ze dne 28. 11. 2017. 
2. RM schvaluje oslovení projektanta pro dopravní stavby za účelem zpracování návrhu úpravy křižovatky 

ulic Přemyslova a Růžové údolí (Lidové náměstí). 
3. RM ukládá RIaSM, aby zadal u projektanta pro dopravní stavby zpracování návrhu úpravy křižovatky ulic 

Přemyslova a Růžové údolí (Lidové náměstí). 
4. RM schvaluje oslovení projektanta pro dopravní stavby za účelem prověření, zda je navržené umístění 

parkovacích stání v Lobči (parkoviště před BD) reálné. 
5. RM ukládá RIaSM, aby zadal u projektanta pro dopravní stavby prověřit, zda je navržené umístění 

parkovacích stání v Lobči (parkoviště před BD) reálné. 
6. RM schvaluje oslovení projektanta pro dopravní stavby za účelem zpracování návrhu úpravy parkování 

v křižovatce parkoviště a ulice Generála Klapálka tak, aby to vyhovovalo dopravním předpisů. 
7. RM ukládá RIaSM, aby zadal u projektanta pro dopravní stavby zpracování návrhu úpravy parkování 

v křižovatce parkoviště a ulice Generála Klapálka tak, aby to vyhovovalo dopravním předpisů. 
8. RM schvaluje provést zákres žlutých čar ve vjezdu do nemocnice. 
9. RM ukládá TSM provést zákres žlutých čar ve vjezdu do nemocnice. 
10. RM schvaluje provést umístění sloupků (dva kusy) v ulici J. Palacha (Na Jízku) dle předloženého návrhu. 
11. RM ukládá TSM provést umístění sloupků (dva kusy) v ulici J. Palacha (Na Jízku) dle předloženého 

návrhu. Návrh bude předložen DI PČR, HZS a odboru dopravy k odsouhlasení. 
12. RM schvaluje provedení umístění sloupku (jeden kus) v ulici Grégrova (u restaurace Na Františku) dle 

předloženého návrhu. 
13. RM ukládá TSM provést umístění sloupku (jeden kus) v ulici Riegrova (u restaurace Na Františku) dle 

předloženého návrhu. Návrh bude předložen DI PČR, HZS a odboru dopravy k odsouhlasení. 
14. RM schvaluje provést zákres křížení cyklostezky a ul. Štefánikova. 
15. RM ukládá TSM provést zákres křížení cyklostezky a ul. Štefánikova 
16. RM schvaluje v případě zadání dalších etap regenerace sídliště V Zátiší projednat předložený návrh 

s vybraným projektantem. 
17. RM ukládá RIaSM v případě zadání dalších etap regenerace sídliště V Zátiší projednat předložený návrh 

s vybraným projektantem. 
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18. RM ukládá odboru dopravy a TSM provést aktualizaci zařazení místních komunikací do tříd dle zákona o 
pozemních komunikacích do 31. 1. 2018 a ukládá aktuální zařazení předložit do RM.  

 

Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 17/26/11/6 
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání rozpočtové komise konané dne 20. listopadu 2017. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Na RM se dostavili zástupci společnosti FINCENTRUM (p. Hroch, p. Lánský) s nabídkou možnosti 
předfinancování rekonstrukce budovy pivovaru formou úvěru a s nabídkou možnosti investice volných 
finančních prostředků, které by mohly být úročeny do doby jejich použití na rekonstrukci.   
 
usnesení č.: 17/26/13/1 – Smlouva o úvěru (objekt pivovaru) 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o úvěru na předfinancování rekonstrukce objektu pivovaru.  

 

RM se seznámila s možnostmi 3D vizualizací projektů, které zajistilo oddělení IT na skatepark na Cukrovaru.  
 
Jan Špaček informoval radní o změně v programu poskytování sportovních dotací.  
 
Tomáš Pekárek se dotázal na otevření zubní ordiance MUDr. Šárky Získalové. Prozatím není známo.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 18. 12. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 5. 12. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 26 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 4. 12. 2017. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 5. 12. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta    Ing. Marek Czechmann, místostarosta               
 


