
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 44281/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

     
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. června 2018  

(RM č. 12) 
 

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. 12 
usnesení č.: 18/12/1/1  
RM schvaluje návrh programu 12. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 11/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 16/2018 
usnesení č.: 18/12/3/1 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 31.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK,  

z § 3599 (ostatní činnosti ve zdravotnictví) pol. 5169 (nákup služeb)………… -  5.000 Kč 
z § 3612 (bytové hospodářství) pol. 5151 (studená voda) ………………………..  - 10.000 Kč 
z § 3612 (bytové hospodářství) pol. 5152 (teplo) …………………………………….. -   6.000 Kč 
z § 3612 (bytové hospodářství) pol. 5154 (elektrická energie) ………………… - 10.000 Kč 
na § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem) pol. 5169 (nákup služeb) …. + 31.000 Kč 
Jedná se o převod finančních prostředků na prevenci kriminality. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 94.864 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 6122 org. 564 
(protipovodňová opatření). Jedná se o částku na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele na akci 
Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy 
nad Vltavou. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 272.312 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 3117 
pol. 5171 (výměna střešní krytiny a oprava krovu, ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou) na § 3113 pol. 5171 
(oprava oplocení v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou). Zakázka Výměna střešní krytiny a oprava krovu 
ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou byla vysoutěžena za nižší finanční částku a finanční částka 272.312,- Kč 
bude použita na pokrytí nákladů na provedení opravy oplocení areálu ZŠ Třebízského, Kralupy nad 
Vltavou. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou (od ulice Na Záruce 
po ulici Mlýnská) 
usnesení č.: 18/12/4/1  
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérový 

chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou (od ulice Na Záruce po ulici Mlýnská)“ v souladu s pravidly 
Státního fondu dopravní infrastruktury, tj. dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti 
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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. 28. října, Kralupy nad Vltavou (od ulice Na Záruce po ulici Mlýnská)“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník – Pšovka, IČ: 27110648 
- Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25, 273 24 Velvary, IČ: 05071500 

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: Změna koordinátora BOZP – Snížení energetické náročnosti BD Chelčického 687, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 18/12/4/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00121/2017 na akci „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem S-BAU BOHEMIA, spol. 
s r.o., se sídlem Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, jehož předmětem je změna koordinátora BOZP. Výkon 
činnosti koordinátora BOZP provádí společnost Warantia s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 01 
Mělník, IČ: 01558994. 

 

Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2018 
usnesení č.: 18/12/4/3 
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2018. 

 

Bod programu: Schválení dodatku č. 2 s Komorním orchestrem Dvořákova kraje  
usnesení č.: 18/12/4/4 
RM schvaluje uzavření dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. OSVŠKSML/00030/2017 s Komorním 
orchestrem Dvořákova kraje, a to za účelem změny termínu předložení vyúčtování do 31.10.2018.  

 

Bod programu: Administrace dotace na projekt: Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné 
učebny a laboratoře 
usnesení č.: 18/12/4/5 
RM schvaluje administrátorem projektu „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné učebny a 
laboratoře“ Ivetu Holou, Školní 436, 252 43 Průhonice, IČ 743 35 154 za cenu 105 000,- Kč bez DPH, resp. 
127 050,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu:  PD pro výběr zhotovitele akce: „Modernizace protipovodňového varovného a 
monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 18/12/4/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Ing. Vladimírem Pavlíkem, Projekční kancelář, 
Najdrova 2183, 252 63 Roztoky, IČ: 76389570 za cenu 94 864,- Kč s DPH.  

 

Bod programu:  Úpravy vodního díla v Zeměchách – realizace SO 03 
usnesení č.: 18/12/4/7 
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1. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úpravy vodního díla 
v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou - III. etapa“, 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 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“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

• Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41Brandýsek, IČ: 25631039 

• LT-BAU, s.r.o., Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 28703995 

• STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851  

 

Bod programu:  Cenové nabídky analýz na odvětrání základních škol (EPC) 
usnesení č.: 18/12/4/8 
RM schvaluje vypracování studie na možnost získání dotace z OPŽP na odvětrání ZŠ v Kralupech nad Vltavou 
v kombinaci s využitím financování projektu metodou EPC a posouzení vhodnosti objektů v majetku města, 
které budou do projektu EPC zařazeny,  společností Innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00  
Praha 10, IČ: 25115171 za nabídkovou cenu 49.000,- Kč bez DPH a 59.290,- Kč včetně DPH. 

 

Bod programu:  Stavební úpravy 5 stávajících bytů v BD, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou – autorský 
dozor  
usnesení č.: 18/12/4/9 
RM schvaluje zajištění autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy 5 stávajících bytů v BD, Chelčického čp. 
687, Kralupy nad Vltavou“, Ing. Arch. Květuší Berkovou, Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za 
celkovou cenu 58.080,- Kč vč DPH.  
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání závodu GLADIATORS CHALLENGE 2018 v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 18/12/5/1    
RM bere na vědomí pořádání závodu GLADIATORS CHALLENGE 2018 dne 28.09.2018 spolkem GLADIATOR 
TRAINING, z. s. IČ 04511701, na pozemcích města p. č. 83/57, 83/71, 83/69, 83/1, 49/1, 52/1, 54/1, 14/8, 
14/1, 40/1, 41/1, 13/7, 167/1 a 167/4 v k. ú. Lobeček.   

 

Bod programu: Záměr o  nájmu části pozemku parc. č. 543/1  v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou                                                                              
usnesení č.: 18/12/5/2 
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku  parc. č. 543/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o 
celkové ploše 240m2 za účelem užívání pozemku jako zahrady. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 18/12/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, plynovodní  přípojky na pozemku parc. č. 544/14 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch každého z vlastníků pozemku parc. č. 217/1 
v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 18/12/5/4 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2018 do 30.09.2018. 
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Bod programu: Návrh na zpětvzetí výpovědi – nebytové prostory Lobeč 1174. 
usnesení č.: 18/12/5/5 
1. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi  Smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové ploše 56,80m2 

v přízemí bytového domu čp. 1174, Lobeč, Kralupy nad Vltavou,  uzavřené dne 09.01.2012 se společností 
TEGUZA s.r.o., IČO 2541841 a společností Bona Services s.r.o., IČO 45144699. 

2. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové ploše 56,80m2 
v přízemí bytového domu čp. 1174, Lobeč, Kralupy nad Vltavou, uzavřené dne 11.07.2007 s Ing. Annou 
Koulovou, IČO 70578168.  

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
usnesení č.: 18/12/6/1    
RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6/2018 s obcí Slatina. 

Bod programu: Potvrzení ředitelů ve funkci 
usnesení č.: 18/12/6/2 
1. RM bere na vědomí prodloužení funkčního období ředitelů a ředitelek škol zřizovaných městem Kralupy 

nad Vltavou na dalších 6 let, počínaje 01.08.2018. 
2. RM ukládá starostovi města podepsat ředitelům, kterým od 01.08.2018 počíná další šestileté funkční 

období, potvrzení ve funkci. 

 

Bod programu: Den zdraví 2018 
usnesení č.: 18/12/6/3  
RM bere na vědomí informace o Dnu zdraví 2018, který proběhl dne 10.06.2018. 

 

Bod programu: Darovací smlouvy se sportovními oddíly na vyplacení finančního daru od společnosti AVE 
Kralupy s.r.o. 
usnesení č.: 18/12/6/4    
1. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Klubem vodních sportů Kralupy, IČ: 

47007443, se sídlem Nábřeží Jana Rysa 831, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na částku 20.000 Kč. Dar bude 
vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 100100 (Dary). 

2. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 
14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na částku 20.000 Kč. Dar bude 
vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 100100 (Dary).   

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Hokejovým klubem 
Kralupy nad Vltavou, z. s., mužstvo A, IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
na částku 30.000 Kč. Dar bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 100100 (Dary). 

 

Bod programu: Žádost organizace Palata - Domova pro zrakově postižené o individuální dotaci  
na spolufinancování sociální služby 
usnesení č.: 18/12/6/5    
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal, jako součást zřizovací listiny, Magistrát hlavního města 

Prahy pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata – Domov pro zrakově postižené dne 29.01.2015. 
2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata - 
Domov pro zrakově postižené, IČ: 70872783, se sídlem Na Hřebenkách 737, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
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ve výši 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
péče), položka 5339 (Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

3. 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 příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené, IČ: 
70872783, se sídlem Na Hřebenkách 737, 150 00 Praha 5 – Smíchov. 

 

Bod programu: Žádost organizace EDA cz , z. ú., o individuální dotaci na spolufinancování sociální služby  
usnesení č.: 18/12/6/6    
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16770/SOC/2016. 
2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro EDA cz, z. ú., IČ: 24743054, se sídlem Filipova 
2013/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, ve výši 4.500 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4371 (Raná 
péče a sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

3. 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 EDA cz, z. ú., IČ: 24743054, se sídlem Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov. 

 

Bod programu: Žádost o individuální dotaci – Život Plus, z. ú. 
usnesení č.: 18/12/6/7    
1. RM schvaluje připojení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR listinou 

s názvem: Pověření SGEI – Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti sociálních 
služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností, 
podepsanou dne 15.01.2018. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na částečné pokrytí nákladů na provoz tísňové péče 
v regionu pro Život Plus, z. ú., IČ: 04616685, se sídlem sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou, 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 dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Život Plus, z. ú., IČ: 04616685, se sídlem sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou. 

 

Bod programu: Podepsání smlouvy s Českou zemědělskou univerzitou v Praze  
usnesení č.: 18/12/6/8    
RM schvaluje podepsání předložené smlouvy o spolupráci města Kralupy nad Vltavou a České zemědělské 
univerzity v Praze a zmocňuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – individuální dotace na zájmové aktivity pro rok 
2018 
usnesení č.: 18/12/6/9    
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků ve výši 
30.000 Kč z § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života 
ve městě), na § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položku 5493 (Účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života ve městě). 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 18/12/6/10    
RM schvaluje přidělení bytu č. 363 v domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, paní V. G. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Kralupský Zpravodaj- Obchodní podmínky inzerce 
usnesení č.: 18/12/8/1    
RM schvaluje obchodní podmínky inzerce měsíčníku Kralupský Zpravodaj platné od 01.07.2018. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10  
usnesení č.: 18/12/8/2    
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Kancelář starosty)  
a paragrafu 6223 (Mezinárodní spolupráce), org. 2333 (Partnerská města) ve výši 50.000,- Kč, z položky 5173 
(Cestovné) na položku 5169 (Nákup ostatních služeb) 

 

Bod programu: Využití městských ploch a mobiliáře pro reklamní kampaň 
usnesení č.: 18/12/8/3    
RM schvaluje využití uvedených městských ploch a mobiliáře města pro reklamní kampaň politických stran  
a hnutí v období od 08/2018 – 10/2018. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 18/12/9/1  
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, za období 
květen - červen 2018. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ 28. října  
usnesení č.: 18/12/9/2    
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, 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 10.000 Kč od firmy HECKL, s.r.o., se sídlem Přemyslova 153, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, na nákup vybavení pro žáky první třídy. 

 
Bod programu: Zavedení knihovního systému TRITIUS v městské knihovně  
usnesení č.: 18/12/9/3    
1. RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OSVŠKSML/00125/2018 o poskytování serverhostingových služeb – 

systém TRITIUS mezi městem Kalupy nad Vltavou a firmou Tritius Solutions a.s. se sídlem: Brno, Vodní 
258/13, Staré Brno. 

2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. OSVŠKSML/00124/2018 o převodu dat ze stávajícího systému, 
dodávce a instalace knihovního systému TRITIUS mezi městem Kralupy nad Vltavou a  firmou Tritius 
Solutions a.s. se sídlem: Brno, Vodní 258/13, Staré Brno, a dodatku č. 1 ke Smlouvě  
č. OSVŠK/00125/2018. 

3. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. OSVŠKSML/00123/2018  
se zpracovatelem knihovního systému Tritius mezi městem Kralupy nad Vltavou a firmou Tritius 
Solutions a.s. se sídlem: Brno, Vodní 258/13, Staré Brno. 

 
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou – změna poplatků z prodlení  
usnesení č.: 18/12/9/4    
RM schvaluje změny poplatků z prodlení od 03.09.2018. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 18/12/9/5    
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RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou za červen 2018. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 18/12/9/6    
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. 
Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 18/12/9/7    
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou za období květen až  červen 2018. 

 
Bod programu: Valná hromada Kralupské sportovní, spol. s r.o. 
usnesení č.: 18/12/9/8    
RM bere na vědomí Výroční zprávu Kralupské sportovní spol. s r.o. za rok 2017. 

 
Bod programu: Uzavření muzea  
usnesení č.: 18/12/9/9    
RM bere na vědomí uzavření Městského muzea v Kralupech nad Vltavou pro návštěvníky ve dnech 
27.08.2018 – 01.09.2018. 

 
Bod programu: Zastavení exekucí z období 2000 - 2012 
usnesení č.: 18/12/9/10    
1. RM schvaluje zastavení exekucí proti povinné A. D. ve 4. případech za období 2004 – 2010 v celkové výši 

10.895,- Kč. 
2. RM doporučuje ZM schválit zastavení exekucí proti povinné M. B. v 11. případech za období  

2000 – 2010 v celkové výši 56.474,- Kč. 
3. RM doporučuje ZM schválit zastavení exekucí proti povinnému D. D. v 5. případech za období  

2001 – 20010 v celkové výši 51.895,- Kč. 
4. RM doporučuje ZM schválit zastavení exekucí proti povinné R. N. v 5. případech za období 2007 – 2009 

v celkové výši 45.238,- Kč. 
5. RM doporučuje ZM schválit zastavení exekucí proti povinné V. S. ve 4. případech za období 2003 – 2012 

v celkové výši 76.665,- Kč. 

 
Bod programu: Nákup speciálního vozidla pro pečovatelskou službu 
usnesení č.: 18/12/9/11    
1. RM schvaluje nákup speciálního vozidla pro pečovatelskou službu v ceně do 700.000,-Kč.  
2. RM schvaluje převod částky 700.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu. 
3. RM schvaluje vyjímku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje formu přímého zadání. 

 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančních účelových darů 
usnesení č.: 18/12/9/12    
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 na zajištění akce Kralupský Majáles, která se konala dne 26.05.2018: 
1. Finanční dar ve výši 5.000 Kč od pana Petra Krbce, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. Finanční dar ve výši 4.000 Kč od firmy Bella Caffe, Komenského nám. 8, Kralupy nad Vltavou, 

IČ: 04912373.  
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Bod programu: Parkování autobusu ČSAD v areálu MěBP Kralupy 
usnesení č.: 18/12/9/13    
RM schvaluje uzavření smlouvy s ČSAD Střední Čechy se sídlem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01 
Stará Boleslav, U Přístavu 811/8 na parkování autobusu SOR euro 5 v areálu MěBP Kralupy, Hálkova 991  
za min. částku 700,- Kč měsíčně.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za  
období květen 2018 
usnesení č.: 18/12/9/14    
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období květen 2018. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 5/2018 
usnesení č.: 18/12/11/1  
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou č. 5/2018 ze dne 

11.06.2018. 
2. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ Sokol Kralupy IČ: 663735, Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou, na zajištění plynulého provozu gymnastického oddílu po dobu rekonstrukce. 
3. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, na Přebor mladších žákyň 1. část. 
4. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, na Přebor ČR starších žákyň. 
5. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, na Kvalifikace do extraligy kadetek. 

 
Bod programu: Plán činnosti Kulturní komise RM 
usnesení č.: 18/12/11/2  
RM schvaluje plán činnosti Kulturní komise Rady města Kralupy nad Vltavou na II. pololetí 2018. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 18/12/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 5 ze dne 20.06.2018. 
2. RM schvaluje plán činnosti na II. pololetí roku 2018 Komise sociálně-právní ochrany dětí. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 37 a 38 
usnesení č.: 18/12/11/4 
RM bere na vědomí zápisy redakční rady č. 37 ze dne 11.05.2018 a č. 38 ze dne 12.06.2018. 

Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 18/12/11/5 
RM bere na vědomí zápis č.25 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 13.06.2018. 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise 
usnesení č.: 18/12/11/6  
RM schvaluje plán činnosti Zdravotní a sociální komise na II. pololetí 2018. 

 
Bod programu: Návrhy odměn za I. pololetí 2018 zapisovatelům komisí/výborů 
usnesení č.: 18/12/11/7 
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RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí/výborů za I. pololetí 2018 dle příloh. 

 
Bod programu: Komise ŠaPK – plán činnosti na 2. pololetí 2018 
usnesení č.: 18/12/11/8  
RM schvaluje plán činnosti Komise ŠaPK na II. pololetí 2018. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 18/12/9/6    
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 23.07.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 26.06.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 12 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 25.06.2018. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 26.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček , starosta                                                                                      Ing. Marek Czechmann, místostarosta                                                                      
 


