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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. února 2017 

(RM č. 4) 
 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 4 
usnesení č.: 17/4/1/1  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 3/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Novela organizačního řádu 
usnesení č.: 17/4/2/1  
RM schvaluje novelu organizačního řádu města spočívající v převedení agendy „vyúčtování cestovních 
příkazů“ z působnosti odboru OKTAJ do působnosti odboru EKO. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2017 
usnesení č.: 17/4/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 

v Příbrami v celkové výši 820.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu) o 820.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného 
čerpání výdajů na pěstounskou péči o 820.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky určené na podporu činnosti Farní charity v Kralupech nad Vltavou. Finanční prostředky nebyly 
v roce 2016 vyčerpány a přechází do roku 2017 z důvodu otevření nízkoprahového zařízení v Lobečku až 
v měsíci listopadu 2016. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 100.000 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 2 – SVŠK, § 4359 o 100.000 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 52.500 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané prostředky v roce 2016 na kap. č. 2 - SVŠK na § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a 
mládeži), které přechází do roku 2017 a budou použity na příspěvek pro Farní charitu. Navýšení příjmů 
třída 8 - financování, pol. 8115 o 52.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4359 o 52.500 Kč.  

4. Přijetí peněžního daru od společnosti Středočeské vodárny, a.s. v celkové výši 10.000 Kč na úhradu 
výdajů spojených s pořádáním městských oslav „Dny Kralup 2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor 
kanceláře starosty, pol. 2321 (přijaté neinvestiční dary) o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – odbor 
kanceláře starosty, § 3399 o 10.000 Kč. 

5. Přijetí dotace od Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí v celkové výši 849.824,97 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
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státního rozpočtu) o 849.824,97 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6171 o 570.280,97 
Kč a § 6409 o 279.544 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 293.286 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 536 
(rekonstrukce komunikace v ul. Nad Lobčí v Kralupech nad Vltavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 146.410 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 535 
(rekonstrukce chodníku v ul. Poděbradova – podél trati, Kralupy nad Vltavou). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 41.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý 
majetek). Na základě zrušení skladu a zřízení nové kanceláře odboru dopravy, budou finanční prostředky 
použity na nákup nábytku do této kanceláře. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 327.446 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3117 pol. 5171 (opravy a udržování). Finanční 
prostředky budou použity na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč z kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5173 
(cestovné) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 pol. 5173 (cestovné). V rámci reorganizace MěÚ 
přechází agenda cestovních příkazů z odboru OKTAJ na odbor ekonomický. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 33.880 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 5169 (studie opravy mostu 
v ulici Erbenova). 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD – Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/4/4/1 
RM schvaluje zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a provedení 
stavby na akci: „Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova – podél trati, Kralupy nad Vltavou“ firmu NOZA, 
s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, za cenu 146.410,- vč. DPH. 

 

Bod programu: Komunikace v ulici Nad Lobčí - cenová nabídka na projektovou dokumentaci ve stupních 
DUR, DSP a DPS 
usnesení č.: 17/4/4/2 
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace ve stupních pro územní řízení, stavební povolení a 

provedení stavby na akci: "Komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou - k.ú. Lobeč" panem Ing. arch. 

Jiřím Hánlem, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy za celkovou cenu 293 286,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/4/4/3 
1. RM bere na vědomí informaci předložené varianty na rekonstrukci skateboardového hřiště. 
2. RM ukládá odboru RIaSM rozpracování varianty č. 2 a následné předložení radě města. 

 
Bod programu: Schválení zhotovitele lezecké stěny v hale zimního stadionu  
ODLOŽENO  
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Bod programu: Změna profilu zadavatele   
usnesení č.: 17/4/4/5 
1. RM bere na vědomí informaci o současném nevyhovujícím profilu zadavatele Města Kralupy nad 

Vltavou, tj. portál  www.uverejnovani.cz spravovaným společností SEV Computing, s.r.o. 
2. RM schvaluje odstoupení od Smlouvy o užívání systému uveřejněnování.cz dle článku III. odst. 3 se 

společností SEV Computing, s.r.o., za podmínek provozování tohoto profilu jako neaktivního  
za cenu 1.500 Kč bez DPH/rok po dobu 5 let od ukončení poslední veřejné zakázky uveřejněné  
na tomto profilu a zároveň pověřuje Mgr. Lenku Pustinovou k zajištění administrativních činností 
spojených s tímto úkonem. 

3. RM schvaluje zřízení nového profilu zadavatele na portále www.tenderarena.cz provozovaného 
společností Tender systems, s.r.o., který splňuje veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, za cenu 12.000,- Kč bez DPH/rok a zároveň jednorázový poplatek 1.000,- Kč bez DPH. 

4. RM pověřuje Mgr. Lenku Pustinovou k zajištění administrativních činností spojených se zřízením profilu 
zadavatele Města Kralupy nad Vltavou u společnosti Tender systems, s.r.o. 

5. RM pověřuje Mgr. Lenku Pustinovou k úkonům spojených se změnou profilu zadavatele dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu  
usnesení č.: 17/4/4/6 
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávanou v otevřeném řízení s názvem 

„Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu“. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávanou v otevřeném 

řízení s názvem „Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu“. 
3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  

v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 250 000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Stanislav Hejduk, technik TSM 

Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Helena Traxlová , referent odboru ŽP 

 

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – rozdílový rozpočet a prodloužení 
termínu dokončení  
usnesení č.: 17/4/4/7 
RM schvaluje Dodatek č. 4 k SOD č. RISML/00071/2016 na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy 
nad Vltavou“ jehož předmětem budou méně práce v celkovém finančním objemu 5,- Kč bez DPH, tj. 6,- vč. 
DPH, prodloužení termínu montáže horních dílů kuchyňských linek, dveří a vestavěných skříní do 31.05.2017 
a prodloužení termínu dokončení stavby o 5 pracovních dní tj. do 13.03.2017.   

 

Bod programu: Dopravní řešení chodníků Hůrka – U Jízku  – PD  
usnesení č.: 17/4/4/8 
1. RM bere na vědomí DPS na akci: „Dopravní řešení chodníků Hůrka – U Jízku, Kralupy nad Vltavou“ 

zpracovanou ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10. 
2. RM ukládá TSM Kralupy nad Vltavou provést akci: „Dopravní řešení chodníků Hůrka – U Jízku, Kralupy 

nad Vltavou“. 
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Bod programu: ZŠ 28. října Kralupy nad Vltavou – oprava podlahy v tělocvičně 
usnesení č.: 17/4/4/9 
1. RM bere na vědomí informaci o stavu podlahy v tělocvičně ZŠ 28. října v Kralupech nad Vltavou 
2. RM schvaluje zhotovitelem stavebních prací na akci: „Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ 28. října 

v Kralupech nad Vltavou“ Martina Novotného – Malbos, Vodárenská 1180, Kralupy nad Vltavou za 
celkovou cenu 195.572,- Kč vč. DPH.  

3. RM schvaluje zhotovitelem sportovní podlahy na akci: „Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ 28. října 
v Kralupech nad Vltavou“ firmu Havel – podlahové centrum, Pod Hřbitovem 1166, 264 01 Sedlčany za 
celkovou cenu 131.874,- Kč vč. DPH.  

 

Bod programu: Žádost o rozšíření projektu rekonstrukce komunikace Pod Studánkou  
usnesení č.: 17/4/4/10 
1. RM ruší usnesení č. 16/23/4/1, ze dne 13.12.2016, ve znění: RM schvaluje zhotovitelem projektové 

dokumentace pro provedení stavby na akci: „Oprava komunikace v ulici Pod Studánkou“ Ing. Vladimíra 

Musila, U Větrolamu 987/14a, Praha 8, za celkovou cenu 60 500 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny 

z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2017. 

2. RM ruší usnesení č. 17/2/4/6, ze dne 23.1.2017, ve znění: RM schvaluje zhotovitelem projektové 

dokumentace ve stupni pro územní řízení a ve stupni pro stavební povolení vč. zajištění územního 

rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Studánkou“ Ing. 

Vladimíra Musila, U Větrolamu 987/14a, Praha 8, za celkovou cenu 137 940 Kč vč. DPH. Náklady budou 

hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2017. 

3. RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení, ve stupni pro stavební 

povolení vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a ve stupni pro provedení stavby na 

akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Studánkou, Pod Lipami“ Ing. Vladimíra Musila, U Větrolamu 

987/14a, Praha 8, za celkovou cenu 321 860 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru 

RIaSM na rok 2017. 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor Palackého nám. čp. 6 
usnesení č.: 17/4/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Flexi Rental Services s. r. o., se sídlem Kralupy nad 
Vltavou, Štefánikova 651, zastoupenou Markétou Böhmovou, jednatelkou společnosti, IČ 04518250, na 
pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží zadní budovy Palackého náměstí čp. 6, o výměře 18 
m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení kanceláře, za cenu  500,- Kč/m2/rok. 

 

Bod programu: Návrh na změnu nájemní smlouvy na pozemek  p.č. 396/5 v  k.ú. Kralupy nad Vltavou  
(Hrombaba) 
usnesení č.: 17/4/5/2 
RM schvaluje záměr o změně  nájemní smlouvy č. SMSMLO/00029/2016, uzavřené na nájem pozemku  
p.č.396/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření smlouvy o dalšího nájemce, 
společnost MQA s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Otáhalem a k navýšení nájmu na částku 18.000,00 Kč/rok.  

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)  
usnesení č.: 17/4/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900,   paní J. B.  ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  01.03.2017 do 28.02.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, J. Palacha čp. 738 paní B. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2017 do 31.03.2018.  
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3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova 211 panu D. K., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku od 01.03.2017 do 28.02.2018. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení služebního bytu 
usnesení č.: 17/4/5/4 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o pronájmu služebního bytu, zaměstnanci ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 

Jaromírovi Hrbkovi. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského čp. 198, jako na byt služební, 

s Jaromírem Hrbkem, učitelem ZUŠ Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu Hlášení volného bytu 
usnesení č.: 17/4/5/5 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 31, Chelčického 687. 
2. RM ukládá odboru RIaSM předložit RM návrh stavebních úprav stávajících 7 bytů v bytovém domě čp. 

687, Chelčického. 
Hlasuje celkem členů RM: 

Pro:   7 Proti:   0 Zdržel se:   0 

3. Odkládá se za účelem přípravy návrhu bytových úprav v bytovém domě čp. 687, Chelčického.  

 

Bod programu: Změna nájemních smluv  
usnesení č.: 17/4/5/6 
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvy č.492/07/700/SM, č.122/98/719/SM, č.185/04/700/SM 
a č.600/08/700/RIaSM dodatky, jejichž předmětem bude zvýšení ročního nájemného o sazbu DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k.ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
usnesení č.: 17/4/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN  na pozemku  parc.č.164/4 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 4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci (Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice)  
usnesení č.: 17/4/6/1 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na projekt 

„Divadlo nám pomáhá 2017“ ve výši 10.000 Kč. 
2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 5/2017, rozpočtovou změnu - převod finančních 

prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kapitoly č. 2 (odbor sociálních věcí, školství a kultury) 
z paragrafu 4329 (sociální pomoc dětem a mládeži), z položky 5169 (nákup ostatních služeb), na paragraf 
3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví), na položku 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 
organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice. 

 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci (Farní charita Kralupy nad Vltavou)  
usnesení č.: 17/4/6/2 
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem  
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S – 14865/SOC/2016.  
2. RM doporučuje ZM schválit individuální finanční dotaci pro Farní charitu Kralupy nad Vltavou ve výši 

252.500 Kč. 
3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 

individuální finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Farní charitu Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Jmenování konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/4/6/3 
1. RM jmenuje v souladu vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou, Základní škola Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou, se sídlem Revoluční 682, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71008152, ve složení: 

Předseda komise: Petr Holeček, starosta    zástupce zřizovatele 
 

Členové komise: Mgr. Jiřina Hereinová    zástupce zřizovatele 
 

Mgr. Tomáš Valášek    zástupce krajského úřadu 
Mgr. Jan Bejček odborník v oblasti státní správy, 

organizace a řízení ve školství 
Mgr. Olga Hanušová   zástupce pedagogických pracovníků 

školy  
Ing. Vladimíra Hokešová   zástupce České školní inspekce 
Věra Zavoralová  zástupce školské rady  

2. RM ukládá starostovi města Kralupy nad Vltavou jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. 
3. RM jmenuje v souladu s vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a  konkurzních 

komisích, tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise 
pro posuzování uchazečů na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, a to: Lenku Turečkovou. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – ZŠ Gen. Klapálka, 
1/2017 
usnesení č.: 17/4/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Gen. Klapálka za období leden 2017. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 17/4/9/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 310 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům M. a E. 

S. na dobu určitou od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 254 v DPS V Luhu 1181 paní L. K. na dobu určitou 

od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181 paní J. P. na dobu určitou 

od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 261 v DPS V Luhu 1181 paní L. B. na dobu určitou 
od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 458 v DPS V Luhu 1181 manželům J. a D. Č. na dobu 
určitou od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181 paní M. F. na dobu určitou 
od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 555 v DPS V Luhu 1181 paní J. V. na dobu určitou 
od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 

 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 

-  veřejnoprávní smlouva mezi Krajským úřadem Středočeského kraje a PO  
usnesení č.: 17/4/9/3 
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem  

S – 16818/SOC/2016.  
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 

individuální finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

 
Bod programu: Přidělení bytů v DPS 
usnesení č.: 17/4/9/4 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 301 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 

nad Vltavou, paní B. B., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 415 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 

nad Vltavou, paní V. K., na dobu určitou jednoho roku. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 351 v Domě s pečovatelskou službou, V Luhu č. 1181, Kralupy nad 

Vltavou, paní P. F., na dobu určitou jednoho roku. 

 
Bod programu: Převod nevyčerpaného příspěvku na provoz (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou) 
usnesení č.: 17/4/9/5 
RM doporučuje ZM schválit převod nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2016 ve výši 968.663,85 Kč 
do roku 2017, kdy budou tyto prostředky čerpány. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek – ZUŠ Kralupy, 
2/2017 
usnesení č.: 17/4/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZUŠ Kralupy za období únor 2017.  

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou za rok 2016  
usnesení č.: 17/4/9/7 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou za 

účetní období 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016. 
2. RM schvaluje částku 184 003,- Kč jako odvod zřizovateli za nespotřebovanou energii. 
3. RM schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření MěBP za rok 2016 ve výši 305 442,53 Kč do 

rezervního fondu. 
Hlasuje celkem členů RM: 

Pro:   7 Proti:   0 Zdržel se:  0 
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4. RM schvaluje převedení částky ve výši 89.445,53 Kč z rezervního fondu do fondu kulturních a sociálních 
potřeb.  

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

Bod programu: Schválení dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019, uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – pro rok 2017 (linka PID č. 316) 
usnesení č.: 17/4/10/1 
RM schvaluje uzavření a předložené znění dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (linka PID č. 316) mezi 
dopravcem ČSAD MHD Kladno, a. s., se sídlem Železničářů 885, Kladno Kročehlavy a objednateli obce 
Horoměřice, Tursko, Holubice, Velké Přílepy, Statenice a organizací ROPID, se sídlem Rytířská 10, Praha 1 a 
městem Kralupy nad Vltavou a pověřuje starostu města Petra Holečka jeho podpisem. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Plán práce rozpočtové komise na rok 2017 
usnesení č.: 17/4/11/1  
RM schvaluje plán práce rozpočtové komise na rok 2017. 

 
Bod programu: Zápis č. 1 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 17/4/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 komise výstavby a dopravy ze dne 07. 02. 2017. 
2. RM schvaluje zadání rozsahu pro zpracování projektové dokumentace na akci “Úprava komunikace a 

nové parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou – Lobeč v tomto znění: 
- kompletní zpevnění povrchů s možností parkování 
- druh povrchu určí projektant vzhledem k složitosti terénu 
- projektant navrhne nové parkoviště na pozemku, který je stavební (zastavěná plocha 
  nádvoří) 
- zásah do stávající zeleně bude v nezbytně nutné ploše pro cca 20 vozidel  

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí  

- zápis č. 1/2017 
- zápis č. 2/2017 
- Odvolání člena Komise 
- Jmenování člena Komise 

Usnesení č.: 17/4/11/3 
1. RM bere na vědomí Zápis č. 1 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 18. 01. 2017. 
2. RM bere na vědomí Zápis č. 2 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 08. 02. 2017. 
3. RM odvolává člena Komise sociálně-právní ochrany dětí MUDr. Ludmilu Novotnou k 28. 02. 2017. 
4. RM jmenuje za člena Komise sociálně-právní ochrany dětí MUDr. Ivanu Divišovou k 01. 03. 2017. 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/4/11/4  
1. RM bere na vědomí Zápis č. 19 Zdravotní a sociální komise ze dne 06. 02. 2017. 
2. RM odvolává člena Zdravotní a sociální komise pana Tomáše Felixe k 28. 02. 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 
Tomáš Pekárek navrhl odstranění pozůstatků laviček v Jungmanově ulici.  
 
usnesení č.: 17/4/12/1  - Kontrola městských laviček 
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RM ukládá odboru RIaSM - oddělení Správy majetku provést kontrolu městských laviček a přípravu návrhu 
rekonstrukcí. 

 
usnesení č.: 17/4/12/2 - Rekonstrukce viničního křížku v Zeměchách 
1. RM schvaluje zadání průzkumu stavu viničního křížku v Zeměchách (odkopání okolní zeminy, rozebrání 

fragmentů sloupu a jejich očištění) a zpracování restaurátorského záměru (vyhotovení odborného 
návrhu, jakým způsobem zrestaurovat nalezené fragmenty a doplnit chybějící, a odhadu rozpočtu prací) 
prostřednictvím Pavla Korbela, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za celkovou cenu 20.000,- Kč. 

2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 5/2017, rozpočtovou změnu - převod finančních 
prostředků v celkové výši 20.000,- Kč z kap. č. 1 - ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města), 
na kap. č. 5 - realizace investic, § 3326 pol. 5171 (opravy a udržování).  

 
Ing. Petr Listík předložil žádost o příspěvek organizaci OTS Mělník (Okresní tělovýchovné sdružení) na akci 
sportovec Mělnicka.  
 
usnesení č.: 17/4/12/3 – Poskytnutí dotace (OTS Mělník) 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace OTS Mělník ve výši 5000,- Kč z kapitoly č. 2 SVŠK z § 3419, pol 5222 

(neinvestiční transfery spolkům)  na akci sportovec Mělnicka. 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu: převod částky 5.000,- Kč v rámci kapitoly č. 2 (SVŠK) z § 4329 (ostatní 

sociální péče a pomoc dětem a mládeži), z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na § 3419 (ostatní 
tělovýchovná činnost), na položku 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením). 

3. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
OSVŠKSML/00003/2017) s OTS Mělník. 

 
Pan Špaček pozval radní na sportovní akci „Kralupská klička“. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Příští jednání Rady města proběhne 6. 3. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 21. 2. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 4 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
20. 2. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta           
 
 
 


