č.j.: MUKV 107054/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/10

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. prosince 2018
(RM č. 23)
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. 23
usnesení č.: 18/23/1/1
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2018 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Nařízení města č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených
oblastech města
usnesení č.: 18/23/2/1
RM schvaluje Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve
vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 2018
usnesení č.: 18/23/2/2
RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:
z kap.
11 paragraf 6171 položka 5168 (zpracování dat)
- 50 000,- Kč
z kap.
11 paragraf 6171 položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení)
+ 50 000,- Kč
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2019
usnesení č.: 18/23/2/3
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2019, na počet 125
zaměstnanců (118 pracovních tabulkových míst, 7 zaměstnanci na MD a RD).
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 27/2018
usnesení č.: 18/23/3/1
Rada města schvaluje:
Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku a položky
5169 (nákup ostatních služeb) z § 3117 (první stupeň základních škol) na § 3612 (bytové hospodářství).
Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za vypracování průkazu PENB pro bytové domy
Husova č.p. 495 a Dr. E. Beneše č.p. 539.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 102.930 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku a položky
5169 (nákup ostatních služeb) z § 3111 (mateřské školy) na § 3113 (základní školy – ZŠ Jodlova, ZŠ V.
Havla, ZŠ G. Klapálka) ve výši 32.850 Kč, na § 3412 (sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště) ve výši
12.000 Kč, na § 4351 (dům s pečovatelskou službou č.p. 1171) ve výši 58.080 Kč. Finanční prostředky
budou použity na pokrytí nákladů za vypracování průkazu PENB a na zpracování energetického auditu na
základě zákona 406/2000 Sb.

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
6901 org. 6901 (rezerva města na přestavbu centra města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol.
6121 org. 567. Finanční prostředky budou použity na PD na obnovu hodin v Husově ulici.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 816.780,76 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol.
6121 org. 481 (bezbariérový chodník v ul. 28. října) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím). Finanční prostředky po ukončení akce se vrací zpět do rezervy
na spoluúčast k dotacím.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 25.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města) na kap. č. 2 – SVŠK, § 4359 pol. 5223 (neinv. transfery církvím a nábož.
společnostem). Finanční prostředky budou použity na dofinancování poskytování sociálních služeb v roce
2018.
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.858 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6125 (nové funkce IS
Města Kralupy nad Vltavou). Jedná se o administraci projektu.
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 19.360 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektové dokumentace celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 569. Finanční prostředky budou
použity na úhradu víceprací v rámci projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro a
kuchyně v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ (viz. samostatný materiál odboru RIaSM).
Bod programu: Návrh rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na rok 2019
usnesení č.: 18/23/3/2
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2019 ve výši
369.670,50 tis. Kč. (viz přílohy)
Bod programu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na r. 2020 – 2024
usnesení č.: 18/23/3/3
RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na roky 2020 – 2024.
Bod programu: Návrh na vyřazení majetku
usnesení č.: 18/23/3/4
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 2) dle návrhu Likvidační komise.
Bod programu: Smlouva o zápůjčce
usnesení č.: 18/23/3/5
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou
mezi V. D. a městem Kralupy nad Vltavou.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa – studie
usnesení č.: 18/23/4/1
1. RM schvaluje zadání uvedené v důvodové zprávě na IV. etapu řešení zpevněných ploch v centru města,
konkrétně na zpracování ideové studie Husovy ulice a Jungannovy ulice, přístup do podchodu na
Palackého nám. a podchod v ulici Jiráskova. Jako podklad budou použity veškeré studie týkající se úpravy
centra města.
2. RM schvaluje oslovení následujících zpracovatelů studie:
• Ing. arch. Martin Poláček, Za Strahovem 1103/27, 169 00 Praha, IČ: 76347516
• Monom works, s.r.o., U Průhonu 467/26, 170 00 Praha 7, IČ: 01483951
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• Sokoban studio, s.r.o., Šimáčkova 908/17, 170 00 Praha 7, IČ: 05393264
3. RM schvaluje odměnu za zpracování ideové studie na IV. etapu řešení zpevněných ploch v centru města
ve výši 80 000,- Kč bez DPH každému z výše uvedených zpracovatelů studie.
Bod programu: Veřejné osvětlení v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou (v úseku od ulice Česká po ulici Ke
studánce délky cca 350m) – projektová dokumentace
usnesení č.: 18/23/4/2
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení (umístění
stavby) na akci: „Veřejné osvětlení v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ (v úseku od ulice Česká po ulici Ke
Studánce délky cca 350m) projektantem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 ve výši
67.100,- Kč bez DPH (81.191,- Kč vč DPH).
Bod programu: Architektonická studie městských hodin
usnesení č.: 18/23/4/3
1. RM bere na vědomí předloženou Architektonickou studii městských hodin, zpracovanou
architektonickým atelierem Majo architekti, U garáží 6, Praha 7 170 00.
2. RM schvaluje provedení městských hodin ve variantě A1. Návrh bude zapracován do projektové
dokumentace na akci „Řešení povrchů v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“.
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ třebízského v Kralupech nad Vltavou –
PD - vícepráce
usnesení č.: 18/23/4/4
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00064/2018 na vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby: „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského
v Kralupech 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 16 000,- Kč bez DPH.
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Dvořákova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky
ze stavební uzávěry
usnesení č.: 18/23/4/5
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana P. P., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
a to na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Dvořákova čp. 462, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je
provedení nové plynovodní přípojky pro dům čp. 462, kde bude stávající kotel na uhlí nahrazen plynovým
kotlem. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace.
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Krakovská, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky
ze stavební uzávěry
usnesení č.: 18/23/4/6
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Ing. M. V., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
a to na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Krakovská, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je uložení a
realizace nového kabelového rozvodu NN pro parc.č. 122/145. Podmínkou je splnění požadavků správce
místní komunikace.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2019
usnesení č.: 18/23/4/7
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separovaného odpadu
ve městě Kralupy nad Vltavou 2019“ s dodavatelem FCC Regios, a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy,
IČ: 46365487, za celkovou cenu 3.447.680,00 Kč bez DPH, resp. 3.964.832,00 Kč s DPH na období
od 01.02.2019 do 31.01.2020.
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Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského
nám. 198, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/23/4/8
1. RM ruší bod č. 2) a 6) usnesení č. 18/21/4/3 ze dne 19.11.2018.
2. RM schvaluje ve smyslu změny usnesení č. 18/21/4/3 ze dne 19.11.2018, nové znění bodu č. 2) a 6):
2) RM schvaluje zadávací dokumentaci (aktualizaci ke dni 17.12.2018) k podlimitní veřejné zakázce
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a
přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“.
6) RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
Náhradníci:
- Ing. Vladimír Vymětalík, radní
- Ing. Petr Listík, radní
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Změna provozní doby – restaurační předzahrádka
usnesení č.: 18/23/5/1
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.
SMSMLO/00042/2016 se společností BELLA CAFFE s.r.o., jehož předmětem je změna provozní doby
restaurační předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc. č. 566/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,
užívaného jako restaurační předzahrádka před kavárnou na Komenského náměstí č.p. 8/1, z celoroční
provozní doby na provozní dobu od 01.04. do 31.10. příslušného roku za celkové nájemné 14.933 Kč/rok.
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (část pozemku parc. č. 83/1 k.ú. Lobeček)
usnesení č.: 18/23/5/2
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 139/14/700/RIaSM, uzavřené s panem V. M. na nájem části
pozemku parc. č. 83/1 v k.ú. Lobeček dohodou ke dni 31.12.2018.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 18/23/5/3
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Dr. E. Beneše 539 paní N. S.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2018 do 30.11.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů
na dobu 3 měsíce od 01.12.2018 do 28.02.2019 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2019 do 31.03.2019.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2019 do 31.03.2019.
Bod programu: Zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú. Lobeček
usnesení č.: 18/23/5/4
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění, provozu,
údržby a oprav kabelového vedení a sloupů veřejného osvětlení do pozemků parc.č.83/48, parc.č.83/64,
parc.č.83/66 a parc.č.1101 v k.ú. Lobeček , v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1497-248/2018,
mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako oprávněným a Rezidencí Kralupy s.r.o., K Betonárně 181/8, Praha 5,
IČ 02683075, jako povinným.
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Bod programu: Finanční vyrovnání za užívání pozemků parc.č.535/1, parc.č.429/3 a parc.č.442/8 v k.ú.
Kralupy nad Vltavou.
usnesení č.: 18/23/5/5
1. RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání dle § 1981 za užívání části pozemků parc.č. 535/1,
parc.č.429/3 a parc.č.442/8 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 260 m2 zpětně za tři roky, mezi
Městem Kralupy nad Vltavou a manželi R. a M. K., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 7.800 Kč.
2. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemků parc.č.535/1, parc.č.429/3 a parc. č.442/8 v k.ú.
Kralupy nad Vltavou, za účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům užívaným jako součást
zahrady a přístupu k rodinnému domu čp. 779, ul. Na Horkách.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček
usnesení č.: 18/23/5/6
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 120/5 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 120/4 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.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Olovnice a obcí Husinec pro
město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu.
usnesení č.: 18/23/6/1
1. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/08/2018 s obcí Olovnice
pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu.
2. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Husinec pro město Kralupy
n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – žádosti o přidělení bytu
usnesení č.: 18/23/6/2
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 409 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídliště U Cukrovaru
Kralupy n.Vlt. paní E. P.
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 255 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy
nad Vltavou, paní J. K.
Bod programu: Žádost o převod finančních prostředků do rezervního fondu PO Sociální služby města
Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/23/6/3
RM schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků na provozní náklady ve výši 1.800.000,-Kč zpět
na účet zřizovatele.
VII.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bod programu: Vybudování stanoviště separovaného odpadu – Gagarinova ulice
usnesení č.: 18/23/7/1
RM schvaluje vybudování stanoviště v Gagarinově ulici dle předloženého nákresu odboru RI.
VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Žádost o rozpočtovou úpravu
usnesení č.: 18/23/8/1
RM schvaluje převedení částky 37.500,- Kč z kap. 10 par. 5512 pol. 6122 org. 260 „nákup strojů přístrojů a
zařízení na par. 5512 pol. 5137 org. 260 „drobný hmotný dlouhodobý majetek.“
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IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2018
usnesení č.: 18/23/9/1
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník,
příspěvkové organizaci, změnu odpisového plánu na rok 2018.
Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019
usnesení č.: 18/23/9/2
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:
• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,
• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,
• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková
organizace,
• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,
• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,
• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,
• Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,
• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,
• Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou,
• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou,
na rok 2019 dle příloh.
Bod programu: Žádost o nové schválení úpravy rozpočtu ZŠ Gen. Klapálka
usnesení č.: 18/23/9/3
1. RM ruší usnesení č. 18/21/9/2 ze dne 19.11.2018.
2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové
organizaci, úpravu rozpočtu na rok 2018 následovně:
Účet 558 – DHDM (drobný hmotný dlouhodobý majetek)
-40.000 Kč
Účet 549 – Odvody ZPS
-60.000 Kč
Účet 518 – Ostatní služby
+ 100.000 Kč
Bod programu: Přehledové zprávy
usnesení č.: 18/23/9/4
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 listopad 2018.
Bod programu: Přehledové zprávy
usnesení č.: 18/23/9/5
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za listopad 2018.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcného daru pro TSM
usnesení č.: 18/23/9/6
RM schvaluje Technickým službám města Kralup nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, dle
§37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
přijetí věcného daru, a to osobní automobil tovární značky Škoda Felicie – rok výroby 1997, registrační
značka MEM 21 69, číslo karosérie TMBEGF614V7443527 bezplatně od paní H. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/23/9/7
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad
Vltavou, Třebízského 523, 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: Přehled sponzorských darů za rok 2018
usnesení č.: 18/23/9/8
RM bere na vědomí přehled sponzorských darů, poskytnutých Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E.
Beneše, v roce 2018.
Bod programu: Obnova havarovaného systému EPS v budově muzea
usnesení č.: 18/23/9/9
RM schvaluje záměr ředitele Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, čerpat prostředky z rezervního
fondu muzea ve výši 99 261,14 Kč na obnovu havarovaného systému EPS.
Bod programu: Oznámení o čerpání z rezervního fondu školy
usnesení č.: 18/23/9/10
RM bere na vědomí oznámení o čerpání z rezervního fondu ve výši 41.723,22 Kč na nákup antivirového
programu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace.
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2018 a schválení rozpočtové úpravy
usnesení č.: 18/23/9/11
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové
organizaci, změnu odpisového plánu na rok 2018.
2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové
organizaci, úpravu rozpočtu následovně:
Účet 549 – Jiné ostatní náklady
-15.619 Kč
Účet 551 – Odpisy
+15.619 Kč
Bod programu: Žádost o schválení úpravy rozpočtu ZŠ Gen. Klapálka
usnesení č.: 18/23/9/12
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
úpravu rozpočtu na rok 2018 následovně:
Účet 549 – Odvody ZPS
-20.000 Kč
Účet 518 – Ostatní služby
+20.000 Kč
Bod programu: Žádost o souhlas k čerpání finančních prostředků z rezervního fondu TSM
usnesení č.: 18/23/9/13
RM schvaluje žádost o souhlas k čerpání rezervního fondu Technických služeb města ve výši 1 300 000 Kč dle
Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., § 30, odstavce 2, písmena b)
k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady.
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2 – Městská knihovna
usnesení č.: 18/23/9/14
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2 – Městská knihovna – z důvodu přečerpání
finančních prostředků na mzdy pro pracovníky MěK.
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X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 43
usnesení č.: 18/23/11/1
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 43 ze dne 10.12.2018.
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Žádost spol. Dentální klinika o vymezení dvou placených parkovacích míst v ul. Nerudova
usnesení č.: 18/23/13/1
RM schvaluje umístění dvou placených parkovacích míst v ulici Nerudova pro společnost Dentální klinika
s. r.o. v místě vyznačeném v přiložené mapě.
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/23/9/7
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace.
Odložené materiály
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 07.01.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 18.12.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 23 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 17.12.2018.

V Kralupech nad Vltavou, dne 18.12.2018

Ing. Marek Czechmann, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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