
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 21476/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. března 2018  

(RM č. 6) 
 

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. 6 
usnesení č.: 18/6/1/1  
RM schvaluje návrh programu 6. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 16 v čp. 100 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 18/6/2/1 
RM schvaluje podnájem bytu č. 16 v čp. 100 Na Hrádku na dobu určitou od 1. 4. 2018 - do 31. 3. 2020.  

 

Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 101 do nájmu - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 18/6/2/2 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 101 Na Hrádku p. P. D. do nájmu, na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ s účinností od 
1. 4. 2018.  

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2018   
usnesení č.: 18/6/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 6.238,56 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků 

účelově určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR. Ponížení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 6.238,56 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, 
§ 6118 o 6.238,56 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 386.385,20 Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ od Krajského úřadu 
Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 386.385,20 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 386.385,20 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 290.747,15 Kč. Jedná se o 
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení 
energetické náročnosti BD Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny 
do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4216 o 
290.747,15 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 290.747,15 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
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1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.098 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3639 pol. 5169. Finance budou použity na úhradu 
projektové dokumentace na demolici trafostanice na Palackého náměstí. 

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad 
Vltavou 
usnesení č.: 18/6/4/1 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního 
areálu v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 47052121, za celkovou cenu 3.299.923,00 Kč bez DPH, resp. 
3.992.907,00 Kč s DPH. 

Bod programu: Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené akce  
usnesení č.: 18/6/4/2 
RM schvaluje odúčtování těchto akcí: 

Účet 042 org. 334: akci „Zateplení jídelny ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ (podklady k žádosti o 

dotaci) o celkové výši 96.000,- Kč. 

Účet 041 org. 152: akci „Studie území lokalita Cukrovar“ (projektová dokumentace – studie) o celkové výši 
94.010,- Kč.    

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou –  
III. etapa  
usnesení č.: 18/6/4/3 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Řešení zpevněných ploch 

v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ s dodavatelem PRAGOTRADE spol. s r.o., se sídlem 
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery, IČ: 16189612, za celkovou cenu 13.903.447,11 Kč bez DPH, resp. 
16.823.171,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (peněžní jistoty) ve výši 150.000,- Kč všem uchazečům zadávacího řízení 
„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ v souladu s ust. § 41 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM schvaluje náhradníkem dodavatele Gardenline s.r.o. se sídlem Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, 
IČ:27263827 za celkovou cenu 16.817.352,58 Kč, resp. 20.348.996,62 Kč s DPH na akci „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérový chodník v ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/6/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérový 

chodník v ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s pravidly Státního fondu dopravní 
infrastruktury, tj. dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 
nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro 
rok 2018. 

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Bezbariérový chodník v ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
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- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Ilona Scordia, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Parkovací stání v ul. Dobrovského, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/6/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkovací stání 

v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury, tj. 
dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke 
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018. 

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Parkovací stání v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6,  

IČ: 48036315 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Ilona Scordia, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Žádost na odkoupení uličních lamp VO  
usnesení č.: 18/6/4/6 
RM schvaluje odkoupení uličních lamp veřejného osvětlení – 5 kusů (jedná se o uliční lampy veřejného 
osvětlení demontované v rámci akce: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – I. 
Etapa), firmou AGEKO, spol. s.r.o., Dušníky nad Vltavou čp. 10, 277 44 Vojkovice za částku 3.000,- Kč/ks. 

 

Bod programu:  Cenová nabídka – Projektová dokumentace – demolice trafostanice na stav. par .č. 24/5 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou – na Palackého náměstí. 
usnesení č.: 18/6/4/7 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace na demolici stávající trafostanice na stav. par. č. 24/5 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou na Palackého náměstí, pana Jiřího Cettla, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 705777277, za celkovou cenu díla 65 098 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Cenová nabídka – Oprava fasády obvodového zdiva objektu Sladovna, Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 18/6/4/8 
RM schvaluje zhotovitelem zajištění fasády obvodové stěny objektu sladovny, pana Martina Novotného, 
Vodárenská 1180, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 65600541, za celkovou cenu 296.894 Kč vč. DPH, se 
zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. Dále schvaluje technickou úpravu rozpočtu, převod finančních 
prostředků ve výši 296.894 Kč z 5 3639 6121 org. 517 (Řešení zpevněných ploch v centru města III. etapa) na 
kap. 5 3639 6121 org. 512 (Řešení zpevněných ploch v centru města II. etapa). 

 

Bod programu: Zrušení a opětovné vyhlášení VZ – Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení NEZ 
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v Kralupech and Vltavou 
usnesení č.: 18/6/4/9 
1. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování studie 

proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón v Kralupech 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 „Zpracování studie 
proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón v Kralupech nad Vltavou“ zadávanou v souladu s Pokyny 
pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 20114 – 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 
„Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón v Kralupech nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- AF – CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218 
- EDIP s.r.o., Pařížská 1230/3, 301 00 Plzeň, IČ: 47307218 
- Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Lucie Novotná, referent odboru ŽP 

     Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Zuzana Valášková, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, Část 3 – Elektronizace 
evidence majetku  
usnesení č.: 18/6/4/10 
1. RM schvaluje vyloučení účastníka MK Consult, v.o.s., se sídlem Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad 

Labem, IČ: 25472593 z výběrového řízení „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, Část 3 – 
Elektronizace evidence majetku“, a to pro nesplnění zadávacích podmínek. 

2. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nové funkce IS Města 
Kralupy nad Vltavou, Část 3 – Elektronizace evidence majetku“ s dodavatelem GEPRO spol. s r.o., 
Štefánikova 77/52,150 00, Praha 5, IČ: 44851529, za celkovou cenu 849.000,00 Kč bez DPH, resp. 
1.027.290,00 Kč s DPH. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrhy na uzavření nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/6/5/2 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Chelčického 687 s paní J. F.  ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Vrchlického 703 s paní K. Š.  ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 J. Palacha 738 s paní J. H. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku.  

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv  (byty) 
usnesení č.: 18/6/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 33, Chelčického 687 manželům M. a J. L. ze 

sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2018 do 31.03 2019. 
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2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2018 do 30.06.2018. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, J. Palacha čp. 738 paní L. R. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 01.04.2018 do 31.03.2019. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Cesta Brigádníků čp. 679, panu B. P. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2018 do 30.06.2018, za podmínky splácení dluhu  dle splátkového 
kalendáře. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – vodovodní  přípojka v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/6/5/4    
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí,  vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 111/1 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši  4.000,- Kč za prvních 10m a 200,- Kč za každý další běžný metr 
uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Výpověď nájemní smlouvy č.561/08/700/RIaSM  
usnesení č.: 18/6/5/5 
RM  bere na vědomí  výpověď nájemní smlouvy č. 561/08/700/RIaSM uzavřenou mezi pronajímateli Ing. L. 
M. a T. V. a nájemcem Městem Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – vodovodní  přípojka v k.ú. Lobeček  
usnesení č.: 18/6/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí,  kanalizační  přípojky  na pozemcích parc. č. 120/5 a parc.č.139/53 v k. ú. Lobeček, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 124/8 v k.ú. 
Lobeček, za jednorázovou úhradu ve výši  4.000,- Kč za prvních 10m 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: Žádost Alzheimercentra Zlosyň o.p.s., o individuální dotaci 
usnesení č.: 18/6/6/1    
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na kontinuální vzdělávání zaměstnanců pro 

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s., IČ: 28446003, se sídlem Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, 
PSČ: 277 44, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím).  

2. 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 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s., IČ: 28446003, se sídlem Zlosyň 160, Vojkovice 
u Kralup nad Vltavou, PSČ: 277 44. 

 

Bod programu: Žádost Linky bezpečí o individuální dotaci  
usnesení č.: 18/6/6/2    
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo pro Linku bezpečí, z. s., Hlavní město Praha pod 

názvem: Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Pověření bylo sepsáno dne 
29.12.2016 s platností do 31.12.2017 a následně prodlouženo do 31.12.2018 dodatkem č. 1 tohoto 
pověření. 

2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vydané Hlavním městem Praha pro Linku bezpečí, 
z. s., IČ: 61383198, Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, PSČ 181 02, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
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z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a podobným organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Linku bezpečí, z. s., IČ: 61383198, Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, PSČ 
181 02. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – Programové dotace na zájmové aktivity pro rok 
2018 
usnesení č.: 18/6/6/3    
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků dle 
jednotlivých projektů: 
 

§ pol. org částka

3429 5229 5666 -1 500 000 Kč

§ pol. org částka

3429 5493 5666 242 000 Kč

3429 5212 5666 287 000 Kč

3429 5213 5666 31 000 Kč

3429 5223 5666 32 000 Kč

3429 5222 5666 843 000 Kč

3429 5221 5666 65 000 Kč

převod na:

převod z:

 
 

 

Bod programu: Žádost HOSPICE TEMPUS, z. s., o individuální dotaci 
usnesení č.: 18/6/6/4    
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Mratínská 564, 

Bášť, PSČ: 250 65, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a 
činnosti v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím).  

2. 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 HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Mratínská 564, Bášť, PSČ: 250 65.  

 

Bod programu: Žádost Oblastní charity Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, o individuální dotaci  
usnesení č.: 18/6/6/6    
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod názvem: 

Pověření SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností, podepsané dne 26. 01. 2018 s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

2. RM schvaluje individuální finanční dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření 
SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností pro Oblastní 
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charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, 
IČ: 48623814, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. 
května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, IČ: 48623814. 

 

Bod programu: Neinvestiční výdaje školních jídelen, školních družin a školních klubů základních škol pro  
rok 2018 
usnesení č.: 18/6/6/7    
RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/  školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních jídelen) 
sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2018 (tj. 2. pololetí školního roku 
2017/2018 a 1. pololetí školního roku 2018/2019) na žáka, dle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

  NIV školní jídelny NIV školní družiny NIV školní klub 

ZŠ Třebízského 422,42 768,48 1 884,16 

ZŠ V. Havla 332,46 698,60  - 

ZŠ Komenského 762,85 803,80 645,26 

ZŠ Gen. Klapálka 321,81 722,77  - 

ZŠ 28. října 769,73 479,03  - 

ZŠ Jodlova  - 1 096,20  - 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace – Stanislav Vrátný  
usnesení č.: 18/6/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0012 z fondu MST1, panu Stanislavu Vrátnému, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXX na úhradu startovného turnajů  amatérské bowlingové ligy 2018 
– reprezentace města Kralupy nad Vltavou ve výši 9.400,- Kč. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/000010/2017) s panem Stanislavem Vrátným, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Havárie rozvodu teplé vody u PS8, rozpočtová úprava 
usnesení č.: 18/6/9/1  
RM schvaluje převedení částky 142.603,50 Kč z havarijního fondu MěBP na účet 324016 – Služby.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období únor 2018 
usnesení č.: 18/6/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období únor 2018. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 18/6/9/3 
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1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 310 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. S. a panu 
M. S. na dobu určitou od 01. 04. 2018 do 31.3. 2019. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 415 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. K. na 
dobu určitou od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 254 v DPS V Luhu 1181 paní L. K. na dobu určitou 
od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181 paní J. P. na dobu určitou 
od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 261 v DPS V Luhu 1181 paní L. B. na dobu určitou 
od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 351 v DPS V Luhu 1181 paní P. F. na dobu určitou 
od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 458 v DPS V Luhu 1181 panu J. Č. na dobu určitou 
od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181 paní M. F. B. na dobu 
určitou od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 555 v DPS V Luhu 1181 paní J. V. na dobu určitou 
od 01. 4. 2018 do 31. 03. 2019. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 18/6/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, za březen 2018. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 18/6/9/5 
RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková 
organizace, následovně: 
Účet 558 – Hmotný majetek         - 60.000 Kč 
Účet 521 – Mzdové náklady        + 60.000 Kč 

 

Bod programu: Informace o provozu mateřských škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou v měsíci  
červenci a srpnu 2018 
usnesení č.: 18/6/9/6 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2018: 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 01.08.2018 do 31.08.2018. 
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů v tomto období zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, a to pouze do 
naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2018 a předem 
uhrazeného školného do 20.06.2018. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
MŠ Dr. E Beneše: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2018 do 31.07.2018. 
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů v tomto období zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, a to pouze do 
naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2018 a předem 
uhrazeného školného do 20.06.2018. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2018 do 31.08.2018. 
Náhradní provoz od 01.07.2018 do 31.07.2018 pro děti pracujících rodičů zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, a to 
pouze do naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2018 a 
předem uhrazeného školného do 20.06.2018. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
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Náhradní provoz od 01.08.2018 do 31.08.2018 pro děti pracujících rodičů zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, a to 
pouze do naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2018 a 
předem uhrazeného školného do 20.06.2018. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vlt. - rok 2017 
usnesení č.: 18/6/9/7 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace města: Technické služby města za účetní období 2017 
sestavenou ke dni 31. 12. 2017   

 

Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2017 
usnesení č.: 18/6/9/8 
RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2017 ve výši  879 380,33 Kč 
následovně: 
do fondu rezervního           879 380,33  Kč                        

 

Bod programu: Žádost o souhlas s přijetím finančních účelových darů pro DDM  
usnesení č.: 18/6/9/9 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí níže uvedených finančních účelových 
darů: 
1. částka 5.000 Kč od firmy Bidfood Czech Republic s.r.o. jako příspěvek na ples DDM,  

2. částka 30.000 Kč od firmy Bidfood Czech Republic s.r.o. jako příspěvek na vybavení sportovní místnosti 

Kick-box v tělocvičně v Zátiší 735, Kralupy n. Vlt., 

3. částka 29.520 Kč od firmy Synthos Polska Akcyjna na podporu a ochranu mládeže. 

 

Bod programu: Žádost o změnu odpisového plánu na rok 2018 
usnesení č.: 18/6/9/10 
RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, změnu 
odpisového plánu na rok 2018. 

 

Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok  
2018/2019 
usnesení č.: 18/6/9/12 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách mateřských škol pro školní rok 2018/2019: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Ve všech dvanácti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Ve všech deseti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy.  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace:  
Ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude překročena kapacita mateřské 
školy. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 18/6/9/13 
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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 březen 2018. 

 

Bod programu: Oznámení DDM o čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 18/6/9/14 
RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou ve výši 40.000 Kč 
na předělání elektřiny v ŠVP Mokrosuky, a dále ve výši 50.000 Kč na nákup vybavení do kuchyňky a relax. 
místnosti. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise  
usnesení č.: 18/6/11/1  
RM bere na vědomí zápis č.23 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 14.03.2018. 

 
Bod programu: Žádost TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj o individuální dotaci – oprava 
administrativní chyby a zrušení části usnesení RM č. 18/5/11/2 body 1.1 a 1.2 ze dne 12.03.2018 
usnesení č.: 18/6/11/2  
1. RM ruší část usnesení 18/5/11/2 body 1.1 a 1.2 ze dne 12.03.2018 z důvodu administrativní chyby.  
2.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na akci Laser Run Kralupy, pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní 
pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 20.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
2.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 

 

Bod programu: Zápis č. 2 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 18/6/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 2 Komise výstavby a dopravy ze dne 13. 03. 2018. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit od projektanta Ing. Vladimíra Musila, U Větrolamu 987/14a, 184 00 

Praha 8 – Dolní Chabry cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SP a PS na akci: 
„Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“, na pozemcích parc.č. 566/10 a 785 v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou dle předložené studie.  

3. RM ukládá odboru RIaSM prověřit u projektanta možnost umístění parkovacích stání v ulici Přemyslova 
před čp. 1052 – 1048 na pozemku parc.č. 392/8 v k.ú. lobeč dle předloženého návrhu. 

4. RM ukládá odboru RIaSM prověřit u projektanta možnost umístění parkovacích stání v ulici Třebízského 
pod stromy na pozemku parc.č. 139/4 v k.ú. Lobeček dle předloženého návrhu. 

5. RM ukládá odboru RIaSM prověřit u projektanta možnost umístění parkovacích stání v prostoru 
Lidového náměstí na pozemcích parc.č. 353/17, 353/10, 353/18, 353/19 a 544/1 v k.ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou dle předloženého návrhu. 

6. RM ukládá odboru RIaSM prověřit u projektanta možnost umístění parkovacích stání v ulici Mládežníků 
na pozemku parc.č. 153/9 v k.ú. Lobeček dle předloženého návrhu. 

7. RM schvaluje dopracovat do projektové dokumentace akce: „Kralupy nad Vltavou – Na Cikánce“ 
(komunikace včetně technické infrastruktury) chodník ve směru k železničnímu nádraží včetně přechodu 
a veřejného osvětlení. 
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8. RM ukládá odboru RIaSM zajistit u projektanta NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno doplnění nového 
chodníku ve směru k železničnímu nádraží včetně přechodu a veřejného osvětlení do projektové 
dokumentace pro územní řízení na akci „Kralupy nad Vltavou – Na Cikánce“. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 35 
usnesení č.: 18/6/11/4 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 35 ze dne 09.03.2018. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Kontrola střechy a okapů - DDM 
usnesení č.: 18/6/13/1 
RM ukládá RIaSM provést kontrolu střechy a okapů na budově DDM z hlediska znečisťování ptactvem a 
zhodnotit účelnost natažených sítí na budově ZUŠ. 

 
Bod programu: Volné finanční prostředky města 
usnesení č.: 18/6/13/2 
RM doporučuje ZM uložení volných finančních prostředků prostřednictvím společnosti Amundi Czech 
 Republic Asset Management ve výši 40 mil. Kč, Conseq Investment Management ve výši 40 mil. Kč, J&T 
 Banka ve výši 40 mil. Kč 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Žádost o individuální dotaci na údržbu stromů ve sportovním areálu TJ Sokol Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 18/6/6/5    
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 

00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši ……………Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly………., §…….., položka…………… 

2. 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, s Tělocvičnou jednotou Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 

 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 9. 4. 2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 27. 3. 2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 6 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 26. 3. 2018. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 27. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta                                                                           Ing. Marek Czechmann, místostarosta  


