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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. ledna 2018 

(RM č. 2) 
 

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. 2 
usnesení č.: 18/2/1/1  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2018   
usnesení č.: 18/2/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 18.999,64 Kč. Jedná se o finanční 

vypořádání dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a 
byly zaslány prostřednictvím účtu Středočeského kraje na účet Ministerstva práce a sociálních věcí 
v lednu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 18.999,64 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 18.999,64 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 1.080 Kč. Jedná se o finanční vypořádání 
neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Finanční prostředky, které 
nebyly v roce 2017 vyčerpány, byly zaslány prostřednictvím účtu Středočeského kraje na účet 
Ministerstva vnitra v lednu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.080 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 1.080 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 71.591,28 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5139 (nákup materiálu), které budou použity na nákup 
tonerů do laserových tiskáren. Finanční prostředky byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktura 
proběhne až v roce 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 71.591,28 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 71.591,28 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 42.019,35 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5168 (zpracování dat a služby související s inf. 
technologiemi), které budou použity na nákup tiskárny na odbor dopravy pro tisk obálek a výzev, 
v souvislosti s rozšířením počtu pracovníků DSA. S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 
2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 42.019,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – 
OKTAJ, § 6171 o 42.019,35 Kč.  

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 11.526,68 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5171 (opravy a údržba bez technického zhodnocení), které 
budou použity na nákup tiskárny na odbor dopravy pro tisk obálek a výzev, v souvislosti s rozšířením 
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počtu pracovníků DSA. S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 2018. Navýšení příjmů třída 8 
– financování, pol. 8115 o 11.526,68 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 11.526,68 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 150.686 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 6125 (výpočetní technika), které budou použity na nákup 
datového úložiště Q-NAP. Nákup byl plánován v roce 2017, problémy nastaly na straně výrobce. Finanční 
prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do roku 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, 
pol. 8115 o 150.686 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 150.686 Kč.  

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 20.749 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky na § 5212 (ochrana obyvatelstva), které byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktura 
proběhne až v lednu 2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 
2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 20.749 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář 
starosty, § 5212 o 20.749 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 348.850,43 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky účelově určené na spoluúčast k dotaci „Efektivní veřejná správa“, které nebyly v roce 
2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 
348.850,43 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 82.668,43 Kč a kap. č. 11 – 
OKTAJ, § 6171 o 266.182 Kč. 

9. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 70.180 Kč. Jedná se o finanční prostředky účelově určené na 
spoluúčast k dotaci „Nové funkce informačních systémů města Kralupy nad Vltavou“, které nebyly v roce 
2017 vyčerpány a přechází do rezervy na spoluúčast k dotacím roku 2018. Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 70.180 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 70.180 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.350 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 187 
(bezbariérový chodník ul. Hybešova). Jedná se o administraci žádosti o dotaci.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.350 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 439 
(parkovací stání v ul. Dobrovského). Jedná se o administraci žádosti o dotaci.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 58.600 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 6122 org. 564 
(protipovodňová opatření). Jedná se o projektovou dokumentaci.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 165.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5167org. 23251 
(efektivní veřejná správa). Jedná se o spoluúčast na školení a kurzy). 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 335.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 pol. 5011, 5031 a 
5032 org. 23251 (efektivní veřejná správa). Jedná se o mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního 
pojištění). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 35.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 565 
(naučná zahrada – ZŠ V. Havla). Jedná se o projektovou dokumentaci.  
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7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 pol. 5331 (příspěvek pro ZŠ 
Jodlova). Jedná se o příspěvek na spolufinancování neinvestičního projektu „Pobyt dětí se zaměřením na 
prevenci kriminality“ financovaného Krajským úřadem Středočeského kraje. 

    

Bod programu: Návrh na vyřazení majetku 
usnesení č.: 18/2/3/2 
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 1) dle návrhu Likvidační komise. 

 

Bod programu: Smlouva o úvěru 
usnesení č.: 18/2/3/3 
1. RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru městem Kralupy nad Vltavou ve výši 60 mil. Kč na investiční 

akce města v roce 2018 od České spořitelny, a.s.  
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o úvěru mezi městem Kralupy nad Vltavou a Českou 

spořitelnou, a.s.  
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2018 
usnesení č.: 18/2/4/1 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup DA pro JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice“ 

z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce skateboardového hřiště“ z Programu 
2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fond sportu, volného 
času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 2018“ z Programu 2018 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 

4. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na 
projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2018“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 

5. RM schvaluje Základní škole Václava Havla, Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt 
„Modernizace školní knihovny“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 

6. RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt Výstava 

"Kralupy nad Vltavou před 100 lety“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

7. RM schvaluje Základní a mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou 
podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup vybavení do školní dílny“ z Programu 2018 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární 
prevence Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu. 

 

Bod programu: Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci  
Programu prevence kriminality 2018 
usnesení č.: 18/2/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Modernizace MKDS“ 

z Programu prevence kriminality 2018 s celkovými náklady 250 000,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve 
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výši 225 000,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu, a to minimálně 25 000,- Kč. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Forenzní značení“ z Programu 
prevence kriminality 2018 s celkovými náklady 34 750,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 31 000,- Kč 
a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to 
minimálně 3 750,- Kč. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality“ 
z Programu prevence kriminality 2018 s celkovými náklady 40 000,- Kč. 

 

Bod programu: Vybudování venkovního výtahu u ZŠ Jodlova 
usnesení č.: 18/2/4/3 
1. RM schvaluje záměr vybudovat venkovní výtah pro handicapované žáky ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou.  
2. RM ukládá odboru Realizace investic a správy majetku zajistit projektovou dokumentaci v daném stupni 

na vybudování venkovního výtahu pro handicapované žáky ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou.   

 

Bod programu:  Vstup do komunikace v ulici Arbesova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky ze 
stavební uzávěry 
usnesení č.: 18/2/4/5 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana P. T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to 
na základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Arbesova, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je provedení 
nových přípojek vodovodu a kanalizace pro novostavbu dvou rodinných domů na (parc.č. 271/15, 829 a 1710 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou). Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu:  Smlouva o umožnění realizace stavby – Lokalita Na Cikánce  
usnesení č.: 18/2/4/6 
RM doporučuje ZM schválení uzavření Smlouvy o umožnění realizace stavby č. smlouvy: RISML/00007/2018 
na realizaci nové lokality, rekonstrukci stávajících komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě Na Cikánce, a 
to mezi Městem Kralupy nad Vltavou a žadateli panem L. H. a R. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Rozšíření nájmu nebytových prostor Palackého čp.6 - Ekologické centrum 
usnesení č.: 18/2/5/1 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.499/11/700/RIaSM s Výzkumným ústavem pro 
hnědé uhlí a.s., Most – Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, jehož předmětem bude rozšíření pronájmu 
nebytových prostor o velikosti 14 m2 (kancelář č.2) ve druhém podlaží v objektu Palackého náměstí čp. 6 za 
cenu 1,- Kč/m2/rok. 

 

Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2017 
usnesení č.: 18/2/5/2 
1. RM města bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2017 ve výši 2,5 %. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2018 o roční míru inflace ve výši 2,5 % u nájemních smluv 

(nájem objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 10.000,- Kč. 

 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (pozemek v k.ú. Mikovice) 
usnesení č.: 18/2/5/3 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00103/2017, uzavřené  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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou ke dni 31.01.2018. 

2. RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o 
výměře 340 m2, za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci.  
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Bod programu: Informace o prodeji bytového domu čp. 1174, Purkyňovo nám. 
usnesení č.: 18/2/5/4    
RM bere na vědomí informaci o prodeji bytového domu čp. 1174, umístěném na pozemku parc. č. st. 928/1 
v k.ú. Lobeč. 

 

Bod programu: Žádost o přechod nájmu bytu 
usnesení č.: 18/2/5/5 
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX z M. S., narXXXXXXXX XXXXXXXXX, pana M. S., nar. 
XXXXXXXXXXX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku za podmínky úhrady peněžité jistoty ve výši 
3násobku měsíčního nájmu před uzavřením smlouvy. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/2/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 panu J. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.03.2018 do 28.02.2019.   
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.03.2018 do 28.02.2019. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 18/2/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. st. 590, parc. č. st. 592, parc. č. st. 587, parc. č. 113/1, 
parc. č. 194/2, parc. č. 153/26, parc. č. 153/36, parc. č. 126/1, parc. č. 120/5, parc. č. parc. č. 139/58, parc. č.  
122/112, parc. č. 139/57, parc. č. 139/55, parc. č. 139/56, parc. č. 129/3, parc. č. 139/53, parc. č. 139/54,   
vše v k. ú. Lobeček,  jejichž 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 za prvních 10 m 
délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve 
výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Kralupy – Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.(CETIN) 
usnesení č.: 18/2/5/8 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 1566/1 a parc. č. 1723 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch České telekomunikační 
infrastruktury a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-
Kč včetně DPH. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta brigádníků čp. 679                                            
usnesení č.: 18/2/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta Brigádníků 679 s paní M. H. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku. 

 

Bod programu:Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Mikovice a Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 18/2/5/10 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN na pozemcích,  parc. č. 91/96, parc. č. 91/102,  parc. č. 91/104, parc. č. 91/106, 
parc. č. 91/107, parc. č. 91/109, parc. č. 91/110, parc. č. 91/115, parc. č. 91/116, parc. č. 91/117, parc. č. 
91/127, parc. č. 91/130 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou a parc. č.  347/9 a parc. č. 347/13 v k.ú. Lobeč,  
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 
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874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši   10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za 
každý další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Informace o pronájmu pozemku se stavbou bez č.p. v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/2/5/11 
RM bere na vědomí informaci o nezájmu o pronájem pozemku parc. č.st. 753 o výměře 336 m2 , jehož 
součástí je stavba bez čísla popisného, v k. ú. Kralupy nad Vltavou a zadání vypracování dokumentace pro 
provedení demolice objektu. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene –  kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. Minice u Kralup nad 
Vltavou. 
usnesení č.: 18/2/5/12 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 515/2 a parc. č. 18/3  v  k. ú.  
Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků 
pozemku parc. č. st. 36 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, ve výši 4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 
200,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 

Bod programu: Návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v bytovém domě Vrchlického čp. 703 
usnesení č.: 18/2/5/13 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrchlického 703 s paní B. K. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku za podmínky vyklizení a předání bytu č. 10, J. Palacha 738. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Vrchlického 703 s paní A. P. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Vrchlického 703 s manželi A. a V. K.  ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku za podmínky vyklizení a předání bytu č. 7, J. Palacha 738. 

 

Bod programu:  Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú.  Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 18/2/5/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. 281/107, parc. č.  727/4, parc. č. 281/2 v k.ú. Lobeč,  
jejichž 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 za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za 
každý další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – umístění  lávky přes Zákolanský potok v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 18/2/5/15 
RM schvaluje  zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění, užívání, údržby a oprav lávky přes 
Zákolanský potok na pozemku parc.č.597/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, mezi Městem Kralupy nad Vltavou, 
jako oprávněným, a ČR – Povodí Vltavy, st. podnik,  IČ 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, jako 
povinným, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  č. 1371-43/2017, za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,- Kč + DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 18/2/5/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN  na pozemcích  parc. č. 547/26, parc. č. 593/1 a parc. č. 594/1  v k. ú. Minice u 
Kralup nad Vltavou, jejichž 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 3.000,-Kč za prvních 10m délky 
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trasy a 150,-Kč za další m trasy uložení vedení do pozemků vedených jako jiná plocha. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182 
usnesení č.: 18/2/6/1  
1. RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října, okres Mělník, 

příspěvkové organizace, pana Mgr. Václava Živného, ke dni 30.06.2018. 
2. RM vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou: 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, se sídlem 28. 
října 182, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71010823. 

3. RM schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění: 
Rada města Kralupy nad Vltavou v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované 
městem Kralupy nad Vltavou: Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková 
organizace, se sídlem 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71010823. 

 
Požadavky:  

• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• občanská a morální bezúhonnost  

• dobrý zdravotní stav 
 
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele:        01.07.2018 
 
Náležitosti ke konkurznímu řízení: 
1. přihláška  
2. ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání) 
3. doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe 
4. strukturovaný životopis a kontakty pro získání referencí  
5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran 
6. motivační dopis 
7. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 
8. lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele (ne starší než tři měsíce) 
 
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 16. března 2018 na adresu:  
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, k rukám Mgr. Evy 
Ivanové, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury, nebo lze doručit i osobně přes podatelnu 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1. 
Elektronické přihlášky nejsou možné. Uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na konkurzním řízení. 
Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ 28. října – neotvírat“. 
 
Případné dotazy na tel. čísle 315 739 925 -  Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a 

kultury, e-mail: eva.ivanova@mestokralupy.cz. 
4.  RM ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu. 
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Bod programu: Žádost Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice o individuální dotaci na podporu 
sociálních služeb 
usnesení č.: 18/2/6/2 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2, převodem částky 10.000,- Kč: 

Z:  
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Pol. 5169 Nákup ostatních služeb 
Na: 
§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 
Pol. 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552, 
se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85, ve výši 10.000,- Kč, na projekt „Divadlo nám 
pomáhá 2018“. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 
5339 (Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

3. 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 Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice, IČO: 00673552, se sídlem Podřipská 
1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85. 

 

Bod programu: Populační kalkulačka pro Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/2/6/3 
RM bere na vědomí informace, které jsou uvedeny v Populační kalkulačce Kralupy nad Vltavou, kterou 
vypracovala SCaC spol. s r.o., Praha 2, Americká 21 

 

Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ 
usnesení č.: 18/2/6/4 
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 
2018/2019: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:   
středa 09.05.2018 a čtvrtek 10.05.2018 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501.  
 

Základní  škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
středa 09.05.2018 a čtvrtek 10.05.2018 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
středa 09.05.2018 a čtvrtek 10.05.2018 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.  
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše č. p. 694.  

 

Bod programu: OTS Mělník – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na akci  
„Sportovec Mělnicka za rok 2017“  
usnesení č.: 18/2/6/5 
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 OTS Mělník, IČ: 67673881, se sídlem Pražská 417, Mělník, PSČ: 276 01, na akci 
„Sportovec Mělnicka za rok 2017“. 

 

Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o programovou dotaci na podporu 
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sportu v roce 2018 
usnesení č.: 18/2/6/6  
RM schvaluje  komisi na otevírání obálek s žádostmi o dotace na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou 
pro rok 2018 ve složení: 
Jan Špaček, radní a zastupitel, předseda komise 
Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru SVŠK, členka komise 
Stanislava Valterová, referentka odboru SVŠK, členka komise 
Náhradníci:  
Ing. Marek Czechmann, místostarosta města 
Lenka Turečková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
Bc. Michaela Kejkrtová, DiS., referentka odboru SVŠK, členka komise 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

Bod programu:  Vyhlášení VZ - Nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH 
Kralupy nad Vltavou - Minice 
usnesení č.: 18/2/8/1 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Nákup dopravního automobilu s požárním 
přívěsem nákladním pro JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice“. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Nákup dopravního automobilu s 
požárním přívěsem nákladním pro JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

• Auto Trutnov, s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270 

• THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 

• KOBIT THZ, s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920 

• PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod, IČ: 00549142 

• IVACAR Ivančice, spol. s r.o., Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČ: 48906719 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

• Libor Lesák, místostarosta 

• Marcela Švecová, vedoucí odboru KS 

• Lukáš Hodík, DiS., krizové řízení města 
Náhradníci:  

• Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

• Aleš Levý, referent odboru KS 

• Pavel Vosyka, referent odboru KS 
    

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Oznámení ZUŠ o čerpání z fondu odměn 
usnesení č.: 18/2/9/1  
RM bere na vědomí čerpání z fondu odměn Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, 
příspěvkové organizace, ve výši 100.000 Kč. 

 
Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2017 
usnesení č.: 18/2/9/2 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v roce 2017. 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka stavebního materiálu 
usnesení č.: 18/2/9/3 
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1. RM schvaluje vyhlášení a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 
materiálu“ formou uzavřené výzvy podle části 3 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 
materiálu“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- MONTAKO - obchod s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017, 

- Vladimír Žemla, sídl. Hůrka 1056, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402077, 
- Naděžda Tlášková, Libušina 487, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 45888671.   

 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 18/2/9/4 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 360 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní B. K., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 553 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní A. S., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Nájemné pro rok 2018, zvýšení o inflaci 
usnesení č.: 18/2/9/5 
RM schvaluje  navýšení nájemného v roce 2018 o  inflaci. Nájemné bude pro byt:   
bez snížené kvality                                   70,60 Kč/m2 
se níženou kvalitou                                  63,55 Kč/m2 
půdní vestavby                                          40,83 Kč/m2 
nákladové nájemné 23 bytů v 539        54,18 Kč/m2 
nákladové nájemné DPS 1171 a 1181  49,10 Kč/m2 
nájemné v č.p. 48                                      36,90Kč/m2 

nájemné v č.p. 679                                   50,61 Kč/m2 

 

Bod programu:  
1. Uzavření nájemní a servisní smlouvy na provoz multifunkčního zařízení 
2. Přehledová zpráva 
usnesení č.: 18/2/9/6 
1. RM bere na vědomí záměr Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové 

organizace, uzavřít nájemní a servisní smlouvu s firmou RICOH na provoz multifunkčního zařízení. 
2. RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizace, za měsíc 
leden 2018. 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 33 
usnesení č.: 18/2/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 33 ze dne 15.01.2018. 

 
Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise  
usnesení č.: 18/2/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č.22 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 23.01.2018. 
2. RM schvaluje plán činnosti majetkoprávní a bytové komise na I. pololetí 2018. 
3. RM odvolává člena majetkoprávní a bytové komise Ing. Petra Čápa  ke dni 31.12.2017. 
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Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
1. Zápis z jednání č. 1 ze dne 15.01.2018 
2. Program Komise 
3. Odvolání člena Komise 
4. Jmenování člena Komise 
usnesení č.: 18/2/11/3  
1. RM bere na vědomí zápis z jednání č. 1 ze dne 15.01.2018 
2. RM schvaluje Plán komise na 1. pololetí 2018 
3. RM odvolává paní Pavlu Gregorovou, členku Komise sociálně-právní ochrany dětí, na vlastní žádost k 

31.12.2017  
4. RM schvaluje paní Radku Hlaváčkovou, členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí, od 01.01.2018. 

 

Bod programu: Zápis č. 1 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 18/2/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 Komise výstavby a dopravy ze dne 23. 01. 2018. 
2. RM schvaluje začlenit finanční částku do rozpočtu odboru RIaSM na rok 2019 na zpracování PD na 

rekonstrukci velkého bazénu a souvisejících konstrukcí v objektu městského bazénu. 
3. RM schvaluje přednostně zrealizovat nucené odvětrání suterénních prostor pod velkou bazénovou 

vanou.  
4. RM ukládá TSM provést obnovení parkovacího místa pro sanitní vozy v ulici Nerudova před poliklinikou. 
5. RM ukládá TSM provést umístění dopravní značky (zákaz stání) v ulici Třebízského u panelového domu 

čp. 708. 
6. RM ukládá TSM prověřit možnost umístění informativního měřícího zařízení v ulici Na Velvarské silnici.  
7. RM ukládá odboru dopravy prověřit možnost přemístění autobusové zastávky v ul. Hennigsdorfská hned 

za přechod (přechod za mostkem) ve směru k ulici Nerudova. 

 

Bod programu: Plán činnosti Kulturní komise RM 
usnesení č.: 18/2/11/5 
RM schvaluje plán činnosti Kulturní komise RM na I. pololetí 2018. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
RM bere na vědomí informaci o zájmu delegace z Číny navštívit Kralupy nad Vltavou. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Na příští jednání rady bude pozván Ing. Ladislav Berit, ředitel MěBP, který předloží plán oprav na rok 2017,   
jejich plnění a plán oprav na rok 2018. 
Příští jednání Rady města se uskuteční 12. 2. 2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 30. 1. 2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 2 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 29. 1. 2018. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 30. 1. 2018 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta    Ing. Marek Czechmann, místostarosta  


