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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. prosince 2018 
(RM č. 22) 

 
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. 22 
usnesení č.: 18/22/1/1  
RM schvaluje návrh programu 22. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací  
usnesení č.: 18/22/2/1  
1. RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené podobě (viz 

příloha č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 01.01.2019, z důvodu legislativní změny.   
2. RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele Městského muzea Kralupy nad Vltavou – PaedDr. 

Jana Racka (viz příloha č. 2 důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 12 – 
dosažením počtu 32 let započitatelné praxe, s účinností od 01.01.2019.   

3. RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky MŠ Gen. Klapálka – paní Bc. Jitky Jírové (viz 
příloha č. 3 důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 6 – dosažením počtu 
27 let započitatelné praxe, s účinností od 01.01.2019.  

4. RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 – Mgr. Bohuslavy 
Glasslové (viz příloha č. 4 důvodové zprávy), navýšení výše zvláštních příplatků, s účinností od 
01.01.2019. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2018 
usnesení č.: 18/22/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 155.466,83 Kč. Jedná se o vratku finančních 

prostředků účelově určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 
o 155.466,83 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 155.466,83 Kč. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.500.000 Kč z hospodářské činnosti města do rozpočtu 
města (do rezervy na spoluúčast k dotacím). Jedná se o dotační akci „Snížení energetické náročnosti BD 
Chelčického“, která byla rozpočtována v hospodářské činnosti, ale z důvodu účtování byla hrazena 
z rozpočtu města (z rezervy na spoluúčast k dotacím). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4131 o 4.500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 4.500.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci  kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům) na § 4329 pol. 5194 (věcné dary). Jedná se o menší dárky při 
pravidelných návštěvách dětí v ústavní péči dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.   
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci  kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 pol. 5223 

(neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) na § 4329 pol. 5169 (nákup služeb). 
Finanční prostředky budou použity na podporu pro vydání omalovánek, které jsou tematicky zaměřené 
na dětské nehody způsobené při volnočasových aktivitách. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 133.081,85 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412  pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finanční prostředky budou použity na úhradu opravy porušeného 12-ti žilového doprovodného kabelu 
pro dálkové odstavení bezpečnostní odstavení VN trafostanice zimního stadionu. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 95.500 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
pol. 5901 (rezerva města) na § 3612  pol. 5141 (úroky). Jedná se o navýšení položky úroky z půjček na BD 
Lobeč 1174. Úroky byly spočítány k 30. 6. 2018, ale budou vypláceny v měsíci prosinci 2018. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro 
rok 2019 
usnesení č.: 18/22/4/1  
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech 

nad Vltavou pro rok 2019.  
2. RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019. 
3. RM doporučuje ZM schválit částku ve výši 1 500 000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových 

aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019. 
4. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit  

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019 v termínu 28.01.2019 – 08.02.2019. 
5. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem 

Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – studie a návrh dalšího postupu  
usnesení č.: 18/22/4/2 
1. RM doporučuje ZM schválení studie „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou“ a uzavření dodatku  

č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00081/2017, jejímž předmětem bude poskytnutí výhradní licence k užití 
architektonického díla v podobě architektonické studie s názvem „Adaptace pivovaru v Kralupech nad 
Vltavou“ k přetvoření v projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby, se zhotovitelem  
RH-ARCH s.r.o., se sídlem Nekázanka 9, 110 00 Praha 1, IČ: 49705890, za celkovou cenu 1.776.000,00 Kč 
bez DPH, resp. 2.148.960,00 Kč s DPH, a to v souladu s částí 5 písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

2. RM doporučuje ZM schválit finanční prostředky ve výši 1.776.000,00 Kč bez DPH, resp. 2.148.960,00 Kč 
s DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Projektová dokumentace - Cyklostezka Kralupy - Zákolany  
usnesení č.: 18/22/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD Cyklostezka Kralupy - 

Zákolany“ zadávanou v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014-2020, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a zároveň mimo režim interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
schválených radou města. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „PD 
Cyklostezka Kralupy - Zákolany“. 
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3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- KARLÍNBLOK, s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 02937182 
- NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417 
- Ing. Pavel Kubísek, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha, IČ: 40828191 
- RYBÁŘ stavební, s.r.o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 27131335 
- Ing. Otakar Hasík, Merhoutova 1401/2, 148 00 Praha, IČ: 47599332 

- PFPROJEKT S.R.O., Lidická 1296, 274 01 Slaný, IČ: 07071353  
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 

- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 

- Ilona Scordia, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Ing. Marek Czechmann, starosta 

- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 

- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Rozšíření parkovacích stání, Lobeč - Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/22/4/4 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD č.: RISML/00063/2016 na změnu předmětu díla, termínu 
dokončení díla a vzniklé vícepráce ve výši 10 000,- Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky, se 
zhotovitelem projektové dokumentace: „Rozšíření parkovacích stání, Lobeč – Kralupy nad Vltavou“ projekční 
firmě NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417. 

 
Bod programu: Komunikace v ulici Školská, Zeměchy – připomínky občanů 
usnesení č.: 18/22/4/5  
1. RM bere na vědomí stížnost občanů (paní Bc. B. Ch. a pana M. S.). 
2. RM ukládá TSM provedení potřebných prací v souvislosti se zamezením zatékání dešťových vod na 

pozemky soukromých vlastníků, pomocí úpravy povrchu komunikace v ulici Školská, Zeměchy. Úprava 
bude řešena pomocí asfaltového valu („retardéru“), na par. č. 503/1 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou. 

 

Bod programu: Zrušení a opětovné vyhlášení VZ – Územní studie sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/22/4/6  
1. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie sídelní zeleně 

Kralupy nad Vltavou“, a to z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení nebyl 
žádný účastník výběrového řízení. 

2. RM schvaluje opětovné vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie 
sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 
2014 – 2020, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a zároveň mimo režim interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených radou 
města. 

3. RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 
„Územní studie sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94 
- Ing. Jana Pyšková, Na Dlážděnce 2096, 180 00 Praha 8  
- Ing. Lucie Vogelová, Chomutovská 1037/7, 161 00 Praha 6  
- Ing. Štěpán Špoula, Karla Hlaváčka 2285/5, 180 00 Praha 8  
- Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4 
- Ing. David Nechanický, Sadská 8/674, 198 00 Praha 9  
- Ing. Jan Šteflíček, Laudová 1019/11, 163 00 Praha 6 
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- Ing. Maxim Turba, Mlčechvosty 28, 277 07 Vraňany 
- Ing. Michaela Suchoňová, 28. října 12, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- Ing. Jiřina Zemanová, B. Němcové 639, 277 11 Neratovice 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Milena Jakeschová, referent odboru VÝST 

 Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Bc. Kristýna Štemberková, referent odboru VÝST 

 

Bod programu: PD – Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského - vícepráce 
usnesení č.: 18/22/4/7  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00071/2018 na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby: „PD pro provedení stavby na akci Přístavba nad jídelnou  ZŠ 
Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“, se zhotovitelem spol. PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 
Praha 8, IČ: 62917544, jehož předmětem jsou vícepráce v celkové výši 57 000,- Kč bez DPH. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města              
usnesení č.: 18/22/5/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 7 (správa majetku), 
paragrafu 6171 (činnost místní správy) z položky 5166 (konzultační a poradenské služby) ve výši 125.418 Kč,  
na položku 5169 (nákup služeb). 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 18/22/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  VN na pozemcích parc. č. 605/1 a parc. č. 573/4 v k. ú. Kralupy 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   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.: 18/22/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr.E.Beneše 539 panu J. V.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2019 do 31.12.2019.  
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738 panu I. T. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 5, Smetanova 211 panu J. K., jako na byt služební 

na dobu 1 roku od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B.,  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 18/22/6/1    
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 113 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu P. V.  

na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1771 manželům M.  
a A. L. na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 401 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu M. S.  
na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 354 v DPS V Luhu 1181 paní H. H. na dobu určitou 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181 paní S. B. od 01.01.2019  
do 31.12.2019. 

Bod programu: Dotační program na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou pro rok 2019 
usnesení č.: 18/22/6/2    
RM doporučuje ZM schválit Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících  
se mládeži v Kralupech nad Vltavou na rok 2019 včetně navrženého objemu finančních prostředků 3.500.000 
Kč a lhůty pro podání žádostí od 21.01.2019 do 04.02.2019.   

Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – žádost o poskytnutí dotace 
usnesení č.: 18/22/6/3    
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní spol. s r.o.,  

IČ: 29021731, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na základě § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 7.746.000 Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
neinvestiční dotace na základě §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., IČ: 29021731. Mostní 812, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

Bod programu: Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na léta 2019 – 2020 
usnesení č.: 18/22/6/4    
RM doporučuje ZM schválit Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou pro léta  
2019 - 2020. 

 

Bod programu: Žádost Farní charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na dofinancování poskytování sociálních  
služeb v roce 2018 
usnesení č.: 18/22/6/5    
1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-14865/SOC/2016.  
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace na dofinancování sociálních služeb 

v roce 2018 pro Farní charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, ve výši 100.000 Kč. Dotace bude vyplacena z rezervy města.  

3. RM doporučuje ZM schválit 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 Farní charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

4. RM schvaluje převedení částky 25.000,- Kč z rezervy města, kap. 1, § 6409, pol. 5901 na kap. 2, § 4359 
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol. 5223 (Neinvestiční transfery církvím  
a náboženským společnostem). 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 18/22/6/6    
RM schvaluje přidělení bytu č. 104 v domě s pečovatelskou službou na adrese: Sídl. U Cukrovaru č. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, panu J.P. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: ŽP – Žádost o rozpočtovou úpravu 
usnesení č.: 18/22/7/1    
1. RM bere na vědomí realizaci výsadeb zeleně v ulici Hybešova v pásu mezi komunikací a chodníkem 

firmou Ing. Milan Janda 
2. RM schvaluje převedení částky 50.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 490 „údržba zeleně na kruhových 

objezdech“ na položku 9-3745-5169 org. 377„investiční akce odboru RIaSM“  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Individuální dotace – TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy 
usnesení č.: 18/22/8/1    
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy, se sídlem Hůrka 
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném Ing. Zdeňkem Vejrostou, předsedou spolku, ve výši 
4.000,- Kč jako příspěvek na pořízení cen do šachového turnaje „O pohár starosty města Kralupy nad 
Vltavou“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/00053/2018) s TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy, se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, zastoupeném Ing. Zdeňkem Vejrostou, předsedou spolku. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Gen. Klapálka zřizovateli 
usnesení č.: 18/22/9/1  
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. 
Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru 
usnesení č.: 18/22/9/2 
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizaci, přijetí 
finančního daru ve výši 5.000 Kč, od firmy Montako s.r.o., Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
na podporu vzdělání a potřeb školy. 

 

Bod programu: Oznámení přijetí účelově neurčeného fin. daru 
usnesení č.: 18/22/9/3 
RM bere na vědomí oznámení Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o přijetí účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 50.000 Kč od firmy Montako, s.r.o., Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou. 

 

Bod programu: Výroční zprávy o činnosti DDM za školní rok 2017/2018 
usnesení č.: 18/22/9/4 
RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou za školní rok 
2017/2018.  

Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2018 
usnesení č.: 18/22/9/5 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
změnu odpisového plánu na rok 2018. 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu  
TSM za období listopad 2018 
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usnesení č.: 18/22/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období listopad 2018. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ V. Havla 
usnesení č.: 18/22/9/7 
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizaci, úpravu rozpočtu 
na rok 2018, následovně: 
Účet 511 – Opravy a údržba       -140.000 Kč 
Účet 558 – DHDM        +140.000 Kč 

Bod programu: Žádost o schválení přesunu finančních prostředků mezi fondy organizace 
usnesení č.: 18/22/9/9 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou přesun finančních prostředků organizace ve výši 
250.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu na pořízení klimatizace. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu KaSS  
usnesení č.: 18/22/9/10 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou úpravu rozpočtu na rok 2018, 
následovně: 
 
Účet 518 – Ostatní služby         -300 Kč 
Účet 531 – Silniční daň         +300 Kč 
 
Účet 518 – Ostatní služby        -63.100 Kč 
Účet 551 – Odpisy DNH a DHM        +63.100 Kč 
 
Účet 518 – Ostatní služby        -2.600 Kč 
Účet 556 – Opravné položky        +2.600 Kč 
 
Účet 528 – Ostatní soc. náklady        -5.000 Kč 
Účet 557 – Odpisy pohledávek         +5.000 Kč 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou: Rozšíření terénní pečovatelské služby do  
spádové oblasti ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/22/9/11 
1. RM schvaluje poskytováním terénní pečovatelské služby klientům obce Veltrus PO Sociální služby města 

Kralupy nad Vltavou. 
2. RM ukládá Odboru tajemníka Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou vypracovat smlouvu  

o poskytování pečovatelské služby městu Veltrusy. 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou: Úprava cen za přepravy klientů 
usnesení č.: 18/22/9/12 
RM schvaluje od 01.01.2019 změnu cen fakultativních služeb poskytovaných klientům PO Sociální služby 
města Kralupy nad Vltavou a to: 

- přeprava po městě – 45 Kč 
- přeprava mimo město  – 10 Kč/km 

 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Stanovení termínů konání svatebních obřadů a pověření oddávajících na volební období 
2018-2022 
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usnesení č.: 18/22/10/1 
1. RM schvaluje termíny konání svatebních obřadů na volební období 2018 – 2022 na každý pátek v měsíci 

od 10.00 hod. do 13.00 hod. a poslední víkend v měsíci sobota místo pátku. 
2. RM schvaluje oddávající na volební období 2018 – 2022: Jan Špaček, Petr Holeček, Tomáš Pekárek 
Hlasuje celkem členů RM: 
Pro:       7 Proti:          0           Zdržel se:   0 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Gen. Klapálka zřizovateli 
usnesení č.: 18/22/9/1  
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace. 

 

Bod programu: Žádost o zařazení částečné rekonstrukce chatek v Mokrosukách do plánu investic města  
v roce 2019 
usnesení č.: 18/22/9/8 
RM schvaluje žádost ředitelky Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o zařazení  částečné rekonstrukce 
chatek v Mokrosukách do plánu investic města Kralupy nad Vltavou na rok 2019. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 17.12.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 04.12.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 22 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 03.12.2018. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 04.12.2018 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                                                          Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta                                                              
 
 
 


