č.j.: MUKV 81178/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/10

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. října 2018
(RM č. 18)
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí
I.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu
Bod programu: Schválení programu RM č. 18
usnesení č.: 18/18/1/1
RM schvaluje návrh programu 18. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2018 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Památník malíře Jiřího Karse
usnesení č.: 18/18/2/1
RM schvaluje uzavření tři smluv o dílo mezi městem a jednotlivými sochaři - Jaroslavem Rónou, Štefanem
Milkovem a Michalem Gabrielem na zhotovení výkresového návrhu, případně jiného vizuálního návrhu
(modelu apod.), na památník malíře Jiřího Karse, vč. návrhu podstavce a návrhu umístění díla do určeného
prostoru, v místě bývalého rodného domu Jiřího Karse, na Komenského náměstí, v Kralupech nad Vltavou,
za cenu ve výši 3x 50.000,- Kč (vč. DPH).
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2018
usnesení č.: 18/18/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 44.209 Kč. Jedná se o výplatu pojistného
plnění od České pojišťovny a. s., za poškození budovy sauny ve Sportovním areálu zimního stadionu,
Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování vandalismus. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 44.209 Kč a navýšení výdajů kap. č.
5 – realizace investic, § 3639 o 44.209 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 555.000 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR. Dotace je účelově určena na výdaje spojené se
společnými volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 555.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 –
správní odbor, § 6115 o 555.000 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 35.000 Kč. Jedná se o vypořádání
dědictví, vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém, od Okresního soudu v Mělníku. Finanční
prostředky budou převedeny na položku poskytnuté náhrady, z které byly proplaceny pohřební výlohy ve
výši 5 tis. Kč, zbytek bude použit na sociální pohřby. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, §
6409 o 35.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 3632 o 35.000 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od
spol. Rezidence Kralupy s.r.o., účelově určený jako příspěvek na dopravní hřiště. Navýšení příjmů kap.
č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412
o 250.000 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409
pol. 5901 (rezerva města) na § 6310 pol. 5163 (služby peněžních ústavů). Jedná se o posílení položky
bankovní poplatky, která je již vyčerpána. Došlo k navýšení poplatků za položky na příjmovém účtu
města. Jedná se o došlé platby – pokuty za přestupky.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.800 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 pol. 5169 (nákup
služeb) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 pol. 5021 (dohody o provedení práce). Finanční
prostředky budou využity na finanční odměnu lektorům projektu Paprsek 2018.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.287,24 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171, pol. 6121 org. 578. Finanční
prostředky budou použity na realizaci akce „Posunutí sádrokartonové příčky mezi kancelářemi č. 201 a
202 v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Indikativní nabídka vybraných bankovních služeb
usnesení č.: 18/18/3/2
1. RM schvaluje zřízení běžných účtů u UniCredit Bank, a. s.
2. RM schvaluje zrušení běžných účtů u MONETA Money Bank, a. s.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Parkovací stání v ulici v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou – změna konstrukce vozovky
usnesení č.: 18/18/4/1
RM schvaluje podepsání dodatku č. 2 k SoD č. RISML/00076/2018 na akci: „Parkovací stání v ulici
Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090,
276 01 Mělník. Předmětem dodatku je změna konstrukce vozovky a to zesílení stávající živičné vozovky
ložnou a obrusnou živičnou vrstvou v tloušťce 50+50 mm za finanční částku 330.104,-Kč bez DPH (399.426,Kč vč DPH).
Bod programu: Kontejnerová stání před domem sídliště Hůrka č.p. 1060, 1061, 1062
usnesení č.: 18/18/4/2
1. RM schvaluje zbourání kontejnerových stání před domem sídliště Hůrka č.p. 1060, 1061, 1062, která
jsou v havarijním stavu.
2. RM ukládá TSM zbourat havarijní kontejnerová stání před domem sídliště Hůrka č.p. 1060, 1061, 1062.
Bod programu: Schválení dodavatele Softlink s.r.o. na dodávku a montáž vodoměrů a měřiče tepla
usnesení č.: 18/18/4/3
RM schvaluje výjimku dle části 5 písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to
možnost zadat veřejnou zakázku „Dodávka a montáž vodoměrů a měřičů tepla pro DPS V Luhu a DPS
U Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou“ přímým zadáním vybranému dodavateli společnosti Softlink s.r.o.,
Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou 278 01, IČ: 271 09 682 za celkovou částku 439.795,- Kč bez DPH, resp.
505.765,- Kč včetně DPH.
Bod programu: Souhlas zřizovatele pro ZŠ 28. října – Žádost o grant z Nadace Partnerství
usnesení č.: 18/18/4/5
1. RM schvaluje projekt „Oáza pro školu“, který zahrnuje úpravy školní zahrady dle přiloženého plánu pro
Základní školu Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace.
2. RM bere na vědomí podání žádosti Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník,
příspěvková organizace, o grant z Nadace Partnerství z grantového programu Zelené oázy 2018.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za
období září 2018
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usnesení č.: 18/18/4/6
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
z odboru RIaSM za období září 2018.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Informace o změně termínu 1. ročníku kralupského Street food festu
usnesení č.: 18/18/5/1
RM bere na vědomí změnu termínu pořádání prvního ročníku kralupského Street food festu na den
20.10.2018 spolkem Hell House z. s. na části pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Dodatek k nájemní smlouvě č. 672/09/RIaSM
usnesení č.: 18/18/5/2
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 672/09/RIaSM (VS 6458010409), uzavřené mezi
Městem Kralupy nad Vltavou a SŽDC, st.org., v předloženém znění.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (plynovodní přípojka Rezidence Kralupy II)
usnesení č.: 18/18/5/3
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 83/29 v k. ú. Lobeček, jehož 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: Žádosti o souhlas s umístěním venkovní klimatizační jednotky
usnesení č.: 18/18/5/4
RM schvaluje umístění venkovních klimatizačních jednotek na plášť domu v prostoru balkonů bytové
jednotky č. XX, nájemce pan XXXXXXXXXXXX, a bytové jednotky č. XX, nájemce paní XXXXXXXXXXXXX,
bytového domu čp. XXXXXXXXXXXXX. Veškeré náklady na instalaci klimatizace uhradí nájemci a budoucí
kupující bytové jednotky.
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt
usnesení č.: 18/18/5/5
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického 687 s panem P. N., jako
na byt služební, na dobu 1 roku.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 18/18/5/6
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198 paní Mgr. V. K., jako na byt
služební, na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2018 do 31.12.2018.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900, paní Z. Ž. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.11.2018 do 31.10.2019.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48 panu L. P. ze sociálních důvodů na
dobu 1 roku od 01.10.2018 do 30.09.2019.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900, paní V. K.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.11.2018 do 31.01.2019 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
Bod programu: Žádost o finanční vyrovnání za užívání pozemků v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou
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usnesení č.: 18/18/5/7
RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání dle § 1981 za užívání pozemků parc.č.18/4 o výměře 25 m2
a parc.č.580/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou zpětně za tři roky, mezi Městem Kralupy
nad Vltavou a J. S., XXXXXXXXXXXXXX, ve výši 20.000,- Kč.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv
usnesení č.: 18/18/6/1
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 303 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní R. K.
na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. B.
na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 152 v DPS V Luhu 1181 paní E. Č. na dobu určitou
od 01.10.2018 do 30.09.2019.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 154 v DPS V Luhu 1181 panu V. B.
na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 155 v DPS V Luhu 1181 paní E. S. na dobu určitou
od 01.10.2018 do 30.09.2019.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 363 v DPS V Luhu 1181 paní M. L.
na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019.
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 451 v DPS V Luhu 1181 panu A. B.
na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019.
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 552 v DPS V Luhu 1181 paní I. H.
na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu
usnesení č.: 18/18/6/2
RM schvaluje přidělení bytu č. 157 v domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad
Vltavou, panu M. K.
Bod programu: Semiramis, z. ú. – Zprávy o realizaci programů v Kralupech nad Vltavou
usnesení č.: 18/18/6/3
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou
a závěrečnou zprávu realizace Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních
školách Kralupy nad Vltavou – školní rok 2017/2018, vypracované organizací SEMIRAMIS, z. ú.
Bod programu: Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou – výsledek poptávkového řízení
usnesení č.: 18/18/6/4
1. RM ruší část svého usnesení č. 18/17/11/1 ze dne 17.09.2018, bod č. 6.
2. RM schvaluje KaSS provedení poptávkového řízení na 2D projektor a reproduktorovou soustavu.
3. RM ukládá Kass předložit RM představu o využití promítacího systému.
Bod programu: Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou - předložení plánu programu Adventu
2018 v Kralupech nad Vltavou – Palackého náměstí
usnesení č.: 18/18/6/5
RM bere na vědomí plán programu Adventu 2018 v Kralupech nad Vltavou – Palackého náměstí, předložený
Kulturním a společenským střediskem v Kralupech nad Vltavou.
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – individuální dotace na podporu zájmových
aktivit
usnesení č.: 18/18/6/6
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RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků ve výši
43.000 Kč z § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery
neziskovým a podobným organizacím), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života),
na § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položku 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5666
(Podpora společenského, kulturního a sportovního života).
VII.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bod programu: ŽP – Žádost o rozpočtovou úpravu
usnesení č.: 18/18/7/1
1. RM schvaluje převedení částky 130.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 213 „údržba zeleně
v Kralupech“ na položku 9-3745-5169 org. 377 „investiční akce odboru RIaSM“
2. RM schvaluje provádění výsadeb v ulici 28. října na základě návrhu Ing. Jandové za cenu 157.237,08 Kč
vč. DPH firmou Ing. Milan Janda
VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/18/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 (Fond MST2) pro Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad
Vltavou, IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad Vltavou, zastoupené Ing. Janou Jandovou, předsedkyní
sdružení, ve výši 5.000,- Kč na pořádání akce věnované 100. výročí vzniku republiky.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML
000../2018) se Sdružením rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou, IČ 47007818, se sídlem Kralupy
nad Vltavou, zastoupené Ing. Janou Jandovou, předsedkyní sdružení.
Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Junák – český skaut
usnesení č.: 18/18/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) spolku Junák-český skaut, středisko Střelka
nad Vltavou, z.s., IČ 18621121, se sídlem Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném Mgr.
Magdalenou Šatavovou, vedoucí střediska, ve výši 15.000,- Kč na obnovu vybavení klubovny a kuchyňky
ve skautském domě Bára kralupského střediska Střelka v Šafaříkově ul. 358, Kralupy n. Vlt.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. KSSML
000../2018) se spolkem Junák-český skaut, středisko Střelka nad Vltavou, z.s., IČ 18621121, se sídlem
Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném Mgr. Magdalenou Šatavovou.
Bod programu: Poskytnutí dotace – TJ KRALUPY z.s. – tenisový oddíl
usnesení č.: 18/18/8/3
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 z fondu MST2 na r. 2018, spolku TJ KRALUPY z.s., tenisovému oddílu, IČ 14799146, zastoupeném Ing. Zdeňkem Vejrostou, předsedou spolku, se sídlem
Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč na podporu a výdaje související
s pořízením čerpadla do studny v tenisovém areálu.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. KSSML/00…./2018 s TJ KRALUPY z.s., IČ 14799146, zastoupeném Ing. Zdeňkem Vejrostou, předsedou
spolku, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Poskytnutí dotace – HK KRALUPY NAD VLTAVOU z.s.
usnesení č.: 18/18/8/4
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 z fondu STA na r. 2018, spolku HK KRALUPY NAD VLTAVOU,
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z.s., IČ 495 20 342, se sídlem Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Mgr. Liborem
Štajerem, místopředsedou výkonného výboru, ve výši 10.000 Kč na podporu a výdaje související
s organizací a pořádáním vzdělávací a osvětové přednášky pana PhDr. Mariana Jelínka PhD., na téma
„Vítěz ve sportu? Především člověk“.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
KSSML/00…./2018 s HK KRALUPY NAD VLTAVOU, z.s., IČ 495 20 342, se sídlem Mostní 812, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
IX.
ORGANIZAČNÍ - SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Plnění usnesení – Plán oprav 2018 (MěBP)
usnesení č.: 18/18/9/1
1. RM bere na vědomí předložený plán oprav 2018 MěBP, vč. uskutečněných oprav.
2. RM ukládá MěBP vypustit opravu střechy na budově Komenského č.p. 131.
Bod programu: Směrnice stanovující používání městského kamerového dohlížecího systému
provozovaného Městskou policií Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 18/18/9/2
1. RM schvaluje Směrnici č. 1/2018 stanovující používání městského kamerového dohlížecího systému
provozovaného MP Kralupy nad Vltavou.
2. RM pověřuje ředitele MěP výkonem povinností uvedených v čl. 2/4-6 Směrnice č. 1/2018 stanovující
používání městského kamerového dohlížecího systému provozovaného MP Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Informace o doplňovací volbě zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady
usnesení č.: 18/18/9/3
RM bere na vědomí informaci o doplňovacích volbách zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do
školské rady Základní školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, pro
funkční období 2017 – 2020.
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu
usnesení č.: 18/18/9/4
RM bere na vědomí čerpání z investičního fondu Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou ve
výši 541.333 Kč na rekonstrukci chodeb a opravy.
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/18/9/5
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: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu
usnesení č.: 18/18/9/6
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
čerpání z investičního fondu ve výši 98.987 Kč vč. DPH na nákup dvou interaktivních tabulí od firmy Engel
s.r.o.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru
usnesení č.: 18/18/9/7
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
přijetí finančního účelového daru ve výši 3.090 Kč, od Sdružení rodičů při 3. ZŠ, se sídlem Gen. Klapálka 1029,
278 01, Kralupy nad Vltavou, na nákup resuscitační loutky.
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Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru
usnesení č.: 18/18/9/8
RM schvaluje přijetí finančního účelového daru v celkové výši 49.588 Kč pro Základní školu Kralupy nad
Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ:
24231509, určeného výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 14 žáků ve školním roce
2018/2019 a schvaluje uzavření příslušných darovacích smluv, a to ve výši 14.784 Kč (na období
od 15.10.2018 do 31.12.2018) a ve výši 34.804 Kč (na období od 02.01.2019 do 28.06.2019).
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Jodlova
usnesení č.: 18/18/9/9
Rada města schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2018 Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111,
následovně:
Účet 511 – Opravy, údržba
- 78.000 Kč
Účet 521 – Mzdové náklady – dohoda PP
+ 42.000 Kč
Účet 501 – Spotřeba materiálu
+ 36.000 Kč
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2018
usnesení č.: 18/18/9/10
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
změnu odpisového plánu na rok 2018.
Bod programu: 1. Schválení čerpání z investičního fondu
2. Přehledová zpráva
3. Schválení změny odpisového plánu
usnesení č.: 18/18/9/11
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, čerpání z investičního fondu ve výši
49.799 Kč na pořízení a montáž zatahovacích dveří Harmonie od firmy Zdeněk Charvát.
2. RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu za září 2018.
3. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, změnu odpisového plánu na rok 2018.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.18
usnesení č.: 18/18/11/1
RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 18 ze dne 13.09.2018
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí
usnesení č.: 18/18/11/2
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise č. 6 ze dne 19.09.2018
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 7/2018
usnesení č.: 18/18/11/3
RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou č. 7/2018 ze dne 24.09.2018.
Bod programu: Žádost o individuální dotaci – JS Jožánek, z.s.
usnesení č.: 18/18/11/4
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na projekt Den pro děti v jezdecké stáji s naučným
a zábavným programem Jezdecké stáji Jožánek, z.s., Na Vršku 197, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
IČ: 22817271, ve výši 11 000,- Kč.
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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 Jezdeckou stáj Jožánek, z.s., Na Vršku 197, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
IČ: 22817271.
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Poskytnutí finančního příspěvku nemocnici ve Slaném
usnesení č.: 18/18/13/1
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve Slaném ve výši
50.000 Kč.
2. RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Bod programu: Poskytnutí finančního příspěvku na publikaci "Legionáři okresu Mělník"
usnesení č.: 18/18/13/2
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na publikaci "Legionáři okresu Mělník" ve výši
10.000,- Kč.
2. RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 18/18/9/5
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 15.10.2018 od 14:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 02.10.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 18 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 01.10.2018.
V Kralupech nad Vltavou, dne 02.10.2018

Petr Holeček , starosta

Libor Lesák, místostarosta
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