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sk. znak/lhůta: A/10 

 

 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. listopadu 2018 
(RM č. 20) 

 
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. 20 
usnesení č.: 18/20/1/1  
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období říjen 2018 
usnesení č.: 18/20/2/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období říjen 2018. 

 
Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 26 v čp. 100 do nájmu - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 18/20/2/2  
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 26, v čp. 100 Na Hrádku, spol. Pledge s.r.o., IČ: 05158257, do 
nájmu, na dobu neurčitou, jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na 
Hrádku, družstvo,“ s účinností od 1. 12. 2018.  

 

Bod programu: Žádost o odprodej IT vybavení  
usnesení č.: 18/20/2/3  
1. RM schvaluje na návrh oddělení IT prodej 1 ks DELL Vostro 3750 17,3´´ + brašna (interní označení: 

MUKVM0000028) panu Petru Holečkovi, za prodejní cenu ve výši 1.500,- Kč. 
2. RM schvaluje na návrh oddělení IT prodej 1 ks notebooku Lenovo IdeadPad G50-30 ( černý) + brašna 

Simple Toploader T1050 (interní označení: MUKVM0004681) panu Janu Špačkovi, za prodejní cenu  
ve výši 2.000,- Kč.  

3. RM schvaluje na návrh oddělení IT prodej 1 ks notebooku Lenovo IdeadPad G50-30 ( černý) + brašna 
Simple Toploader T1050 (interní označení: MUKVM0004681) Mgr. Martinu Luksíkovi za prodejní cenu  
ve výši 2.000,- Kč.  

4. RM schvaluje na návrh oddělení IT prodej 1 ks notebooku Lenovo IdeadPad G50-30 ( černý) + brašna 
Simple Toploader T1050 (interní označení: MUKVM0004681) panu Tomáši Pekárkovi za prodejní cenu  
ve výši 2.000,- Kč.  

5. RM schvaluje na návrh IT oddělení prodat 1 ks mobilního telefonu Samsung Galaxy J6 Duos černý (interní 
označení: MUKVM0006321) panu Petru Holečkovi, za prodejní cenu ve výši 4.000,00 Kč. 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2018 
usnesení č.: 18/20/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
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1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 597.721,61 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci: „Kralupy nad 
Vltavou chodník ul. Hybešova“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 597.721,61 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 597.721,61 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 448.204,92 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci: „Kralupy nad 
Vltavou chodník ul. 28. října“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 448.204,92 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 448.204,92 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 218.250 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality, která je účelově určena na akci: 
„Kralupy nad Vltavou – Modernizace MKDS“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 
218.250 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 5399 o 218.250 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 362.342 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 529 (parkovací 
stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou). Jedná se o navýšení akce na základě schváleného dodatku 
č. 3 k SoD. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci  kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5499 
(15.000 Kč) a z položky 5169 (5.000 Kč) na § 3421 pol. 5493 (20.000 Kč). Jedná se o částku na vyplacení 
individuální dotace, viz materiál odboru SVŠK bod VI/5.  

3. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.518.838 Kč.  Finanční 
prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. Jedná se o 
převody z těchto kapitol:  
č. 2 – SVŠK 
  § 3419 pol. 5164 – nájemné        2.360 Kč 
  § 3599 pol. 5139 – nákup materiálu         537 Kč 
  § 3599 pol. 5169 - nákup ostatních služeb        540 Kč 
  § 3612 pol. 5152 – teplo          528 Kč 
  § 4329 pol. 5133 – léky a zdrav. materiál          25 Kč 
  § 4329 pol. 5134 – prádlo, oděv a obuv           19 Kč 
  § 4329 pol. 5163 – služby peněžních ústavů        392 Kč 
  § 4329 pol. 5169 – nákup ostatních služeb                30.000 Kč 
  § 4329 pol. 5222 – neinv. transfery spolkům     4.000 Kč 

      č. 4 – Správní odbor 
§ 6115 pol. 5169 – nákup ostatních služeb     4.000 Kč 

č. 6 – Městská policie  
§ 5311 pol. 5131 – potraviny        3.000 Kč 
§ 5311 pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk      2.000 Kč 
§ 5311 pol. 5139 – nákup materiálu j.n.     15.000 Kč 
§ 5311 pol. 5152 – teplo      17.074 Kč 
§ 5311 pol. 5154 – elektrická energie     10.000 Kč 
§ 5311 pol. 5163 – služby peněžních ústavů      2.484 Kč 
§ 5311 pol. 5164 – nájemné         5.000 Kč 
§ 5311 pol. 5169 – nákup ostatních služeb               20.000 Kč 
§ 5311 pol. 5173 – cestovné       25.000 Kč 
§ 5311 pol. 5361 – nákup kolků        5.000 Kč 
§ 5311 pol. 5179 – ostatní nákupy j.n.       1.685 Kč 
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      č. 8 – Infocentrum 
        § 2143 pol. 5168 – zpracování dat a služby    10.000 Kč 
  § 2143 pol. 5194 – věcné dary        1.000 Kč 
  § 6171 pol. 5137 -  drobný hmotný dlouhodobý majetek    2.500 Kč 

č. 9 – Životní prostředí 
  § 3725 pol. 5169 – sběr bioodpadů z domácností              130.000 Kč 
č. 11 – OKTAJ  
  § 6171 pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk     5.000 Kč 
                 § 5171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek   50.000 Kč 
  § 6171 pol. 5162 - služby telekom. a radiokom.                20.000 Kč 
  § 6171 pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby       100.000 Kč  
  § 6171 pol. 5167 – služby školení a vzdělávání             120.000 Kč 
                 § 6171 pol. 5168 – zpracování dat a služby               50.000 Kč 
  § 6171 pol. 5169 – nákup ostatních služeb             110.000 Kč 
  § 6171 pol. 6111 – programové vybavení    73.890 Kč 
  § 6171 pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení    86.000 Kč 
  § 6171 pol. 6125 – výpočetní technika                     133.286 Kč 
č. 13 – Doprava  
  § 2221 pol. 5171 – opravy a udržování     13.624 Kč 
                 § 6171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek     9.894 Kč 
                 § 5171 pol. 5139 – nákup materiálu       2.000 Kč 
                 § 6171 pol. 5168 – zpracování dat a služby                 2.000 Kč 
                 § 6171 pol. 5192 – poskytnuté náhrady       1.000 Kč 
č. 14 – Výstavba  
  § 2169 pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby           100.000 Kč 
                 § 2169 pol. 5169 – nákup ostatních služeb                40.000 Kč 
                 § 3635 pol. 6119 – ostatní nákup DHNM                                                 240.000 Kč 
                 § 3635 pol. 5179 – ostatní nákupy j.n.                        70.000 Kč 
 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor,  

§ 6409 pol. 6901- rezerva na investice            1.518.838 Kč 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.100 Kč v rámci  kap. č. 7 – správa majetku, z § 3113 
pol. 5169 (základní školy – nákup služeb) na § 3315 pol. 5169 (činnost muzeí a galerií – nákup služeb). 
Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za zpracování kontroly kotlů a rozvodů tepelné 
energie podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 194/2013 Sb.  

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Úhrada kanalizačních přípojek v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou – RD čp. 234 a 237 
usnesení č.: 18/20/4/1  
1. RM schvaluje splátkový kalendář na částku 11.970,- Kč po dobu 12 měsíců ve výši 997,5 Kč/1měsíc, pro 

pana V. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  za úhradu kanalizační přípojky. 
2. RM schvaluje jednorázovou úhradu částky ve výši 7.836,- Kč pro pana P. P., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za úhradu kanalizační přípojky. 

 

Bod programu: Adaptace pivovarské sladovny na kulturní centrum – přehled  
usnesení č.: 18/20/4/2 
RM bere na vědomí „Přehled dosud uskutečněných jednání, pracovních schůzek a rozhodnutí rady města  
a zastupitelstva města v rámci přípravy investiční akce: Adaptace pivovarské sladovny na městské kulturní 
centrum“. 
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Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/20/4/4 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. 
Havla, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem David Rambouský, Jivina 82, 267 62 Jivina, IČ: 01399292, za 
celkovou cenu 821.296,58 Kč bez DPH, resp. 993.768,86 Kč s DPH. 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.)         
usnesení č.: 18/20/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. 129/3 a parc. č. 129/53 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 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 v k. ú. Lobeček (Třebízského čp. 460) 
usnesení č.: 18/20/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 137/3 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 138/30 v k.ú. Lobeček za jednorázovou úhradu 
ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 18/20/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 48/68 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 61/12 v k. ú. Lobeč za jednorázovou 
úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  (Rezidence Nemessis) 
usnesení č.: 18/20/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí: vodovodní přípojky na pozemcích  parc. č. 572/8,  parc. č. 599/1, parc. č. 111/45 a parc. č. 
156/2 a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 601 a parc. č. 111/45, vše v k.ú. Kralupy nad Vltavou, 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 168 a parc. č. st. 
166  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m a 400 Kč za každý 
další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Minice (SŽDC) 
usnesení č.: 18/20/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav železniční mobilní telefonní sítě na pozemcích parc. č. 386/2 a   parc. č. 386/4 v k. ú. Minice u Kralup 
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/20/5/6 
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1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta brigádníků čp. 679, paní I. K. 
 ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23, Dr.E.Beneše 538, panu  N. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 paní E. L.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2018 do 30.11.2019. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu ( MěP Kralupy) 
usnesení č.: 18/20/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt M. T., strážníkovi Městské policie Kralupy nad Vltavou.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú.Kralupy  
usnesení č.: 18/20/5/8 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 84/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 148 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr 
uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 18/20/6/1    
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 107 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P.  

na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 111 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. L.  

na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 304 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. S.  

na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 410 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu A. K.  

na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 258 v DPS V Luhu 1181 paní B. Ch.  

na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 353 v DPS V Luhu 1181 paní M. K. od 01.12.2018 do 

30.11.2019. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 453 v DPS V Luhu 1181 paní E. B. na dobu určitou 

od 01.12.2018 do 30.11.2019 

 

Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu a uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ  
a MŠ na 2. pololetí 2018 
usnesení č.: 18/20/6/2    

1. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 24/2018 – převod finančních prostředků mezi 

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

 

Paragraf Položka Orj. Org. Úprava (- + v Kč) 

3111 5331 2 5331 -14.680,00 

3113 5331 2 5331 +14.680,00 

3114 5331 2 5331 -4.420,00 

3113 5331 2 5331 +4.420,00 

3114 5331 2 5331 -2.692,00 

3117 5331 2 5331 -+2.692,00 
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2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z kap. č. 2 – OSVŠK následovně: 

 
- z § 3111 (předškolní zařízení), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na 

asistenta pedagoga), pro MŠ Gen. Klapálka ve výši 12.820,00 Kč, 

- z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na asistenta 

pedagoga), pro: 

ZŠ Gen. Klapálka   25.640,00 Kč 
ZŠ a MŠ Třebízského  10.256,00 Kč 
ZŠ V. Havla   10.256,00 Kč 
ZŠ Komenského   17.948,00 Kč, 

- z § 3114 (ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potř.), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 

(příspěvek na asistenta pedagoga), pro ZŠ Jodlova ve výši 15.388,00 Kč, 

- z § 3117 (první stupeň zákl. škol), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na 

asistenta pedagoga), pro ZŠ 28. října ve výši 7.692,00 Kč. 

 

Bod programu: Převod movitého majetku města PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/20/6/3   
RM doporučuje ZM schválit převedení movitého majetku města do vlastnictví příspěvkové organizace 
„Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“, a to 4 ks polohovacích lůžek 
s matracemi uvedených na faktuře č. 160011137 a 3 ks PC sestav uvedených na faktuře č. 2164615624 
v celkové částce 102.241,- Kč. 

 

Bod programu: Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Maltézskou pomoc o. p. s. 
usnesení č.: 18/20/6/4    
RM schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a její předložený text, na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, pro Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 1, PSČ: 118 00.  
A pověřuje starostu města podepsáním tohoto dodatku. 

 

Bod programu: Žádost Marie Měkotové o individuální dotaci 
usnesení č.: 18/20/6/5   
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Marii Měkotovou, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na cestu a pobyt na celosvětovém setkání skautů a skautek Jamboree 2018 
v USA, ve výši 10.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3421 (Využití volného času dětí  
a mládeže), položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám). 
Podmínkou poskytnutí dotace je předložení prezentace z cesty a pobytu na celosvětovém setkání skautů 
a skautek Jamboree 2018 v USA. 

2. 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 Marii Měkotovou, narXXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Úprava rozpočtu – Sociální služby města (PO) 
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usnesení č.: 18/20/9/1  
RM doporučeje ZM schválit rozpočtovou úpravu a to převedení částky 650.000 Kč z účtu 521 100 „Hrubé 
mzdy“ na účet č. 511 100 „Opravy a udržování“. 

 

Bod programu: Odpisy služebního automobilu – Sociální služby města (PO)  
usnesení č.: 18/20/9/2 
1. RM schvaluje rozpočtovou úpravu a to převedení částky 63.147 Kč z účtu 501 „Spotřeba materiálu“ na 

účet č. 551 „Odpisy“. 
2. RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu pro rok 2018 

Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 18/20/9/3 
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 září 2018. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 18/20/9/4 
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 říjen 2018. 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 18/20/9/5 
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 45 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 
Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: Zpráva o havarijním stavu hřiště  
usnesení č.: 18/20/9/6 
RM bere na vědomí upozornění ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
523, okres Mělník, příspěvkové organizace, na havarijní stav venkovního sportoviště. 

 

Bod programu: Zastavení exekucí proti A. D. za období od 2007 
usnesení č.: 18/20/9/8 
RM doporučuje ZM schválit zastavení exekucí proti povinné A. D. za období od roku 2007 v celkové výši 
24.472,- Kč. 

Bod programu: Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou – konečný program Adventu 2018 
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 18/20/9/9 
RM bere na vědomí konečný program Adventu 2018 v Kralupech nad Vltavou – Palackého náměstí, 
předložený Kulturním a společenským střediskem v Kralupech nad Vltavou. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Stanovení obřadní místnosti , termínů konání svatebních obřadů a pověření  
oddávajících na volební období 2018-2022. 
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usnesení č.: 18/20/10/1 
1. RM schvaluje obřadní místnost na volební období 2018-2022 na Městském úřadu v Kralupech nad 

Vltavou, Palackého nám. 1. 
2. RM ukládá správnímu odporu předložit statistiku svateb za rok 2018 vč. termínů a míst konání svateb. 

 

Bod programu: Pořízení změn úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným  
postupem – úhrada nákladů dle stavebního zákona 
usnesení č.: 18/20/10/2 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, IČ: 16102053, na 

vyhotovení změn zařazených do úpravy č. 1 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, za cenu ve výši 

544 500,- Kč vč. DPH, v předloženém znění.  

2. RM schvaluje uzavření smluv mezi městem a jednotlivými navrhovateli předmětných změn územního 

plánu o spoluuhrazení finančních nákladů na pořízení změny č. 1 - seznam navrhovatelů a výše 

příslušných částek je uvedena v příloze č. 2 důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Kralupy nad Vltavou – dodatek č. 1  
ke smlouvě VÝSML/00004/2016 
usnesení č.: 18/20/10/3 
1. RM schvaluje postup dle části 5. Obecných ustanovení, písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, a to možnost zadat veřejnou zakázku přímým zadáním vybranému dodavateli ve věci 5. 
úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Institut regionálních informací, s.r.o., 
Beethovenova 4, 602 00 Brno, IČ: 25585991, a to na 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, a to za celkovou cenu 513.000 Kč 
bez DPH, resp. 620.730 Kč s DPH. 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 19.11.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 06.11.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 20 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 05.11.2018. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 07.11.2018 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                                                           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


