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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. prosince 2017 

(RM č. 27) 
 

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. 27 
usnesení č.: 17/27/1/1  
RM schvaluje návrh programu 27. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 26/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 19 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 17/27/2/1 
RM schvaluje podnájem bytu č. 19 v čp. 101 Na Hrádku na dobu od 1. 1. 2018 - do 31. 12. 2019. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období prosinec 2017 
usnesení č.: 17/27/2/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období prosinec 2017. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 
2017 
usnesení č.: 17/27/2/3 
RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
z kap.    11 paragraf 6171 položka 5192 (neinvestiční příspěvky a náhrady) - 52 000,- Kč 
na kap.    11 paragraf 6171 položka 5166 (konzultační, poradenské a právní sl.) + 52 000,- Kč 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 29/2017   
usnesení č.: 17/27/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu 2017 v celkové výši 5.526,82 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 

určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 5.526,82 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6114 o 5.526,82 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 300.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dotace je účelově 
určena na akci „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, pol. 4213 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 
300.000 Kč. 
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3. Ponížení rozpočtu 2017 v celkové výši 10.282 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na akci „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“. Ponížení příjmů kap. č. 
1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 10.282 Kč a ponížení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 
10.282 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 67.499 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, která 
je účelově určena na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 67.499 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 
67.499 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 80.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání 
Podpora kultury. Dotace je účelově určena na zajištění realizace akce Festival poezie a přednesu 
Seifertovy Kralupy 2017, pro Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 80.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3319 o 80.000 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 648.670,56 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 
648.670,56 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 648.670,56 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v maximální výši 1.193.431,48 Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace je účelově určena na akci „Demolice 
bytových domů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 
o 1.193.431,48 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.193.431,48 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 108.600 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku z § 6171 

(činnost místní správy), pol. 5169 (ostatní služby) na § 3111 (mateřské školy), pol. 5137 částku ve výši 
33.200 Kč, § 3113 (základní školy), pol. 5137 částku ve výši 26.900 Kč, § 3412 (sportovní areály), pol. 
5137 částku ve výši 24.900 Kč, § 3612 (bytové hospodářství - MěBP), pol. 5137 ve výši 4.150 Kč, § 5311 
(bezpečnost a veřejný pořádek - MěP), pol. 5137 ve výši 4.150 Kč, § 3392 (zájmová činnost v kultuře), 
pol. 5137 ve výši 15.300 Kč. V rozpočtu bylo schváleno na položce 5169 označení budov města, jelikož se 
nejedná o služby, ale o technické zhodnocení, musí být položka 5137 a jednotlivé paragrafy dle budov. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.389 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3421   org. 23219. Finanční prostředky 
budou použity na projekt „Paprsek 2017 – prevence kriminality“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 440.440 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 14 – odbor výstavby, § 3636 pol. 5169 org. 
23258. Finanční prostředky budou použity na akci „Územní studie krajiny“. 

    

Bod programu: Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2018 
usnesení č.: 17/27/3/2 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 
2018 ve výši 326.142,30  tis. Kč. (viz přílohy) 

 

Bod programu: Návrh rozpočtového výhledu rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na r. 2019 - 2023 
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usnesení č.: 17/27/3/3 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na 
roky 2019 – 2023. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/27/4/1 
RM schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separovaného odpadu ve 
městě Kralupy nad Vltavou“, s dodavatelem FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 
45809712, za celkovou cenu 2.798.588,00 Kč bez DPH, resp. 3.218.376,20 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu 
usnesení č.: 17/27/4/2 
RM bere na vědomí výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Převzetí a zajištění využití 
či odstranění odpadu“, mezi dodavatelem FCC Uhy, s.r.o., Uhy 160, 273 24 Velvary, IČ: 62586611 a 
příspěvkovou organizací města Technické služby města Kralupy nad Vltavou, a to za cenu 1230,00 Kč bez 
DPH za převzetí a zajištění využití či odstranění 1 tuny komunálního odpadu.  

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 
usnesení č.: 17/27/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Pronájem 

kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
služby dle ust. § 53 a § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v zadávacím řízení s názvem „Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“ poskytli 
jistotu ve výši 50.000 Kč. Jistotu poskytne účastník v  souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Tereza Dobrovolná, vedoucí odboru dopravy 
- Markéta Benešová, referent odboru dopravy 
Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Jana Králová, referent odboru dopravy 
- Bc. Hana Hejzlarová, referent odboru dopravy 

 

Bod programu: “Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – prodloužení termínu 
usnesení č.: 17/27/4/4 
1. RM schvaluje dodatek č. 4 k SOD č. obj. RISML/00096/2017 na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. 

Října, Kralupy nad Vltavou“ firmě SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla v úseku od ulice Na Záruce 
k ulici Mlýnská o 6 týdnů. Realizace bude probíhat v termínu od 03. 04. – 15. 05. 2018. 

2. RM ukládá TSM provedení zaštěrkování úseku od ulice Na Záruce k ulici Mlýnská, z důvodu zamezení 
promrzání zeminy v zimním období a z důvodu lepšího přístupu do stávajících nemovitostí. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, Část 3 – Elektronizace  
evidence majetku  
usnesení č.: 17/27/4/5 
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RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nové funkce IS Města Kralupy 
nad Vltavou, Část 3 – Elektronizace evidence majetku“ s dodavatelem T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 
03 Hradec Králové, IČ: 47451084, za celkovou cenu 862.000,00 Kč bez DPH. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Zeměchy - revokace usnesení  14/12/5/06 ze dne 
06.05.2014 
usnesení č.: 17/27/5/1 
1. RM ruší usnesení č. 14/12/5/06 ze dne 06.05.2014. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 

oprav vodovodní přípojky na pozemku města parc. č. 204/5, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad 
Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 179/70, Občanského sdružení zahrádkářů Zeměchy, se 
sídlem 9. května 34, Zeměchy, IČ 70862818,  za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Hlášení volného bytu   
usnesení č.: 17/27/5/2 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 3, Cesta Brigádníků 679. 
2. RM ukládá majetkoprávní a bytové komisi připravit na byt č. 3, Cesta Brigádníků 679 návrh na uzavření 

nájemní smlouvy ze sociálních důvodů. 

 
Bod programu:  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 17/27/5/3 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B. ze sociálních důvodů na 
dobu od 01.01.2018 do 31.12.2018.  

 

Bod programu: Žádost o rozšíření nájmu nebytových prostor Palackého čp.6 - Ekologické centrum 
usnesení č.: 17/27/5/4    
1. RM ruší usnesení č.17/26/5/1, bod 2, ze dne 04.12.2017. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory o velikosti 14 m2 (kancelář č.2) v objektu 

Palackého náměstí čp. 6 ve druhém podlaží zadní budovy za cenu 1,- Kč/m2/rok Výzkumnému ústavu pro 
hnědé uhlí, a.s., Most – Ekologickému centru Kralupy nad Vltavou, formou Dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě č.499/11/700/RIaSM. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách 
města. 

3. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Palackého nám. čp. 6, ve druhém 
podlaží zadní budovy, o celkové výměře 9 m2 (kancelář č. 1), na dobu neurčitou, za minimální cenu 500,-
Kč/m2/rok, energie a služby budou hrazeny nájemcem nad rámec nájmu. Záměr bude vyvěšen na 
úředních deskách a webových stránkách města.   

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Skutečná kapacita školských zařízení – plnění usnesení č. 17/26/6/2 
usnesení č.: 17/27/6/1  
RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o skutečné kapacitě škol a školských zařízení dle sdělení 
ředitelů/ek škol. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – programové a individuální dotace 
usnesení č.: 17/27/6/2  
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků dle 
položek: 
Z:         -28.767,- Kč 
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 
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Pol. 5171 Opravy a udržování 
Na:         +28.767,- Kč 
§ 3419 Využití volného času dětí a mládeže 
Pol. 5493 Nákup materiálu jinde nezařazený 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: ŽP – Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
usnesení č.: 17/27/7/1  
RM bere na vědomí PŘEHLEDOVOU ZPRÁVU o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu „na dodávky“ a  „na služby“ v rozsahu předpokládané hodnoty od výše 50.001,- Kč do 500.000,- Kč 
(bez DPH), a „na stavební práce“ v rozsahu předpokládané hodnoty od výše 50.001,- Kč do 1.000.000,- Kč 
(bez DPH). 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Junák – český skaut 
usnesení č.: 17/27/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí),  pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) spolku Junák-český skaut, středisko Střelka nad 
Vltavou, z.s., IČ 18621121, se sídlem Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném Mgr. 
Magdalenou Šatavovou ve výši 7.000,- Kč na obnovu vybavení kuchyně na jedné ze střediskových 
základen spolku, chatě Dřevomorka v Lužických horách. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00094/2017) se spolkem Junák-český skaut, středisko Střelka nad Vltavou, z.s., IČ 18621121, se sídlem 
Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném Mgr. Magdalenou Šatavovou. 

 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Lesní mateřská škola Kulíšek z.s. 
usnesení č.: 17/27/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí),  pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) Lesní mateřské škole Kulíšek z.s., IČ 26549671, se 
sídlem Krakovská 430, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené Bc. Blankou Dymáčkovou, předsedkyní 
spolku, ve výši 7.000,- Kč na dovybavení pomůcek školy důležitých pro plnění školního vzdělávacího 
programu. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00095/2017) s Lesní mateřskou školou Kulíšek z.s., IČ 26549671, se sídlem Krakovská 430, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, zastoupené Bc. Blankou Dymáčkovou, předsedkyní spolku. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 – Kancelář starosty 
usnesení č.: 17/27/8/3 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Kancelář starosty) a 
paragrafu 3399 (ostatní záležitosti kultury), org. 2666 (Dny Krlaup) ve výši 70.000,- Kč, z položky 5164 
(nájemné), org. 2666 (Dny Kralup) -  na položku 5164 (nájemné), org. 2888 (Adventy) ve výši 20.000,- Kč a 
z pol. 5169 (nákup ost. služeb), org. 2666 (Dny Kralup) ve výši 50.000,- Kč na pol. 5164 (nájemné), org. 2888 
(Adventy) 25.000,- Kč a pol. 5169 5169 (nákup ost. služeb), 2888 (Adventy) 25.000,- Kč. 

 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Jan Bartoš 
usnesení č.: 17/27/8/4 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí),  pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0012 (Fond MST1) panu Janu Bartošovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve výši 13.000,- Kč na pokrytí celkových fixních nákladů 
vynaložených na tvorbu Turistického a informačního portálu města Kralupy nad Vltavou. 
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2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML 
00096/2017) s panem Janem Bartošem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)  a  
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 012 MST1, ve výši 
13.000,-  Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám). 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Jmenování členů školských rad za zřizovatele pro funkční období 2017 - 2020 
usnesení č.: 17/27/9/1  
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:    
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:   
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182: 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Třebízského 
usnesení č.: 17/27/9/2 
RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové 
organizaci, následovně: 
Účet 501 – Spotřeba materiálu (pol. mat. náklady ŠD)    - 72.000 Kč 
Účet 501 – Spotřeba materiálu (pol. mat. náklady MŠ)    - 20.000 Kč 
Účet 501 – Spotřeba materiálu (pol. mat. náklady ŠK)    - 30.000 Kč 
Účet 558 – Hmotný majetek       + 92.000 Kč 
Účet 518 – Ostatní služby       + 30.000 Kč  

Bod programu: Oznámení ZŠ Gen. Klapálka o čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 17/27/9/3 
RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, ve výši 59.000 Kč.    

Bod programu: Oznámení KaSS Kralupy nad Vltavou o čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 17/27/9/4 
RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad 
Vltavou, ve výši 630.000,- Kč. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 17/27/9/5 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 49 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Mikovická 501, Kralupy 
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 40 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 
Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS  
usnesení č.: 17/27/9/6 
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RM schvaluje přidělení bytu č. 411 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 
nad Vltavou, paní M. K., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Žádost o schválení odpisu nevymožitelné pohledávky  
usnesení č.: 17/27/9/7 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka odpis nevymožitelných pohledávek 
v celkové výši 8.638 Kč. 

 

Bod programu: Úprava rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy n.Vlt. 
usnesení č.: 17/27/9/8 
1. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 560.000,- Kč z účtu 

521100 -  Hrubé mzdy na účet 511100 - Opravy a udržování   
2. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 27.000,- Kč z účtu 

521100 -  Hrubé mzdy na účet 521200 - Opravy a udržování automobilů 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období listopad 2017 
usnesení č.: 17/27/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období listopad 2017. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu - DDM  
usnesení č.: 17/27/9/10 
RM ruší usnesení č. 17/25/9/3. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 17/27/9/11 
RM schvaluje navýšení částky finančního účelového daru pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, 
Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v návaznosti na 
usnesení č. 17/21/9/3 ze dne 09.10.2017, určeného k uhrazení stravného ve školní jídelně, o 4.830 Kč a 
uzavření příslušné darovací smlouvy pro období od 02.01.2018 do 29.06.2018 v celkové výši 30.590 Kč. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu TSM 
usnesení č.: 17/27/9/12 
RM schvaluje čerpání rezervního fondu Technických služeb města ve výši 2067 234 Kč dle Zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb, § 30, odstavce 2, písmena b) k časovému 
překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 17/27/9/13 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 8 
koloběžek Puky R03 a 8 dětských cyklistických přileb Etape, v celkové hodnotě 19.192 Kč, od Spolku rodičů a 
přátel mateřské školy U Šípkové Růženky. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Návrhy odměn za II. pololetí 2017 členům komisí 
usnesení č.: 17/27/11/1  
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RM schvaluje odměny členům komisí za II. pololetí 2017 dle příloh. 

 
Bod programu: Žádost sportovního klubu Jiu-jitsu Kralupy z. s., o individuální dotaci pro Michaelu 
Góralczykovou 
usnesení č.: 17/27/11/2  
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro sportovní klub Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ 22855904, se 

sídlem: Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, ve výši 9.000,- Kč, na částečné pokrytí výloh spojených se 
startem Michaely Góralczykové na Mistrovství Evropy juniorů a kadetů v Makedonii. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro sportovní klub Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ 22855904, se sídlem: Předmostí 705, 
Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 06/2017 
usnesení č.: 17/27/11/3  
1. RM bere na vědomí zápisy z jednání kulturní komise č. 06/2017 ze dne 12.12.2017. 
2. RM bere na vědomí rezignaci Jitky Košťálové na pozici členky kulturní komise s účinností od 31.12.2017. 
3. RM ukládá Kulturnímu a společenskému středisku předkládat RM na vědomí plánovaný program oslav 

(Dny Kralup, Adventy) vždy v předstihu alespoň dva měsíce předem a konečný program poté zhruba 
měsíc předem.  

4. RM ukládá řediteli KaSS zúčastňovat se pravidelně jednání Kulturní komise. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 32 
usnesení č.: 17/27/11/4 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 32 ze dne 12.12.2017. 

 

Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 17/27/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání rozpočtové komise konané dne 4. prosince 2017. 

Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 5/2017 
usnesení č.: 17/27/11/6 
RM bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 11.12.2017. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu - DDM  
usnesení č.: 17/27/9/10 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou čerpání z investičního fondu ve výši 119.000 Kč 
na nákup osobního automobilu do areálu ŠVP Mokrosuky. 
 
 
 
 
 
 
 



str. 9 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 15. 1. 2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 19. 12. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 27 
města Kralup nad Vltavou, konané  dne 18. 12. 2017. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19. 12. 2017 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                        Libor Lesák, místostarosta 


