č.j.: MUKV 72831/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. září 2018
(RM č. 16)
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. 16
usnesení č.: 18/16/1/1
RM schvaluje návrh programu 16. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 15/2018 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 9 a garáže č. 2 v čp. 101 - BD Na Hrádku
usnesení č.: 18/16/2/1
RM schvaluje podnájem bytu č. X a garáže č. X v čp. 101 Na Hrádku, na základě žádosti J. J. - nájemce
předmětného bytu a garáže, na dobu určitou od 1. 10. 2018 - do 30. 9. 2020.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 19/2018
usnesení č.: 18/16/3/1
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 417.587,51 Kč. Jedná se
o neinvestiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí účelově určenou na realizaci projektu
„Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1“. Finanční prostředky budou převedeny do
rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116
o 417.587,51 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 417.587,51 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 343.738,40 Kč. Jedná se
o neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, na základě Rozhodnutí
MŠMT ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Generála Klapálka, Kralupy
nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 343.738,40 Kč a navýšení výdajů
kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3111 o 343.738,40 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 229.450 Kč. Jedná se o neinvestiční
transfery od obcí na boj proti letišti Vodochody. Město obdrželo příspěvky od těchto obcí: Líbeznice
137.850 Kč, Zlončice 29.600 Kč, Úžice 43.450 Kč a Máslovice 18.550 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 10 –
Kancelář starosty, pol. 4121 o 229.450 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251
o 229.450 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.660.935,25 Kč, z důvodu
vysoutěžení zakázek za nižší cenu. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice.
Jedná se o převody z kap. č. 5 – realizace investic
§ 2212 pol. 6121 org. 471 – rekonstr. komunikace v ul. Štefanikova……… 510.844,29 Kč
§ 3392 pol. 6121 org. 499 – rekonstr. rozvodů elektro v KaSS………………… 600.000,00 Kč
§ 3117 pol. 5171 – ZŠ 28. října – oprava střešního pláště……………………… 550.090,96 Kč
na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901……………………………….1.660.935,25 Kč

2. Převedení finančních prostředků z kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 187 – chodník ul.
Hybešova, v celkové výši 1.500.000 Kč do rezervy města na spoluúčast k dotacím kap. č. 1 – ekonomický
odbor, § 6409 pol. 5901. Finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu získání dotace.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 363.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 576. Jedná se o PD na akci
„Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova“.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 177.870 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 572. Jedná se o dodatek na PD
„Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Komenského“.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.930 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 5339, org. 23259, pol. 5139 - částku
ve výši 3.750 Kč a pol. 5137 - částku ve výši 180 Kč. Jedná se o spoluúčast k projektu „Forenzní značení“.
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 32.685 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 5339, pol. 6122 org. 23266. Jedná
se o spoluúčast k projektu „Modernizace MKDS“.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: PD – Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Komenského - vícepráce
usnesení č.: 18/16/4/1
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00072/2018 na vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby: „PD – Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Komenského náměstí
v Kralupech nad Vltavou“, se zhotovitelem spol. PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8,
IČ: 62917544. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce v celkovém finančním objemu
177 870 Kč vč. DPH.
Bod programu: Informace – průběh realizace Regenerace sídliště V Zátiší – II. etapa
usnesení č.: 18/16/4/2
RM bere na vědomí postup prací v rámci II. etapy Regenerace sídliště V Zátiší, předložené odborem RIaSM.
Bod programu: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa “ – autorský
dozor, koordinátor BOZP
usnesení č.: 18/16/4/3
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. obj. RISML/00039/2018 na výkon autorského
dozoru v rámci 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 15.11.2018 a s tím spojené navýšení
ceny díla o 51 690,4 Kč vč. DPH.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. obj. RISML/00010/2018 na výkon koordinátora
BOZP v rámci 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 do 15.11.2018 a s tím spojené navýšení ceny
díla o 8 250 Kč vč. DPH.
Bod programu: Zrušení a opětovné vyhlášení VZ – Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad
Vltavou
usnesení č.: 18/16/4/4
1. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla,
Kralupy 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 s názvem „Naučná zahrada – 1. etapa,
ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 20114 –
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2020, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně i mimo režim interních Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek schválených Radou města.
3. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Naučná zahrada – 1.
etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“.
4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- Dominik Davídek, Chvatěruby 188, 278 01 Chvatěruby, IČ: 86995383
- Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 04436857
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827
- GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783
- Ing. Milan Janda, Budečská 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599
5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
- Mgr. Martin Luksík, přizvaný zástupce školy
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Bod programu: Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou – změna konstrukce vozovky
usnesení č.: 18/16/4/5
RM schvaluje změnu konstrukce vozovky na akci: „Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“
a to zesílení stávající živičné vozovky ložnou a obrusnou živičnou vrstvou v tloušťce 50+50 mm s maximálním
zvýšením stavebních nákladů o 330 000,-Kč bez DPH (399.300,- Kč vč DPH).
Bod programu: Posunutí sádrokartonové příčky mezi kancelářemi č. 201 a 202 MěÚ v Kralupech nad
Vltavou
usnesení č.: 18/16/4/6
1. RM schvaluje realizaci akce „Posunutí sádrokartonové příčky mezi kancelářemi č. 201 a 202 MěÚ
v Kralupech nad Vltavou.
2. RM schvaluje uzavření SOD s dodavatelem stavebních prací panem Tomášem Cinádrem, Masarykova
613, Kralupy nad Vltavou, 278 01 a to za cenu 82 882,02 Kč bez DPH, resp. 100 287,24 Kč vč. DPH.
Bod programu: Zpráva o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2018
usnesení č.: 18/16/4/7
RM bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí odboru RIaSM pro rok 2018.
Bod programu: „Oprava sociálních zařízení, ZŠ Václava Havla“ – méněpráce, vícepráce
usnesení č.: 18/16/4/8
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00048/2018 na akci „Oprava sociálních zařízení, ZŠ V. Havla,
Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost MONTAKO – stavební s.r.o., Vodárenská 732,
Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416. Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové výši 39 377,76 Kč vč. DPH.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (Rezidence Kralupy II)
usnesení č.: 18/16/5/1
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 83/29 v k. ú. Lobeček, jehož
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vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 83/187 v Kralupy nad
Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m a 400 Kč za každý další běžný metr uložení
přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.)
usnesení č.: 18/16/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 78/26 a parc. č. 731/2 v k. ú. Lobeč, jejichž 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.: 18/16/5/3
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, Chelčického 687 s paní J. R.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.10.2018 do 30.09.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina čp. 48 paní M. M.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.10.2018 do 30.09. 2019.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2018 do 31.12.2018.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 paní P. M. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.08.2018 do 31.07. 2019.
Bod programu: Pořádání Country festivalu – CVC Palouček z.s.
usnesení č.: 18/16/5/4
RM bere na vědomí konání Country festivalu dne 15.09.2018 na pozemku parc.č. 41/1 v k. ú. Lobeček
v rozsahu 150 m2, pořádaného CVC Palouček z. s., zastoupeného panem Stanislavem Hejdukem. Podle čl. 9
odst. c) Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2016 je užívání veřejného prostranství
osvobozeno od poplatku.
Bod programu: Žádost o zábor veřejného prostranství – předvolební akce ODS
usnesení č.: 18/16/5/5
RM bere na vědomí pořádání Dne setkání kandidátů do místního zastupitelstva s občany dne 22.09.2018,
na pozemku parc.č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu 600 m2, pořádaného MS ODS Kralupy
nad Vltavou, zastoupené panem Liborem Lesákem.
Bod programu: Žádost o zábor veřejného prostranství – Strongbow Cider party
usnesení č.: 18/16/5/6
RM bere na vědomí v případě výhry města Kralupy nad Vltavou v soutěži „přírodu do měst“, pořádání
Strongbow Cider party dne 20.09.2018, na pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu 400
m2, pořádané společností Fox Hunter s.r.o., Přemyslovská 511, Praha, IČ:27936325, s tím, že město Kralupy
nad Vltavou zajistí připojení k el. energii.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Převod finančních prostředků – oprava administrativní chyby a zrušení usnesení RM č.
18/15/6/6 ze dne 13.08.2018
usnesení č.: 18/16/6/1
1. RM ruší usnesení č. 18/15/6/6 ze dne 13.08.2018 z důvodu administrativní chyby.
2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou převod finančních
prostředků ve výši 35.000 Kč z kapitoly 518.950 (ostatní služby) na kapitolu 527.100 (zákonné sociální
náklady).
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VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bod programu: ŽP – Výsadba cibulovin
usnesení č.: 18/16/7/1
RM bere na vědomí provedení výsadby cibulovin v Kralupech nad Vltavou.
VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/16/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 z fondu MST2, Českému svazu chovatelů, p.s., ZO Kralupy
nad Vltavou, IČ 709 134 63, zastoupenému panem Karlem Jiráským, pověřeným jednat, se sídlem Sídliště
Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 3.000 Kč na podporu a výdaje související s konáním
Zimní výstavy drobného zvířectva.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/00031/2018) s Českým svazem chovatelů,p.s., ZO Kralupy nad Vltavou, IČ 709 134 63,
zastoupeným panem Karlem Jiráským, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Individuální dotace – Dvořákův komorní sbor, o.s.
usnesení č.: 18/16/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6223 Mezinárodní spolupráce/ pol. 5331
(neinvestiční příspěvky spolkům), Dvořákovu komornímu sboru, o.s., spolku pro vokální a komorní
hudbu, IČ 683 826 51, zastoupeným paní Sandrou Štropovou, pověřenou jednat, se sídlem Cukrovar
1076, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 40.000,- Kč na výdaje související s konáním společného
koncertu v partnerském městě Hennigsdorf.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/000../2018) s Dvořákovým komorním sborem, o.s., spolkem pro vokální a komorní hudbu,
IČ 683 826 51, zastoupeným paní Sandrou Štropovou, pověřenou jednat, se sídlem Cukrovar 1076,
278 01 Kralupy nad Vltavou.
3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)
a paragrafu 6223 (Mezinárodní spolupráce), z pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), ve výši
40.000 Kč na položku 5222 (neinvestiční transfery spolkům).
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10
usnesení č.: 18/16/8/3
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (Kancelář starosty)
a paragrafu 3399 (ostatní záležitosti kultury), org. 2777 (Městský ples) ve výši 90.000,- Kč, z položky 5041
(duševní vlastnictví) na položku 5169 (nákup ostatních služeb).
Bod programu: Individuální dotace – Český rybářský svaz, z.s.
usnesení č.: 18/16/8/4
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0012 z fondu MST1, Českému rybářskému svazu z.s., místní org.
Kralupy nad Vltavou, IČ 709 755 23, zastoupené panem Lubomírem Kačírkem, předsedou svazu,
se sídlem Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč na podporu a výdaje související
s dokončením všech oprav objektu v Zeměchách.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/00033/2018) s Českým rybářským svazem ,z.s., IČ 709 755 23, zastoupeném panem Lubomírem
Kačírkem, předsedou svazu, se sídlem Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
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3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)
a paragrafu 6112 (Zastupitelstva obcí), z pol. 5493 (neinvestiční transfery fyzickým osobám), ve výši
8.000 Kč na položku 5222 (neinvestiční transfery spolkům).
Bod programu: Cenová nabídka – Pronájem úsekového měřiče rychlosti v Hybešově ulici
usnesení č.: 18/16/8/6
RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření smlouvy na pronájem úsekového měřiče rychlosti v Hybešově
ulici, a to se společností Gornex s.r.o., V Domcích 60/20, 162 00 Praha 6, IČ: 27881598, za cenu 31.400,00 Kč
bez DPH/měsíc, včetně nákladů (ověření správnosti měřidla ČMI, VDZ příčné čáry, nastavení, profylaxe,
propojení do nového DSA) pokrývající zprovoznění úsekového měřiče rychlosti ve výši 90.000,00 Kč bez DPH,
v souladu s částí 5 písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Smlouva bude sjednána na dobu určitou
na 12 měsíců s možností prodloužení o další rok.
IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Přehledové zprávy
usnesení č.: 18/16/9/1
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace,
za srpen 2018.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM
za období srpen 2018
usnesení č.: 18/16/9/2
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze subjektu TSM za období srpen 2018.
Bod programu: Likvidace/odprodej automobilů(strojů) TSM
usnesení č.: 18/16/9/3
RM schvaluje likvidaci (odprodej) vozidla AVIA A 30 sklápěč, vozidla IFA W 50 L/F, vozidla AVIA A 31 odtah
a nakladače UNC 060.
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
1) Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek
2) Monitoring energií v DPS
3) Vrácení části příspěvku na provoz
usnesení č.: 18/16/9/4
1. RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu předkládanou příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou za období
srpen 2018.
2. RM schvaluje se zavedením monitoringu spotřeby teplé a studené vody a spotřeby tepla, který
umožňuje dálkový odečet v domech s pečovatelskou službou
3. RM bere na vědomí informaci o vrácení části příspěvku na provoz od PO Sociální služby města Kralupy
nad Vltavou
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/16/9/5
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.
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Bod programu: Uzavření podnájemní smlouvy
usnesení č.: 18/16/9/6
RM bere na vědomí informaci Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou o uzavření
podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostor k provozu občerstvení s novým nájemcem, společností
Zelefra s.r.o., na dobu určitou.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 6/2018 Návrh přidělení individuálních dotací na sport
usnesení č.: 18/16/11/1
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou č. 6/2018 ze dne
30.08.2018.
2.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555,
Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na mezinárodní zápas mezi novozélandským týmem
Leamington RSC a Rugby Clubem Kralupy nad Vltavou, ve výši 8.000 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, pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
3.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ: 22855904, Předmostí 705, 278
01 Kralupy nad Vltavou, na ČUBU ligu dětí a mládeže 2018 , ve výši 22.500 Kč. Dotace bude vyplacena z
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888
(Dotace na podporu sportu).
3.2. 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 Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ: 22855904, Předmostí 705, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
4.1. RM schvaluje zamítnutí poskytnutí individuální dotace pro Studio ATAK Petry Klozové, IČ: 66407974,
Přemyslova 461, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na sportovní soustředění dětí, a to z důvodu vyrovnaného
rozpočtu na akci, kdy žadatel sám vykázal, že je schopen si svými příjmy pokrýt veškeré náklady na akci.
5. RM schvaluje odvolání zapisovatelky Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou paní Evy Dorobantové se
zpětnou účinností od 08.08.2018.
6. RM schvaluje jmenování zapisovatelky Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou paní Stanislavy
Valterové se zpětnou účinností od 09.08.2018.
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Předložení seznamu provedených oprav - MěBP
usnesení č.: 18/16/13/1
RM ukládá MěBP předložit na příští jednání RM seznam provedených oprav z plánu oprav na rok 2018.
U dosud neprovedených oprav předložit harmonogram jejich realizace.
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/16/9/5
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RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace.
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 17.09.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 04.09.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 16 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 03.09.2018.

V Kralupech nad Vltavou, dne 04.09.2018

Petr Holeček , starosta

Libor Lesák, místostarosta
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