
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV 2047/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. ledna 2019 

(RM č. 1) 
 

Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 1 
usnesení č.: 19/1/1/1  
RM schvaluje návrh programu 1. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh na zřízení „oddělení silničního hospodářství a speciální silniční stavební úřad“ 
v rámci odboru dopravy MěÚ 
usnesení č.: 19/1/2/1  
1. RM schvaluje zřízení „oddělení silničního hospodářství a speciální silniční stavební úřad,“ v rámci odboru 

dopravy MěÚ, s účinností od 01.02.2019. 
2. RM schvaluje změny zařazení dotčených pracovníků podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, 

s účinností od 01.02.2019. 
3. RM schvaluje novelu organizačního řádu města, spočívající ve zřízení „oddělení silničního hospodářství  

a speciální silniční stavební úřad,“ v rámci odboru dopravy MěÚ a nové zařazení dotčených agend,  
ve smyslu schválené organizační změny a důvodové zprávy, s účinností od 01.02.2019. 

4. RM pověřuje Bc. Hanu Hejzlarovou – vedoucí odboru dopravy MěÚ, vedením „oddělení silničního 
hospodářství a speciální silniční stavební úřad,“ v rámci odboru dopravy MěÚ, s účinností od 01.02.2019, 
do doby jmenování a nástupu nového vedoucího předmětného oddělení.  

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2018 
usnesení č.: 19/1/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 1.965.577,26 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci: „Kralupy nad Vltavou chodník ul. 
Hybešova“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 1.965.577,26 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 1.965.577,26 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 1.279.044,07 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci: „Parkovací stání v ulici Dobrovského, 
Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 1.279.044,07 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 1.279.044,07 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 1.188.112,80 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci ze Středočeského povodňového fondu na akci: „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad 
Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 1.188.112,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 1.188.112,80 Kč. 
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4. Ponížení rozpočtu 2018 v celkové výši 1.114 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených pro ZŠ Komenského na akci „Středočeská in-line brusle 2018“, které byly vráceny na účet 
Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 1.114 Kč a ponížení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 1.114 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 72.450 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 a Středočeský kraj. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 72.450 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 o 72.450 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 198.901,04 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3612  pol. 

6121 org. 456 (snížení energetické náročnosti BD Chelčického 687) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím). Finanční prostředky se po ukončení akce vrací 
zpět do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 212.762 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 2219  pol. 
6121 org. 168 (cyklostezka Kralupy - Zákolany) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím). Finanční prostředky nebyly vyčerpány a vrací zpět do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. 

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2019 
usnesení č.: 19/1/3/2  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 72.450 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 a Středočeský kraj.  Finanční prostředky 
byly připsány na účet města na konci roku 2018 a přeposlány na účet ZŠ Jodlova budou začátkem roku 
2019. Navýšení příjmů kap. č. 8 – financování, pol. 8115 o 72.450 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 
3114 o 72.450 Kč 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 68.970 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113  pol. 6121 org. 482. 
Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci projektové dokumentace na akci „Přístavba nad 
jídelnou ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Návrh rozpočtu PO města Kralupy nad Vltavou na rok 2019 
usnesení č.: 19/1/3/3  
RM schvaluje rozpočet příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou dle přílohy. 

 

Bod programu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/1/3/4  
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou dle přílohy. 

 

Bod programu: Návrh směrnice o poskytování cestovních náhrad 
usnesení č.: 19/1/3/5  
RM schvaluje předložený návrh směrnice č. 1/2019 o poskytování cestovních náhrad s účinností 
od 07.01.2019, v předloženém znění. 
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Bod programu: Návrh směrnice účtový rozvrh města pro rok 2019  
usnesení č.: 19/1/3/6 
RM schvaluje předložený návrh směrnice č. 2/2019 účtový rozvrh města pro rok 2019 s účinností 
od 07.01.2019, v předloženém znění. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD – Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa – prodloužení termínu 
usnesení č.: 19/1/4/1  
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00056/2018, se zhotovitelem ATELIER DUK s.r.o., Kováků 2, 
Praha 5, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla „PD – Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“ do 30. 4. 2019. Důvodem je zatím nedořešená koncepce finální 
podoby Jungmannovy ulice včetně zdi drážního tělesa a přístup do podchodu. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 – 2021 
usnesení č.: 19/1/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem 

„Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021“. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci a smlouvu k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané  

v otevřeném řízení s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021“. 
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Iveta Nezbedová, referent odboru ŽP 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, zástupce vedoucí odboru ŽP 
- Milan Baráth, referent odboru ŽP 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: PD - Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/1/4/3 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na projektové práce na akci  
„PD - Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem HESS-projekty a realizace staveb, spol. s r.o., 
Všetičkova 631/31, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 25502646, za celkovou cenu 1 770 000,- Kč bez DPH, resp. 
2 141 700 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: PD - Cyklostezka Kralupy - Zákolany  
usnesení č.: 19/1/4/4 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na projektové práce na akci  
„PD - Cyklostezka Kralupy - Zákolany“ s dodavatelem NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, 
za celkovou cenu 609 400,- Kč bez DPH, resp. 737 374,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Petice za instalaci původní podoby městských hodin v centru města  
usnesení č.: 19/1/4/5  
1. RM bere na vědomí petici „Za instalaci repliky městských uličních hodin v prostoru mezi Husovou ul.  

a železničním nádražím, jako náhrady za původní hodiny zničené při válečném náletu na Kralupy nad 

Vltavou v březnu 1945“.   
2. RM ruší usnesení RM č. 18/23/4/3. 
3. RM schvaluje vyjmutí řešení pouličních hodin z akce „Řešení povrchů v centru města Kralupy nad 

Vltavou - IV. etapa“. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o užívání dětského hřiště na sídl. Hůrka  
usnesení č.: 19/1/5/1 
RM schvaluje záměr vypůjčit dětské veřejné hřiště na sídlišti Hůrka, ve dnech pondělí až pátek od 9,30  
do 11,30 hodin za účelem užívání hřiště dětskou skupinou. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt  
usnesení č.: 19/1/5/2 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Komenského čp. 198 s Mgr. D. H., učitelem ZŠ Gen. 
Klapálka, jako na byt služební. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/1/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2019 do 31.03.2019 za podmínky uzavření nové Dohody  
o splácení dluhu před podpisem smlouvy. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků 679  panu P. S.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020. 

 

Bod programu: Informace o odstoupení z výběrového řízení 
usnesení č.: 19/1/5/4 
RM  bere na vědomí odstoupení spol. ZELEFRA s. r. o., Masarykova 626, Kralupy nad Vltavou, IČ: 04464389, 
z výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v pravém křídle budovy KaSS Vltava.   

 
Bod programu: Návrh na zřízení placené parkovací zóny v ulici Dobrovského 
usnesení č.: 19/1/5/6 
RM  ukládá  odboru RIaSM oslovit občany a prověřit případný zájem o zřízení placené parkovací zóny  
na parkovišti v ulici Dobrovského.  

 
Bod programu: Změna umístění dobíjecí stanice pro elektromobily 
usnesení č.: 19/1/5/7 
RM  schvaluje  záměr města změnit nájemní smlouvu č.SMSMLO/00080/2018 Dodatkem č. 1, jehož 
předmětem bude změna umístění dobíjecí stanice pro elektromobily a parkovacích stání na pozemcích parc. 
č. 108/5 a parc. č. 108/25 v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o vyjádření k realizaci bezpečnostních přepážek v budově Palackého  nám. čp.6 
usnesení č.: 19/1/5/8 
RM  schvaluje  Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou, realizaci bezpečnostních přepážek 
v kancelářích č. 101, 109, 205 a 214 v hlavní budově Palackého náměstí čp. 6 v roce 2020 na náklady 
nájemce. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Slatina a obcí Otvovice pro 
město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 19/1/6/1    
1. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 8/2018 s obcí Slatina pro město 

Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu. 
2. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SOtv/0089/2018 s obcí Otvovice  

pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace – Petr Jurčík, SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. 
usnesení č.: 19/1/8/1    
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0011 z fondu STA, panu Petru Jurčíkovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ve výši 6 000,- Kč na úhradu pronájmu společenského sálu při příležitosti 
konání maturitního plesu studentů IM4 SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s panem Petrem 
Jurčíkem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – přehledová zpráva za měsíc prosinec 2018 
usnesení č.: 19/1/9/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou za období prosinec 2018. 

 

Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2019 
usnesení č.: 19/1/9/2 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou změnu odpisového plánu na rok 2019. 

 

Bod programu: Zaktualizovaný přehled sponzorských darů za rok 2019 
usnesení č.: 19/1/9/3 
RM bere na vědomí zaktualizovaný přehled sponzorských darů, poskytnutých Mateřské škole Kralupy 
nad Vltavou, Dr. E. Beneše, v roce 2018. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru 
usnesení č.: 19/1/9/4 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizaci, dle § 37b zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
finančního účelového daru ve výši 15.000 Kč, na úhradu nákladů spojených se službou Canisterapie pro žáky 
školy, od pana M. D. 

Bod programu: Přehledové zprávy a žádost o schválení čerpání z investičního fondu organizace 
usnesení č.: 19/1/9/5 
1. RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou, za měsíc prosinec 2018 a za 
měsíc leden 2019. 

2. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou čerpání z investičního 
fondu ve výši 93.036,90 Kč na pořízení mycího stroje od firmy KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 241 01 
Modletice. 

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
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Bod programu: Zřízení komisí pro období 2018-2022 
usnesení č.: 19/1/13/1 
RM schvaluje zřízení komisí poradních organů RM: 
Komise ekologická, sportovní, výstavby a rozvoje města, dopravy, majetkoprávní, kulturní, zdravotní sociální 
a bytová, redakční rada, školská a prevence kriminality, OSPOD 

Bod programu: Předložení hospodaření TSM 
usnesení č.: 19/1/13/2 
RM ukládá řediteli TSM do 30.03.2019 předložit ekonomický rozbor hospodaření TSM v letech 2017, 2018  
a zpracovat výhled činností TSM pro následující roky. 

Bod programu: Řešení fungování městských mediálních platforem 
usnesení č.: 19/1/13/3 
RM pověřuje komisi ve složení:  Jan Doležálek (Kralupy Nová VLna);  Mgr. Jindřich Kohm (STAN) a  Libor 
Lesák (ODS), aby připravila návrh koncepčního řešení fungování městských mediálních platforem (KTZ; 
Zpravodaj; web města a sociální sítě) včetně personální a ekonomické analýzy současného stavu. 
Předpokládaný termín k předložení finálního výstupu max. do 30. 6. 2019. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o výpůjčku skladu 
usnesení č.: 19/1/5/5 
RM  schvaluje záměr města vypůjčit Petru Radovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, objekt bez 
čísla popisného, umístěný na pozemku parc. č.st. 753 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, do konce roku 2020,  
za účelem skladování různých věcí (prkna, hadry, železo, nábytek). 
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Žádost obce Spomyšl o projednání možnosti uzavření Dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádové mateřské školy 
usnesení č.: 19/1/6/2    
1. RM schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, 

podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), s obcí Spomyšl. 

2. RM schvaluje uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, podle 
§ 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), s jinými obcemi do odvolání, z kapacitních důvodů (mateřské školy v Kralupech nad 
Vltavou velmi těsně pokrývají potřebu občanů s trvalým pobytem na území města, tak aby město 
naplnilo zákonnou povinnost zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí podle Školského 
zákona). 

 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 21.01.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 08.01.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 1 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 07.01.2019. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 08.01.2019 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                                                             Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta  


