
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 38444/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. května 2019 

(RM č. 10) 
 

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. 10 
usnesení č.: 19/10/1/1  
RM schvaluje návrh programu 10. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 9/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 12/2019 
usnesení č.: 19/10/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 5.301.200,68 Kč. Jedná se o 

odvod kladného hospodářského výsledku od jednotlivých  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 158.154,01 

3111 2229   2 MŠ Gen. Klapálka 333.587,57 

3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského 153.190,00 

3113 2229   2    ZŠ Gen. Klapálka 45.343,19 

3113 2229   2 ZŠ Komenského 238.752,37 

3113 2229   2 ZŠ Václava Havla 184.031,00 

3117 2229   2 ZŠ 28. října 37.178,00 

3114 2229   2 ZŠ Jodlova 44.399,00 

3231 2229   2   Základní umělecká škola 146.808,00 

3421 2229   2 Dům dětí a mládeže 1.209.322,98 

3315 2229   2 Městské muzeum 515.038,79 

3639 2229   5 Technické služby města 1.865.772,00 

3612 2229   7 Městský bytový podnik 369.623,77 

   celkem 5.301.200,68 

 
      a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 o 5.301.200,68 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 413.968 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2019, která je účelově určena na výkon sociální 
práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 413.968 Kč a navýšení výdajů u 
jednotlivých kapitol a paragrafu 6171 (činnost místní správy) dle skutečného čerpání dotace o 413.968 
Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 9.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněné výplně autobusové zastávky před 
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nádražím, Nádražní ul., Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 9.600 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 9.600 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 2.100 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. UNIQA pojišťovna, a.s., za škodu způsobenou na kovovém zábradlí na Mostní ulici u kruhového 
objezdu v Kralupech nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování 
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 2.100 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 2.100 Kč.  

 
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.500.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 

3612 pol. 5141 (úroky – vrácení z půjček na BD Zeměchy) na § 6409 pol. 6901 (rezerva města 
na investice). V rozpočtu na rok 2019 byly plánovány úroky z půjček na BD Zeměchy. Tyto úroky 
vypláceny nebudou z důvodu, že půjčky jsou bezúročné. Úroky se platily pouze u BD Lobeč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 121.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3639 pol. 6121 org. 473. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu Architektonicko – urbanistické studie na akci: „Rekonstrukce veřejných ploch  
na sídlišti Hůrka, Kralupy nad Vltavou“.  

   

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ 28. října 
usnesení č.: 19/10/4/1 
1. RM bere na vědomí informaci o předložené cenové nabídce na realizaci akce „Rekonstrukce sportovního 

hřiště ZŠ 28. Října, Kralupy nad Vltavou – Mikovice“, dodavatelem Linhart spol. s.r.o., Lhotecká 820,  
250 02 Stará Boleslav ve výši 583.206,- Kč bez DPH (705.679,26 Kč vč DPH). 

2. Bod č. 2 byl vypuštěn a nehlasovalo se o něm. 

 
Bod programu: ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou – havarijní stav římsy 
usnesení č.: 19/10/4/2 
1. RM schvaluje finanční náklady ve výši 21.780,- Kč na odstranění havarijního stavu střešní římsy  

na budově ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou. Práce zajišťovala firma MALBOS Martin 
Novotný, Vodárenská 1170, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600541. Se zhotovitelem bude uzavřena 
samostatná objednávka. Financování bude zajištěno z rezervy na havárie na rok 2019.  

2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 12/2019 – převod finančních prostředků ve výši 
21.780,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na havárie) na kap. č. 5 § 3113 pol. 5171 
(odstranění havarijního stavu střešní římsy na budově ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou). 

 

Bod programu: Výběr dodavatelů VZ – Dodávka domácích kompostérů a štěpkovače 
usnesení č.: 19/10/4/3 
1. RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Dodávka domácích kompostérů“ 

s dodavatelem Meva – Trade s.r.o., se sídlem Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem,  
IČ: 25421492, za celkovou cenu 1.262.500,00 Kč bez DPH, resp. 1.527.625,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Dodávka štěpkovače“ s dodavatelem 
FarmTechnik, s.r.o., se sídlem Vchynice 33, 410 02 Lovosice, IČ: 03902960, za celkovou cenu 408.000,00 
Kč bez DPH, resp. 493.680,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Provizorní provoz kuchyně a jídelny ZŠ Komenského v budově nádraží – realizační náklady 
usnesení č.: 19/10/4/4 
RM schvaluje ve věci stavebních prací, spojených se zajištěním provizorního provozu kuchyně a jídelny ZŠ 
Komenského nám. v objektu nádraží Kralupy nad Vltavou, postup dle části 5. písm. r) Pravidel pro zadávání 
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veřejných zakázek malého rozsahu, a to přímým zadáním jednomu zhotoviteli a uzavření smlouvy o dílo  
se společností EU POLYMER CZ, Nad Ryšánkou 2079/8, Praha 4 – Krč, IČ: 04464389, za celkovou částku ve 
výši 913 225,72 Kč vč. DPH. Provizorní provoz musel být zajištěn z důvodu realizace stavebních akcí 
„Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ a „Rekonstrukce jídelny a kuchyně 
v ZŠ Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou“, a to po celou dobu trvání staveb (4/2019 – 2/2020). 

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ – Strategický plán obnovy a rozvoje VO – 1. etapa k projektu Optimalizace  
procesů ve veřejné správě  a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/10/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Strategický plán obnovy a rozvoje 

veřejného osvětlení – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace 
veřejné správy - Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Strategický plán 
obnovy a rozvoje veřejného osvětlení – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě 
a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Lenka Moravcová, referent oddělení rozvoje města 

 Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 
- Zuzana Valášková, referent oddělení rozvoje města 

 

Bod programu:  „Komunikace Zeměchy“ -  prodloužení termínu vyhotovení PD 
usnesení č.: 19/10/4/6 
RM schvaluje podepsání dodatku č.2. ke Smlouvě o dílo RISML/00111/2018 ze dne 12.12.2018  
na prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení na akci 
„Komunikace Zeměchy“ (rozšíření o stavební objekt splaškové kanalizace a kanalizační přípojky) se 
zhotovitelem VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou 278 01, a to s termínem do 15.8.2019. 

 

Bod programu:  Dodatky ke smlouvám dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
usnesení č.: 19/10/4/7 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.: RISML/00045/2019 na výkon TDI na akci 

„Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba ZŠ Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou“,  
se zhotovitelem Warantia, s.r.o., Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994, jehož předmětem 
je povinnost v souladu s čl. 5.4. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.: RISML/00049/2019 na výkon autorského 
dozoru na akci „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba ZŠ Komenského náměstí v Kralupech nad 
Vltavou“, se zhotovitelem Plán Plus, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917554, jehož 
předmětem je povinnost v souladu s čl. 5.4. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.: RISML/00050/2019 na výkon funkce 
koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba ZŠ Komenského náměstí 
v Kralupech nad Vltavou“, se zhotovitelem Bohumil Oliva, U Lipky 428, 270 61 Lány, IČ: 04196082, jehož 
předmětem je povinnost v souladu s čl. 5.4. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č.: RISML/00035/2019 na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby na akci „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“, se zhotovitelem NOZA, 
s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, jehož předmětem je povinnost v souladu s čl. 5.4. 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna nájemce NS č. 395/10/700/RIaSM  
usnesení č.: 19/10/5/1 
RM schvaluje  uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č.395/10/700/RIaSM, jehož předmětem bude změna 
nájemce z E. K., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ:75174014 na Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, Roudnice 
nad Labem, IČ:26681471. 

 

Bod programu: Pronájem části pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/10/5/2 
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 30 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou 
v roce 2019 od 01.06.2019 do 30.11.2019 za nájemné 12.000 Kč, v ostatních letech vždy od 01.04. do 30.11. 
za nájemné 16.000 Kč, za účelem provozování restaurační předzahrádky před pivotékou pivnicí  
U Chameleona, v Grégrově ulici čp. 187, Kralupy nad Vltavou, s Ing. R. J., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,    
IČ: 06067107. 

 
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/10/5/3 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou o výměře 14 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.06.2019 
do 30.09.2019 za nájemné 3.733 Kč, v ostatních letech vždy od 01.05. do 30.09. za nájemné 4.667 Kč,  
za účelem provozování letní předzahrádky před kavárnou v Riegrově ulici čp. 173/4, Kralupy nad Vltavou, 
s Farní charitou Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800. 

 

Bod programu: Změna nájemní smlouvy na pozemek  p.č. 396/5 v  k.ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba) 
usnesení č.: 19/10/5/4    
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SMSMLO/00029/2016 ve znění Dodatku č. 1, uzavřenou na nájem 
pozemku  parc. č.396/5 v k. ú. Kralupy nad Vltavou. Změnou nájemní smlouvy dojde ke snížení počtu 
nájemců, společnost MQA s.r.o., zastoupená Ing. Petrem Otáhalem nebude nájemcem.  Změnou dojde  
ke snížení nájmu na částku 12.000,00 Kč/rok.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  (ČEZ, most Gen. Klapálka) 
usnesení č.: 19/10/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  kNN a kVN na pozemcích parc. č. 133/40 a parc. č. 599/2 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou, 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: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt (ZŠ Komenského) 
usnesení č.: 19/10/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského čp. 198 s paní Ing. H. H., pedagogickým 
pracovníkem ZŠ Komenského, jako na byt služební, na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/10/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta Brigádníků 679, paní E. D.  

ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.06.2019 do 31.05.2020. 
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2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Vrchlického  čp. 703, panu M. S. ze sociálních 
důvodu na dobu 5 měsíců od 01.03.2019 do 31.07.2019 za podmínky podpisu Dohody  
o splácení dluhu nejpozději do 24.05.2019.  

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha čp. 738, panu D. D.  
ze  sociálních důvodu na dobu 3 měsíců od 01.06.2019 do 31.08.2019 za podmínky uzavření Dohody  
o splácení dluhu. 

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 01.06.2019 do 31.05.2020. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše 539, paní E. C.  
ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2019 do 30.04.2020.   

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Havlíčkova čp. 900 paní M. R., jako na byt 
služební,  na dobu 1 roku od 01.06.2019 do 31.05.2020. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku - hostování lunaparku 
usnesení č.: 19/10/5/8 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 15.05.2019 do 25.05.2019 panu J. J., bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem hostování lunaparku, za částku 1.000 Kč/den. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Den pro zdraví 2019  
usnesení č.: 19/10/6/1  
RM bere na vědomí program Dne zdraví 2019, který se bude konat 09.06.2019 v době od 8.00 hod. do 13.00 
hod. v KaSS. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 19/10/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 114 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. Š.  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 207 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. Š.  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 251 v DPS V Luhu 1181 paní D. E.  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 463 v DPS V Luhu 1181 paní J. S.  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 556 v DPS V Luhu 1181 manželům M. a J. C.  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020. 

 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci na podporu sociálních služeb – Nalžovický zámek, poskytovatel  
sociálních služeb 
usnesení č.: 19/10/6/3 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14882/SOC/2016 pro Nalžovický 
zámek, IČ: 42727243, Kamýk nad Vltavou 14, PSČ: 262 63, na pokrytí části nákladů na začlenění osoby 
s mentálním postižením, s trvalým bydlištěm v e městě Kralupy nad Vltavou, 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).  

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 Nalžovický zámek, IČ: 42727243, Kamýk nad Vltavou 14, PSČ: 262 93.  

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
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usnesení č.: 19/10/6/4 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 463 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní M. M. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 457 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní P. J. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 411 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní V. L. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/10/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí),  pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) pro Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad Vltavou, zastoupené Ing. Janou Jandovou, předsedkyní sdružení,  
ve výši 10.000,- Kč na pořádání 4. ročníku orientačního závodu dětí při ZŠ Mikovická  „Mikovický běžák“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Sdružením 
rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou, IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad Vltavou, zastoupené Ing. Janou 
Jandovou, předsedkyní sdružení. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 – Kancelář starosty  
usnesení č.: 19/10/8/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10. 
 

Paragraf Položka Orj. Org. RS (v Kč) RU (v Kč) Úprava (- + v Kč) 

5512 5132 10 259 167000 167000 -130000 

5512 5137 10 259 50000 50000 +130000 

 

Paragraf Položka Orj. Org. RS (v Kč) RU (v Kč) Úprava (- + v Kč) 

5512 5132 10 259 167000 167000 -5000 

5512 5139 10 259 18000 18000 +5000 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu kraje 
usnesení č.: 19/10/9/1 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvková organizace, zapojení se do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“ financovaného 
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 

Bod programu: Program oslav – Dny Kralup 2019 
usnesení č.: 19/10/9/2 
1. RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup nad Vltavou 2019“ 
2. RM schvaluje využití  městské plochy - zábradlí chodníku u kruhového objezdu před  Ametystovou 

čajovnou, k dočasné instalací poutače na slavnosti města 2019 v období od 20.05. – 10.06.2019. 

 

Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2019/2020 
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usnesení č.: 19/10/9/3 
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní 
rok 2019/2020 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 450 Kč na měsíc za jedno dítě,                
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 550 Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
ve výši 400 Kč na měsíc za jedno dítě.                             

 

Bod programu: Využití finančního daru od klienta 
usnesení č.: 19/10/9/4 
1. RM bere na vědomí umístění TV obrazovek pro přehrávání kanálu Kralupy TV ve společných prostorách 

v DPS a jejich financování z finančního daru na podporu seniorských aktivit. 
2. RM bere na vědomí modernizaci a rozšíření počítačové sítě v domech s pečovatelskou službou a jejich 

financování z finančního daru na podporu seniorských aktivit. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 19/10/11/1   
1. RM bere na vědomí vyjádření Komise školské a prevence kriminality ke Koncepci rozvoje MŠ Dr. E.  

Beneše. 
2. RM bere na vědomí vyjádření a doporučení Komise školské a prevence kriminality ke zřízení Fondu 

nadstandardních aktivit MŠ Dr. E. Beneše.  
3. RM bere na vědomí doporučení Komise školské a prevence kriminality upozornit okolní nespádové obce, 

z nichž do kralupských základních škol docházejí žáci, na možné problémy s kapacitou v kralupských 
základních školách v příštích letech. 

4. RM ukládá Technickým službám města Kralupy nad Vltavou zajištění úklidu na travnatém prostranství 
pod Infocentrem Kralupy, zejména v prostoru pod stromy, před konáním akce Hrátky pro děti, která se 
pořádá dne 07.06.2019. 

 
Bod programu:  Zápis z jednání redakční rady č. 4/2019 
usnesení č.: 19/10/11/2  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 4/2019 ze dne 07.05.2019. 

 

Bod programu: Komise pro životní prostředí 
usnesení č.: 19/10/11/3 
RM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 07.05.2019. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Napojení kanalizační přípojky 
usnesení č.: 19/10/13/1  
RM schvaluje žadateli T. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, napojení kanalizační přípojky z objektu Na 
Hrádku č.p. 15 na kanalizační přípojku ZŠ Komenského. 

 
Bod programu: Žádost o rekonstrukci komunikace 
usnesení č.: 19/10/13/2  
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RM bere na vědomí žádost manželů Prausových, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o rekonstrukci 
komunikace k pozemku p.č. 85/11 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou. 

 
Bod programu: Pronájem a rekonstrukce pravého křídla KaSS (předložení postupu) 
usnesení č.: 19/10/13/3  
RM ukládá odboru RIaSM do příští RM předložit postup naplnění smlouvy o pronájmu a rekonstrukci 
pravého křídla KaSS. 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/10/5/7 
1. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina č. p. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 

od 01.06.2019 do 31.05.2020.     
2. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 panu J. F. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 

od 01.06.2019 do 31.05.2020. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 13.05.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 14.05.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 10 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 13.05.2019. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 14.05.2019 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta       Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta               


