č.j.: MUKV 34849/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. května 2018
(RM č. 9)
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. 9
usnesení č.: 18/9/1/1
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 8/2018 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Návrh platového výměru ředitelky PO města „Základní škola ul. 28. října 182 v Kralupech
nad Vltavou“
usnesení č.: 18/9/2/1
RM schvaluje platový výměr ředitelky PO města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres
Mělník, příspěvková organizace“ – Mgr. Ivany Šulové, dle přílohy materiálu, s účinností od 01.07.2018.
Bod programu: Návrh na jmenování vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou, na dobu určitou
usnesení č.: 18/9/2/2
RM jmenuje Bc. Hanu Hejzlarovou, do funkce vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou na dobu
určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Terezy Dobrovolné, s účinností od 14.05.2018.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 11/2018
usnesení č.: 18/9/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 1.466.664,98 Kč. Jedná se o
odvod uspořených prostředků za energie a odpisy od příspěvkových organizací města. Finanční
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů dle tabulky:
§
položka kap. PO
částka v Kč
3111 2229
2
MŠ Dr. E. Beneše
energie
71.877,00
3111 2229
2
MŠ Dr. E. Beneše
odpisy
61,00
3111 2229
2
MŠ Gen. Klapálka
energie
167.429,00
3111 2229
2
MŠ Gen. Klapálka
odpisy
18.562,00
3113 2229
2
ZŠ a MŠ Třebízského
energie
215.172,98
3113 2229
2
ZŠ Gen. Klapálka
energie
103.635,00
3113 2229
2
ZŠ Komenského
energie
150.510,00
3113 2229
2
ZŠ Komenského
odpisy
490,00
3113 2229
2
ZŠ Václava Havla
energie
277.014,00
3117 2229
2
ZŠ 28. října
energie
99.865,00
3114 2229
2
ZŠ Jodlova
energie
22.837,00
3231 2229
2
Základní umělecká škola
energie
64.378,00
3231 2229
2
Základní umělecká škola
odpisy
1.380,00
3421 2229
2
Dům dětí a mládeže
energie
159.608,00

3315
3315
3392
3392

2229
2229
2229
2229

2
2
2
2

Městské muzeum
energie
38.074,00
Městské muzeum
odpisy
197,00
Kulturní a společenské středisko
energie
60.487,00
Kulturní a společenské středisko
odpisy
15.088,00
celkem
1.466.664,98
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 o 1.466.664,98 Kč.
2. Ponížení rozpočtu 2018 o částku ve výši 84.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 84.000
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 84.000 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 1.173.970,05 Kč. Jedná se o
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení
energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny
do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4216 o
1.173.970,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.173.970,05 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 414.436,95 Kč. Jedná se o
investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci
„Kralupy nad Vltavou chodník 28. října II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města
na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 414.436,95 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 414.436,95 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se
o bezúčelový finanční dar od paní L. Š. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 3639 o 250.000
Kč a navýšení výdajů kap. 2 – odbor SVŠK, § 3399 o 250.000 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 450.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci
z Ministerstva vnitra ČR, z programu dotace pro jednotky SDH obcí. Dotace je účelově určena na akci
„Kralupy nad Vltavou – Dopravní automobil s přívěsem nákladním“. Navýšení příjmů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, pol. 4216 o 450.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 5512
o 450.000 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 17.260 Kč. Jedná se o
finanční prostředky od spol. ČÁMA-SPOL., a.s., za likvidaci železného šrotu – vyřazené registrační značky
motorových vozidel, které nebyly rozpočtovány v hospodářské činnosti na rok 2018.
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.210 Kč z kap. č. 4 – správní odbor, § 6118 (volba
prezidenta republiky) z pol. 5139 2.000 Kč, pol. 5175 3.210 Kč a pol. 5169 4.000 Kč na kap. č. 1 –
ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice). Jedná se o finanční prostředky, které
již nebudou čerpány a převádí se do rezervy města na investice.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby).
Jedná se o posílení položky 5166, která již byla čerpána na 84,38% (RS 500 tis. Kč, čerpáno 421,92 tis. Kč).
Zvýšené čerpání na advokátní a právní služby bylo zejména v soudní kauze „Druhá pražská stavební“ ve
výši cca 140 tis. Kč a úhradě znaleckého posudku „Vrchlického čp. 703“ ve výši cca 50 tis. Kč.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK a položky 5169, z § 4329
(sociální pomoc dětem a mládeži) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Jedná se o posílení
položky na úhradu Dne zdraví 2018, který se bude konat 10.6.2018.

str. 2

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 296.450 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6125 org. 505 (nové
funkce inf. systémů města Kralupy nad Vltavou – elektronická úřední deska před KaSS).
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.879 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 178. Finance budou použity na
úhradu projektové dokumentace na akci – Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou.
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 67.518 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 538. Finance budou použity na
úhradu geologického průzkumu na akci Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově
náměstí, Kralupy nad Vltavou.
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 227.117 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 570 (chodník k vlakové zastávce
Kralupy – Předměstí). Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci.
8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2321
pol. 5171 (oprava dešťových kanalizací) a z § 2333 pol. 5171 (opravy vybraných úseků) na § 2339 pol.
6121 org. 494 (protipovodňová opatření rybníky Zeměchy). Jedná se o finanční částku na III. etapu
projektu Úpravy vodního díla v Zeměchách, na kterou je schválena dotace ze Středočeského kraje.
9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 pol. 5171 (opravy sportovních
hřišť). Finance budou použity na opravu povrchu venkovní posilovny V Luhu a na běžné opravy
sportovních hřišť, opravy poškozených basketbalových košů, výměna sítěk...).
10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.379 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3631 pol. 6121 org. 571 (veřejné osvětlení v ulici
Poděbradova, Kralupy nad Vltavou). Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci.
Bod programu: Návrh závěrečného účtu města Kralupy nad Vltavou za rok 2017
usnesení č.: 18/9/3/2
1. RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2017
2. RM doporučuje ZM schválit zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Kralupy nad Vltavou za rok 2017.
3. RM konstatuje, že rozpočet příjmů v roce 2017 byl splněn na 111,89 % a výdaje byly čerpány na 73,98 %.
Bod programu: Návrh účetní závěrky města Kralupy nad Vltavou za rok 2017
usnesení č.: 18/9/3/3
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Kralupy nad Vltavou za rok 2017, dle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Bod programu: Zhodnocení finančních prostředků
usnesení č.: 18/9/3/4
1. RM doporučuje ZM schválit navrhovanou strategii společností Amundi Czech Republic Asset
Management a pověřuje starostu Petra Holečka k uzavření smlouvy o přijímání, předávání
a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování.
2. RM doporučuje ZM schválit navrhovanou strategii společností Conseq Investment Management
a pověřuje starostu Petra Holečka k uzavření smlouvy o obstarání nákupu a prodeje investičních
nástrojů.
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3. RM doporučuje ZM schválit navrhovanou strategii stabilní výnos společností J&T Banka a pověřuje
starostu Petra Holečka k uzavření smlouvy o obhospodařování portfolia.
4. RM doporučuje ZM schválit navrhovanou konzervativní strategii společností J&T Banka a pověřuje
starostu Petra Holečka k uzavření smlouvy o obhospodařování portfolia.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Zpracování SP pro zavedení NEZ v Kralupech nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/4/1
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Zpracování studie
proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem EDIP s.r.o., Pařížská
1230/1, 301 00 Plzeň, IČ: 25462482, za celkovou cenu 529.000,00 Kč bez DPH, resp. 640.090,00 Kč s DPH.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Bezbariérový chodník v ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/4/2
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérový chodník v ul.
Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice,
IČ: 62743881, za celkovou cenu 4.990.028,22 Kč bez DPH, resp. 6.037.934,15 Kč s DPH.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Stavební úpravy stávajících 5 bytů v BD Chelčického 687,
Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/4/3
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy
stávajících 5 bytů v bytovém domě Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s částí 3. písm. c)
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, s výjimkou neuveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Stavební úpravy stávajících 5 bytů v bytovém domě Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851
- Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25, 273 24 Velvary, IČ: 05071500
- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník – Pšovka, IČ: 27110648
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
- Vladimír Váňa, referent odboru RIaSM
Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2018
usnesení č.: 18/9/4/4
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2018.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za
období duben 2018
usnesení č.: 18/9/4/5
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
z odboru RIaSM za období duben 2018.
Bod programu: Veřejné osvětlení v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace
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usnesení č.: 18/9/4/6
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování jednostupňové projektové dokumentace (DUR+DSP
v podrobnosti DPS) na akci: „Veřejné osvětlení v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou“ společností NOZA,
s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno ve výši 49.900,- Kč bez DPH (60.379,- Kč vč DPH).
Bod programu: Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí – geologické průzkumy
usnesení č.: 18/9/4/9
RM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. obj. RISML/00068/2017 na akci „PD - Úpravy komunikace a
nová parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou“, realizovanou zhotovitelem NOZA, s.r.o.,
Huťská 229, Kladno IČ: 24767417. Předmětem dodatku je zpracování inženýrsko-geologického a
hydrogeologického průzkumu za celkovou cenu 67 518 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rozpočtu
odboru RIaSM na rok 2018.
Bod programu: Úpravy vodního díla v Zeměchách – realizace SO 03
usnesení č.: 18/9/4/10
1. RM schvaluje realizaci III. etapy projektu Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou, tj.
osazení koncové klapky na zatrubněný úsek odpadu.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového Fondu v rámci
Tematického zadání Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně se
Středočeským kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 na změnu termínu ukončení
realizace akce nejpozději do 31.12.2018 a využití dotace na osazení koncové klapky na zatrubněný úsek
odpadu, tj. stavební objekt SO 03 dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Jakoubkem,
IČ: 74643312.
3. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s čl. 3, odst. 3, písm. h)
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem, s názvem „Úpravy vodního díla
v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou - III. etapa“.
4. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek:
- Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41 Brandýsek, IČ: 25631039
- Stavokomplet, spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČ: 47052945
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851
Bod programu: Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ 2018
usnesení č.: 18/9/4/11
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 2018“ z grantového programu Podpora regionů
2018 Nadace ČEZ s celkovými náklady 94 000,- Kč, z toho požadovanou dotací ve výši 80 000,- Kč.
Bod programu: Výběr dodavatele na akci PD pro provedení stavby na akci Přístavba nad jídelnou ZŠ
Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/4/12
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „PD pro provedení stavby na akci
Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o.,
Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544, za celkovou cenu 1 680 000,- Kč bez DPH,
resp. 2 032 800,- Kč s DPH.
Bod programu: Výběr dodavatele na akci PD – Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Komenského nám.
198, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/4/13
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RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce kuchyně a
jídelny v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká
1772/19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544, za celkovou cenu 490 000,- Kč bez DPH, resp. 592 900,- Kč s DPH.
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města II. etapa – posun termínu dokončení díla.
usnesení č.: 18/9/4/14
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD č. objednatele: RISML/00116/2017 na realizaci díla: „Řešení
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, uzavřené se zhotovitelem stavby –
spol. Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2018.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. objednatele: RISML/00039/2018 na výkon
autorského dozoru stavby: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“,
uzavřené s ATELIER DUK s.r.o., Kováků 2, 150 00 Praha 5, IČ: 27116468. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu výkonu činnosti autorského dozoru stavby do 30.09.2018.
3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. objednatele: RISML/00010/2018 na výkon
koordinátora BOZP stavby: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“,
uzavřené s panem Bohumilem Olivou, Pionýrů 1693, 431 11 Jirkov, IČ: 04196082. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu výkonu činnosti koordinátora BOZP stavby do 30.09.2018.
Bod programu: Rozšíření parkovacích stání Lobeč – CN – HG a IG průzkum
usnesení č.: 18/9/4/15
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00063/2016 na vypracování
hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu v rámci akce: „Rozšíření parkovacích stání Lobeč“,
zhotovitelem projektové dokumentace: spol. NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno při navýšení celkové
ceny díla o 40 414,- Kč vč. DPH.
Bod programu: Chodník k vlakové zastávce Kralupy - Předmostí
usnesení č.: 18/9/4/16
RM schvaluje uzavření SOD na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a pro
stavební povolení, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu akce: „Chodník k vlakové zastávce – Kralupy –
Předměstí, Mikovice u Kralup nad Vltavou“, se zhotovitelem dokumentace – spol. NOZA, s. r. o., Huťská 229,
272 01 Kladno, za částku v celkové výši 227 117,- Kč vč. DPH.
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského – posun termínu zahájení prací
usnesení č.: 18/9/4/17
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: RISML/00064/2018 na akci „PD - Rekonstrukce
rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, realizovanou zhotovitelem PLÁN
PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, 182 00, Praha 8. Předmětem dodatku je posunutí termínu prací na díle o 4
měsíce, tj. zahájení prací od 01.09.2018.
Bod programu: Žádost o dotace z programu „Účelové investiční dotace pro JSDH obcí“
usnesení č.: 18/9/4/18
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR na projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ z programu „Účelové investiční
dotace pro JSDH obcí pro rok 2018“ s celkovými náklady 7 500 000,- Kč, z toho požadovanou dotací ve výši
2 500 000,- Kč.
Bod programu: Vstup do komunikace a chodníků v Kralupech nad Vltavou-Lobeček - žádost o
udělení výjimky ze stavební uzávěry
usnesení č.: 18/9/4/19
RM schvaluje pouze vstup do komunikací, kde není stavební uzávěra.
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Bod programu: Palisády v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/4/22
RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. obj. RISML/00089/2017 na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“ firmě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/24, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jehož
předmětem je provedení palisád u chodníku v ulici Štefánikova, Kralupy nad Vltavou za částku ve výši
19.741,- Kč bez DPH (23.886,61 Kč vč DPH).
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Rozšíření předmětu nájmu – letní předzahrádka
usnesení č.: 18/9/5/1
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
č. SMSMLO/00026/2016, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu části pozemku parc. č. 571/4
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, užívaného jako letní předzahrádka před bistrem v Jiráskově ulici č.p. 114, z 12 m2
na 15 m2 za celkové nájemné 7.000,-Kč/rok.
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vlt.
usnesení č.: 18/9/5/2
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy nad
Vltavou o výměře 10 m2, na dobu neurčitou, s celoroční provozní dobou, za účelem provozování
předzahrádky před cukrárnou, v Riegrově ul. čp. 182/6, Kralupy nad Vltavou, za nájemné 8.000 Kč/rok se
společností EKLER s.r.o., Nádražní 131, 277 45 Úžice, IČ: 28408179.
Bod programu: Pronájem nebytového prostoru v budově MěÚ
usnesení č.: 18/9/5/3
RM
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.
SMSMLO/00019/2018 se společností Bella Caffe s. r. o., jehož předmětem bude rozšíření nájmu o pronájem
skladovacího prostoru v suterénu budovy MěÚ o výměře 18 m2, bez navýšení nájemného.
Bod programu: Pronájem části pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/5/4
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 133/41 a parc. č. 146/2 v k. ú.
Kralupy nad Vltavou o výměře 45 m2, na dobu určitou od 01.06.2018 do 30.09.2018, za účelem provozování
letní předzahrádky před restaurací U Kolejí, v Grégrově ulici čp. 187, Kralupy nad Vltavou, za nájemné
12.000 Kč, s Ilonou Sirovou, Spojovací 182/11, 190 00 Praha 9, IČ: 75986426.
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování cirkusu
usnesení č.: 18/9/5/5
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 10.09.2018 do 16.09.2018 za účelem hostování
Berousek cirkus Sultán, zastoupeného Karlem Berouskem, Rožnovská 1125/20, 193 00 Praha, IČ: 69530033,
za částku 1.000 Kč/den.
Bod programu: Výpověď smlouvy č. 3/06/700/SMI o umožnění průjezdu přes pozemek
usnesení č.: 18/9/5/6
RM bere na vědomí výpověď smlouvy č. 3/06/700/SMI o umožnění průjezdu přes pozemek parc. č. st. 246
k. ú. Kralupy nad Vltavou, uzavřené mezi vlastníkem pozemku Městem Kralupy nad Vltavou a R. P.
Bod programu: Přehled placených parkovacích zón – sídliště U Cukrovaru
usnesení č.: 18/9/5/7
RM bere na vědomí informaci o obsazenosti placených parkovacích míst v parkovacích zónách na sídlišti
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U Cukrovaru.
Bod programu: Informace o změně – vybudování soc. zařízení v objektu Třebízského 524
usnesení č.: 18/9/5/8
RM bere na vědomí změnu ve vybudování sociálního zařízení (2 x WC a 2 x umyvadlo) v přízemí objektu
Třebízského čp. 524.
Bod programu: Žádost o nájem pozemku parc. č. 490/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/9/5/9
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 490/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o
výměře 359 m2, s paní A. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku
k zahrádkaření a rekreaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
výše nájemného je 10 Kč/m2/rok, tj. 3.590 Kč/rok.
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ
Distribuce a.s.
usnesení č.: 18/9/5/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene - práva umístění, provozu, údržby a oprav trafostanice na pozemku
parc. č. st. 1772 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 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.
K úhradě bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.)
usnesení č.: 18/9/5/11
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby a
oprav kabelového vedení NN a přípojkové jistící skříně na pozemku parc. č. 120/5 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 18/9/5/12
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského č. p. 198, Mgr. J. S., jako na byt
služební, na dobu 1 roku od 01.06.2018 do 31.05.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta Brigádníků č. p. 679 paní E. D. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2018 do 31.05.2019.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina č. p. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.06.2018 do 31.05.2019.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17, Dr. E. Beneše č. p. 539, paní A. P. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2018 do 31.05.2019.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Husova č. p. 495 paní R. D. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.05.2018 do 30.04.2019.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Chelčického č. p. 687, paní J. D. ze sociálních
důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2018 do 30.04.2019.
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11. Havlíčkova č. p. 900 panu P. S. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2018 do 31.05.2019.
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č. p. 900, paní S. P. ze sociálních
důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2018 do 30.04.2019.
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha č. p. 738
usnesení č.: 18/9/5/13
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RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 s panem D. D., TP XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
Bod programu: Žádost o prominutí úhrady peněžité jistoty
usnesení č.: 18/9/5/14
RM schvaluje prominutí peněžité jistoty ve výši 9.000,00 Kč, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní
smlouvy na byt č. 1, Vrchlického 703 s paní J. H.
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování cirkusu
usnesení č.: 18/9/5/15
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 21.05.2018 do 27.05.2018 za účelem hostování
cirkusu Berosini, zastoupeného Ferdinandem Berouskem, Lhotská 995, 193 00 Praha 9, IČ: 44844468, za
částku 1.000 Kč/den.
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – divadelní festival
usnesení č.: 18/9/5/16
RM schvaluje uzavření výpůjčky pozemku p. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem pořádání
divadelního festivalu DS Scéna Kralupy dne 23.06.2018.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Den zdraví 2018
usnesení č.: 18/9/6/1
RM bere na vědomí program Dne zdraví 2018, který se bude konat 10.06.2018 v době od 8.00 h do 13.00 h.
Bod programu: Žádost obce Dolany o uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy
usnesení č.: 18/9/6/2
1. RM ukládá odboru sociálních věcí, školství a kultury připravit návrh „Dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy“ podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí
Dolany a zaslat jej obci Dolany ke schválení zastupitelstvem.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“
podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí Dolany.
Bod programu: Přidělení bytu v DPS
usnesení č.: 18/9/6/3
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 556 v Domě s pečovatelskou službou, V Luhu č. 1181, Kralupy nad
Vltavou, manželům J. a M. C.
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 204 v Domě s pečovatelskou službou, V Luhu č. 1181, Kralupy nad
Vltavou, paní M. H.
Bod programu: Bezpečný den 2018
usnesení č.: 18/9/6/4
RM bere na vědomí program Bezpečného dne 2018, který se uskuteční 07.06.2018 od 09:00 do 12:00 h.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru OKS
za období 4/2018
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usnesení č.: 18/9/8/1
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
z Odboru kanceláře starosty za období duben 2018
Bod programu: Poskytnutí dotace Věra Čížková - Muzeum historických kočárků
usnesení č.: 18/9/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty, § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493
(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) z fondu MST2 pro paní Věru Čížkovou, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 6.000,- Kč na výdaje související s pořádáním 4. srazu
historických kočárků, který se koná dne 26.05.2018.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(sml. č. KSSML/000../2017) s paní Věrou Čížkovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Přehled plnění a čerpání fondu tepelného hospodářství
usnesení č.: 18/9/9/1
RM bere na vědomí přehled plnění a čerpání fondu tepelného hospodářství za poslední 3 roky.
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu
usnesení č.: 18/9/9/2
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, čerpání z investičního fondu ve výši
162.118,22 Kč na pořízení herního prvku na zahradu školní družiny.
Bod programu: Žádost o souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ V. Havla
usnesení č.: 18/9/9/3
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši
25.700 Kč od Spolku rodičů při ZŠ Václava Havla na dovybavení nově vznikajícího výtvarného ateliéru.
Bod programu: Žádost o souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ Třebízského
usnesení č.: 18/9/9/4
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník,
příspěvkové organizaci, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 6.000 Kč od firmy SharePoint Solutions s.r.o., Alšova
103/7, 278 01 Kralupy nad Vltavou, určeného pro rozvoj dětí.
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/9/9/5
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: Informace o dluhu společnosti Dom Servis s.r.o. vůči MěBP
usnesení č.: 18/9/9/8
1. RM bere na vědomí dluh společnosti Dom Servis s.r.o. vůči MěBP, který činí k 30.04.2018 celkem
870.650,- Kč za dodávku tepla v roce 2017 a za 1-4/2018.
2. RM ukládá MěBP vytvořit účetní opravnou položku, na středisku 6-Vedení podniku, účet 556 – Tvorba a
zaúčtování opravných položek ve výši 870.650,- Kč.
Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok
2018/2019

str. 10

usnesení č.: 18/9/9/9
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní
rok 2018/2019 podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, ve výši 500 Kč na měsíc za jedno dítě,
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 600 Kč na měsíc za jedno dítě,
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace,
ve výši 327 Kč na měsíc za jedno dítě.
Bod programu: Žádost o převod technického zhodnocení budovy
usnesení č.: 18/9/9/10
RM schvaluje převod technického zhodnocení budovy KaSS Seifertovo náměstí 706, Kralupy nad Vltavou,
v ceně 1.113.312,16 Kč, do majetku města Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Program oslav – Dny Kralup 2018
usnesení č.: 18/9/9/11
RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup nad Vltavou 2018“.
X.
OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ)
Bod programu: Částka určená k veřejně prospěšným účelům
usnesení č.: 18/9/10/1
1. RM ruší usnesení RM č. 18/8/10/2 ze dne 23. 4. 2018.
2. RM bere na vědomí složení peněžité částky na účet města Kralupy nad Vltavou ve výši 4 000 Kč, která je
určena k veřejně prospěšným účelům, ve smyslu rozhodnutí č. j.: MUKV 27301/2018 OD, ze dne
19.04.2018.
3. RM schvaluje převedení předmětné částky na rozpočtovou kapitolu: 01, položku: 2324, odpa: 6409
a bude čerpána na veřejně prospěšné účely.
XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí
usnesení č.: 18/9/11/1
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Komise č. 3 ze dne 18.04.2018.
2. RM odvolává členku Komise sociálně-právní ochrany dětí na vlastní žádost k 30.04.2018 Mgr. Evu
Vetešníkovou.
Bod programu: Zdravotní a sociální komise
usnesení č.: 18/9/11/2
RM bere na vědomí Zápis č. 28 Zdravotní a sociální komise ze dne 24.04.2018.
Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise
usnesení č.: 18/9/11/3
RM bere na vědomí zápis č. 24 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 02.05.2018.
Bod programu: Zápis č. 3 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 18/9/11/4
RM bere na vědomí zápis č. 3 Komise výstavby a dopravy ze dne 24.04.2018.
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM
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Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Vstup do komunikace a chodníků v Kralupech nad Vltavou-Lobeček - žádost o
udělení výjimky ze stavební uzávěry
usnesení č.: 18/9/4/19
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana Miloslava Kalců – projekce elektro, Hůrka 1054,
278 01 Kralupy nad Vltavou, a to na základě žádosti pro vstup do komunikace (vč. chodníku) v ulici Revoluční,
I. Olbrachta, Kuzmínova (mezi ulicemi Revoluční a Karsova), Karsova a Karla Čapka (od ulice Jiřího Wolkera po
ulici Revoluční) z důvodu obnovy vedení NN za kNN. Podmínkou je splnění požadavků správce místní
komunikace.
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/9/9/5
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace.
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu
usnesení č.: 18/9/9/7
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, čerpání z investičního fondu do maximální výše
300.000 Kč na pořízení služebního vozidla do areálu ŠVP Mokrosuky.
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 28.05.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 15.05.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 9 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 15.05.2018.

V Kralupech nad Vltavou, dne 15.05.2018

Petr Holeček , starosta

Libor Lesák, místostarosta
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