
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 40722/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

  
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. května 2019 

(RM č. 11) 
 

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. 11 
usnesení č.: 19/11/1/1  
RM schvaluje návrh programu 11. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 2019 
usnesení č.: 19/11/2/1  
RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
 
z kap.    11 paragraf 6171 položka 5139 (nákup materiálu)   - 58 100,- Kč 
z kap.    11 paragraf 6171 položka 5171 (opravy a údržba)                + 58 100,- Kč 

 

Bod programu: Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti, č. smlouvy  
nájemce DOP/SML/00001/2016 
usnesení č.: 19/11/2/2  
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti,  

č. smlouvy nájemce: DOP/SML/00001/2016, v předloženém znění. 
2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

Bod programu: Smlouva o poskytování technické pomoci k vedení stavebního řízení na „obchvat Kralupy 
nad Vltavou“ 
usnesení č.: 19/11/2/3 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování technické pomoci mezi městem a společností TUBES spol. 

s r.o., IČ: 25062255, k vedení stavebního řízení – stavební záměr „obchvat Kralupy nad Vltavou za cenu 
362 032 Kč (včetně DPH). 

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2019 
usnesení č.: 19/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 537.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR, která je účelově určena na volby  
do Evropského parlamentu. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 537.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6117 o 537.000 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.294.800 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
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Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 1.294.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 1.294.800 Kč 
(neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 7.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněné výplně autobusové zastávky 
na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 7.600 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 7.600 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 362.032 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 6171 pol. 5166. Finanční prostředky 
budou použity na základě Smlouvy o poskytování technické pomoci k vedení stavebního řízení  
na obchvat Kralupy nad Vltavou, viz materiál odboru OKTAJ bod č. II/3. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 450.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 604. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici 
Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.330 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3725 pol. 5139 org. 606. Jedná 
se o spoluúčast k dotaci na projekt: „Nákup kompostérů a štěpkovače“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 231.865 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – městská policie, § 5311 org. 603. Jedná se  
o spoluúčast k dotaci na projekt: „Asistent prevence kriminality“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 269,10 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 org. 
23267. Jedná se o poplatek za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek na projekt: „Optimalizace 
procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 46.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 org. 602. Jedná se o spoluúčast 
k dotaci na projekt: „Společně proti kriminalitě“. 

Bod programu: Návrh směrnice o účtování zahraničních cest 
usnesení č.: 19/11/3/2  
RM schvaluje předložený návrh směrnice o účtování zahraničních cest s účinností od 01.06.2019, 
v předloženém znění. 

   

Bod programu: Návrh směrnice o schvalování účetní závěrky města 
usnesení č.: 19/11/3/3  
RM schvaluje předložený návrh směrnice o schvalování účetní závěrky města s účinností od 01.06.2019, 
v předloženém znění. 
    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Smuteční síň, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/11/4/1 
RM bere na vědomí informaci o stavu vytápění objektu smuteční síně v Kralupech nad Vltavou. 
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Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Kyjevská a Třebízského, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení  
výjimky ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 19/11/4/2 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro P. M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
a to na základě žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro vstup do chodníku v ulici Kyjevská  
a Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je vybudování nových přípojek (voda + kanalizace) pro 
stávající rodinný dům na pozemku parc.č. 134/1, st. 1030 v ulici Kyjevská, Kralupy nad Vltavou. Přípojky 
budou  umístěné v pozemcích parc.č. 139/4 a 134/26, k.ú. Lobeček, kde vlastníkem je město Kralupy nad 
Vltavou. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Návrh odměn I. pololetí 2019 ředitelům TSM, MěBP 
usnesení č.: 19/11/4/3 
1. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Luboše 

Němce za I. pololetí roku 2019 ve výši XXXXX. 
2. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) Ing. 

Ladislava Berita za I. pololetí roku 2019 ve výši XXXXXX 

 

Bod programu: Kompostéry – Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru  
usnesení č.: 19/11/4/4 
1. RM schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru mezi městem Kralupy nad 

Vltavou a občany města Kralupy nad Vltavou, v rámci akce „Předcházení vzniku komunálního odpadu – 
Kompostéry pro občany města Kralupy nad Vltavou“, a to za podmínek, které jsou specifikovány 
v předmětné smlouvě. 

2. RM pověřuje jako kontaktní osobu Aleše Levého, který bude zajišťovat veškeré činnosti uvedené 
v důvodové zprávě v rámci akce „Předcházení vzniku komunálního odpadu – Kompostéry pro občany 
města Kralupy nad Vltavou“. 

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ – Most přes Knovízský potok v ul. Přemyslova  
usnesení č.: 19/11/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Most přes Knovízský potok v ul. Přemyslova“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Most přes Knovízský potok  
v ul. Přemyslova“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
- Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 
- SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 
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usnesení č.: 19/11/4/6 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 

v Kralupech nad Vltavou - 2. část: Lokalita Lobeček“, s dodavatelem Ing. Milan Janda, se sídlem Budečská 
stezka 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, za celkovou cenu 2.823.128,28 Kč bez DPH, resp. 
3.415.985,22 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou - 3. část: Přírodní lokality“ s dodavatelem Vít Humpl, se sídlem Pražská 4/26, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 12394823, za celkovou cenu 5.377.865,70 Kč bez DPH, resp. 
6.507.217,50 Kč s DPH. 

3. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou - 4. část: Zeleň v ZŠ a MŠ + Záhony a květinové mísy“, s dodavatelem Ing. Milan 
Janda, se sídlem Budečská stezka 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, za celkovou cenu 
4.422.568,08 Kč bez DPH, resp. 5.351.307,38 Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ – Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné  
správě a profesionalizace veřejné správy  
usnesení č.: 19/11/4/7 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vzdělávací aktivity – 2. 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 Vzdělávací aktivity – 
2. 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: Přijetí dotací ze Středočeského kraje  
usnesení č.: 19/11/4/8 
1. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu podpory dobrovolných hasičů 

a složek IZS, ve výši 24 000,- Kč na projekt Nákup přenosných vysílaček pro JSDH a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.  

2. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Humanitárního fondu, ve výši 101 700,- Kč 
na projekt Paprsek 2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

3. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek, ve výši  
10 000,- Kč na projekt Nákup knih pro městskou knihovnu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

4. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 
Kralupy nad Vltavou přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek,  
ve výši 80 000,- Kč na projekt Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019 a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.  

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Veřejné osvětlení v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/11/4/9 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení v ulici 
Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem RAISA, spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV, IČ: 
43005071, za celkovou cenu 725 306,40 Kč bez DPH, resp. 877 620,70 Kč s DPH. 
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Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Veřejné osvětlení v ulici Poděbradova, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/11/4/10 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení v ulici 
Poděbradova, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem RAISA, spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV,  
IČ: 43005071, za celkovou cenu 377 924,- Kč bez DPH, resp. 457 288,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro JSDH obcí“ 
usnesení č.: 19/11/4/12 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR na projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ z programu „Účelové investiční 
dotace pro  JSDH obcí pro rok 2020“ s celkovými náklady 7 500 000,- Kč, z toho požadovanou dotací ve výši 
2 500 000,- Kč.  
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města  
usnesení č.: 19/11/5/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 7 (správa majetku), 
paragrafu 5512 (podpora jednotek SDH obcí) z položky 5171 (opravy a udržování) ve výši 21.780 Kč včetně 
DPH, na položku 5169 (nákup služeb). 

 

Bod programu: Pronájem nebytových prostor v budově Palackého nám. čp.6  
usnesení č.: 19/11/5/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. SMSMLO/00050/2017, jehož předmětem je 
pronájem 2 sklepních místností v hlavní budově Palackého náměstí čp. 6 za účelem zřízení archivu,  
bez navýšení nájmu. 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – divadelní festival                                             
usnesení č.: 19/11/5/3 
RM  schvaluje  uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu cca 
1.300 m2, za účelem konání divadelního festivalu „Za Vodou“, pořádaného DS Scéna Kralupy ve dnech 
21.06.2019 – 23.06.2019. 

 

Bod programu: Žádost o nájem části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Lobeč  
usnesení č.: 19/11/5/4    
RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Lobeč, o výměře 50 m2, za účelem využití 
pozemku jako zahrady k rodinnému domu čp. 333, ulice Hostivítova, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček  (Kyjevská, Třebízského) 
usnesení č.: 19/11/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 139/4 a parc. č.134/26 v k. ú. Lobeček, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č.  134/1 v k. ú. Lobeček  
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky 
do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu (MěP Kralupy) 
usnesení č.: 19/11/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt R. S., zaměstnanci Městské policie Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
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usnesení č.: 19/11/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11. Havlíčkova čp. 900,  panu P. S. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2019 do 31.05.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20. Havlíčkova č. p. 900 panu P. F.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2019 do 31.05.2020. 
3. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Na Hrádku čp. 101, panu S. V.  ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku  od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp. 539, paní J. Č.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Dr. E. Beneše čp. 539, paní M. N. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Cesta Brigádníků čp. 679 panu B. P. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků čp. 679, paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2019 do 30.09.2019. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského čp. 198,  Mgr. J. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.06.2019 do 31.05.2020. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 19/11/5/8 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina č. p. 48 panu D. F.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 měsíce  od 01.06.2019 do 30.06.2019.  
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 s panem D. F.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020.  
3. RM schvaluje prominutí úhrady peněžité jistoty, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy  

na byt č. 13, Havlíčkova 900 s panem D. F. 
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina 48 s panem J. F.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J. F. na ubytování v krizovém bytě  

č. 12, na adrese Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků čp. 679, na dobu určitou od 01.06.2019 -  
do 30.06.2019. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Podepsání smlouvy s PO DDM Kralupy nad Vltavou na pobyt dětí v rekreačním středisku 
Mokrosuky v rámci projektu Paprsek 2019  
usnesení č.: 19/11/6/1  
RM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním smlouvy s příspěvkovou organizací Dům 
dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o přechodném ubytování, stravování a zajištění služeb v rekreačním 
středisku Mokrosuky na sedmidenní pobyt dětí zařazených do projektu Paprsek 2019, který se uskuteční  
v termínu 14. – 21.06.2019. 

 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2019 
usnesení č.: 19/11/6/2 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2019. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí Individuální dotace 
usnesení č.: 19/11/6/3 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace, na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého 

V. N. ze dne 02.05.2019, na školné v Mannaz – terapeutické školičce s.r.o. v Kralupech nad Vltavou,  
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ve výši 10.000 Kč na rok 2019, Dotace bude vyplacena  § 4329 (Sociální pomoc dětem a mládeži), pol. 
5169 ( Nákup ostatních služeb ). 

2. RM schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro nezletilého V. N., narozeného dne XXXXXXXXXXX, bytem  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 19/11/6/4 

1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 101 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. K.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 102 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. Š.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 103 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. K.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 201 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům  
J. a J. T. na dobu určitou od 01.07. 2019 do 30. 06. 2020 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 203 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. V.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 205 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. M.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 206 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. S.  
na dobu určitou od 01.07. 2019 do 30.06.2020 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 210 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. J.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 211 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. P.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. K.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 302 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. F.  
na dobu určitou od 01.07. 2019 do 30. 06. 2020 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 308 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. K.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 309 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. B.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 313 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu F. Š.  
na dobu určitou od 01.07. 2019 do 30.06.2020 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 314 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. K.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 402 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní B. F.  
na dobu určitou od 01.07. 2019 do 30. 06. 2020 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 404 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. Ch.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 413 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní K. P.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

20. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 253 v DPS V Luhu 1181 paní A. V.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

21. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 260 v DPS V Luhu 1181 paní D. Š.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 
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22. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 352 v DPS V Luhu 1181 panu V. H. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

23. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 359 v DPS V Luhu 1181 panu M. S. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

24. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 454 v DPS V Luhu 1181 paní V. N. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

25. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 456 v DPS V Luhu 1181 paní R. V. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

26. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 460 v DPS V Luhu 1181 panu J. P. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

27. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 462 v DPS V Luhu 1181 paní V. H. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

28. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 558 v DPS V Luhu 1181 paní M. S.  
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

29. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 559 v DPS V Luhu 1181 paní J. P. na dobu 
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 

 

Bod programu: Informace z Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou  
usnesení č.: 19/11/6/5 
RM bere na vědomí informace Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech  
nad Vltavou. 

 
Bod programu: Informace OSVŠK – akce Bezpečný den 2019 
usnesení č.: 19/11/6/6 
RM bere na vědomí informaci o program Bezpečného dne 2019, který se bude konat 06.06.2019 v době  
od 9:00 do 12:00 h a od 15:00 do 19:00 h.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se  
separovaným odpadem č. ŽPSML/00019/2018 
usnesení č.: 19/11/7/1 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se 
separovaným odpadem č. ŽPSML/00019/2018, jehož předmětem je rozšíření počtu kontejnerů  
na separovaný dle předloženého návrhu. Navýšení ceny za svoz separovaného odpadu odpovídá způsobu 
výpočtu ceny, který je uveden v příloze č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.  

 
Bod programu: Údržba zeleně v Zeměchách a podél komunikací 
usnesení č.: 19/11/7/2 
1. RM schvaluje provádění údržby zeleně v Kralupech nad Vltavou, zařazené do pasportu údržby zeleně  

5. Zeměchy, TSM Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje hrazení provedených prací v lokalitách, zařazených do platného pasportu údržby zeleně 

„Zeměchy“, formou příspěvku v hodnotě 110.304,- Kč. 
3. RM schvaluje provádění údržby zeleně v Kralupech nad Vltavou, zařazené do pasportu údržby zeleně  

6. Komunikace, TSM Kralupy nad Vltavou. 
4.  RM schvaluje hrazení provedených prací v lokalitách, zařazených do platného pasportu údržby zeleně 

Komunikace, formou příspěvku v hodnotě 740.669,- Kč. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
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Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období duben 2019 
usnesení č.: 19/11/9/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období duben 2019. 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 19/11/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  za květen 2019. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 19/11/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,  za duben 2019. 

 

Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy a změny odpisového plánu na rok 2019 
usnesení č.: 19/11/9/4 
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové 

organizaci, rozpočtovou úpravu následně: 
Účet 549 – Jiné ostatní náklady          -10.000,00 Kč 
Účet 551 – Odpisy                        +6.883,00 Kč 
Účet 518 – Ostatní služby                       +3.117,00 Kč 
 

2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové 
organizaci, změnu odpisového plánu na rok 2019. 

 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečný souhlas s přijetím finančních účelových darů 
usnesení č.: 19/11/9/5 
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 11.05.2019: 

1. Finanční dar ve výši 5.000 Kč od firmy KOCHMANTRANS s.r.o., IČO: 27202364. 

2. Finanční dar ve výši 3.500 Kč od firmy SAN SERVICE, s.r.o., IČO: 25711300. 

3. Finanční dar ve výši 10.000 Kč od firmy Zelefra s.r.o., IČO: 055095891. 

 
Bod programu: Fond nadstandardních aktivit MŠ Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 19/11/9/6 
RM ukládá odboru sociálních věcí, školství a kultury předat ředitelce MŠ Dr. E. Beneše vyjádření  
a doporučení Komise školské a prevence kriminality k Fondu nadstandardních aktivit. 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 19/11/9/7 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
rozpočtovou úpravu následovně: 
Účet 518 – ostatní služby           -10.600 Kč 
Účet 521 – mzdové náklady          +10.600 Kč 

 
Bod programu: Prázdninový provoz Městské knihovny  
usnesení č.: 19/11/9/8 
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RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ Jodlova o souhlas zřizovatele se změnou kapacity oborů vzdělávání a návrhem 
změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení  
usnesení č.: 19/11/9/9 
RM schvaluje změnu kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 
111, příspěvkové organizace, zřízené v souladu s § 179 odst. 5 písm. d) školského zákona, a to nejvyššího 
povoleného počtu žáků oboru Základní škola speciální 79-1-B/01 ze současných 10 míst na 16 míst  
a nejvyššího povoleného počtu žáků kapacity oboru Základní škola 79-01-C/01 ze současných 96 míst na 90 
míst, s účinností od 01.09.2019, a návrh změny zápisu ve školském rejstříku.  

 
Bod programu: Rozbor hospodaření DDM a ŠvP Mokrosuky 2017-2018 
usnesení č.: 19/11/9/10 
1. RM bere na vědomí rozbor hospodaření DDM a školy v přírodě Mokrosuky za roky 2017 a 2018, 

předložené ředitelkou DDM. 
2. RM bere na vědomí přehled naplnění zařízení školy v přírodě Mokrosuky a DDM z hlediska využívání 

kralupských a nekralupských klientů, předložený ředitelkou DDM. 
3. RM bere na vědomí vizi rozvoje DDM a školy v přírodě Mokrosuky předloženou ředitelkou DDM. 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis č. 5 z jednání Komise sportovní 
usnesení č.: 19/11/11/1   
RM bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise č. 5 ze dne 09.05.2019 

 
Bod programu:  Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 19/11/11/2  
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 5 ze dne 15.05.2019 

 

Bod programu: Zápis č. 4 Komise dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 19/11/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 4 Komise dopravy ze dne 21.05.2019. 
2. RM schvaluje tyto připomínky k PD Okružní křižovatka sil. III/10148 ul. Přemyslova s Lidovým náměstím 

v Kralupech nad Vltavou:   

− prověřit možnost zmenšení poloměru středu okružní křižovatky, 

− zrušit parkovací místa přímo při vjezdu do okružní křižovatky z ulice Přemyslova ze směru z Minic, 

− prověřit umístění parkovacích stání v blízkosti okružní křižovatky směrem do obytné oblasti, 

− zahrnout do návrhu přechod pro chodce ze směru ulice V Růžovém údolí, 

− výjezd z Lidového náměstí směrem do ulice V Růžovém údolí – zda ponechat nebo umístit v prostoru 
další parkovací stání? 

− mezera mezi ostrůvky – zda nechat nebo vyplnit např. Balisety? 

− vjezd k vile Heckl 
3. RM ukládá odboru RIaSM projednat dopracování těchto připomínek do PD Okružní křižovatka sil. 

III/10148 ul. Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou:  

− prověřit možnost zmenšení poloměru středu okružní křižovatky, 

− zrušit parkovací místa přímo při vjezdu do okružní křižovatky z ulice Přemyslova ze směru z Minic, 

− prověřit umístění parkovacích stání v blízkosti okružní křižovatky směrem do obytné oblasti, 

− zahrnout do návrhu přechod pro chodce ze směru ulice V Růžovém údolí, 

− výjezd z Lidového náměstí směrem do ulice V Růžovém údolí – zda ponechat nebo umístit v prostoru 
další parkovací stání? 
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− mezera mezi ostrůvky – zda nechat nebo vyplnit např. Balisety? 
4. RM schvaluje tyto připomínky k PD Okružní křižovatka sil. II/101 ul. Mostní a Tř. Legií v Kralupech nad 

Vltavou: 

− prověřit možnost zavření bočního nájezdu z mostní ulice do ulice Předmostí. Na okružní křižovatku 
ponechat pouze výjezd z ulice Předmostí,  

− prověřit možnost posunutí okružní křižovatky více na osu mostní ulice s předpokládanou úpravou 
umístění přechodu do ulice Tř. Legií a úpravy cyklostezky,  

− prověřit možnost posunutí přechodu pro chodce dál do ulice Třída Legií,   

− prověřit možnost posunutí přechodu pro chodce dál do ulice Mostní.  
5. RM ukládá odboru RIaSM projednat dopracování těchto připomínek do PD Okružní křižovatka sil. II/101 

ul. Mostní a Tř. Legií v Kralupech nad Vltavou: 

− prověřit možnost zavření bočního nájezdu z mostní ulice do ulice Předmostí. Na okružní křižovatku 
ponechat pouze výjezd z ulice Předmostí,  

− prověřit možnost posunutí okružní křižovatky více na osu mostní ulice s předpokládanou úpravou 
umístění přechodu do ulice Tř. Legií a úpravy cyklostezky,  

− prověřit možnost posunutí přechodu pro chodce dál do ulice Třída Legií,  ¨ 

− prověřit možnost posunutí přechodu pro chodce dál do ulice Mostní.  
6. RM schvaluje záměr na umístění nových parkovacích stání v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou –  

Minice (v úseku od ulice Česká po křižovatku ulic Hybešova x Ke Studánce).  
7. RM ukládá odboru RIaSM projednat s občany zájem o pronájem pozemku za účelem parkování jejich 

vozidel v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou – Minice (v úseku od ulice Česká po křižovatku ulic 
Hybešova x Ke Studánce)  

8. RM schvaluje přemístění stanoviště kontejnerového stání na komunální odpad u čp. 1044 blíže k objektu 
prodejny „Kuřecí ráj“.  

9. RM ukládá TSM zrealizovat přemístění stanoviště kontejnerového stání na komunální odpad u čp. 1044 
blíže k objektu prodejny „Kuřecí ráj“.  

10. RM schvaluje zajištění kontrolního měření průjezdu rychlosti v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou.  
11. RM ukládá odboru dopravy zajistit kontrolní měření průjezdu rychlosti v ulici Přemyslova, Kralupy nad 

Vltavou.  

 
Bod programu: Zápis číslo 03/2019 z jednání kulturní komise + individuální dotace 
usnesení č.: 19/11/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis č. 03/2019 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne 
16.05.2019. 
2.1. RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Mělník,  
IČ: 65602412, se sídlem Požární 2527/1, 276 01 Mělník – Blata na Akce pro Zasloužilé hasiče okresu Mělník 
v roce 2019, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost  
a rekreace), pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního  
a sportovního života). 
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 s SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Mělník, IČ: 65602412, se sídlem Požární 2527/1,  
276 01 Mělník – Blata. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Realizace nového veřejného grilovacího místa, Lobeček - Strachov 
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RM schvaluje záměr realizace nového veřejného grilovacího místa v lokalitě Strachov, Lobeček. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv  
RM schvaluje 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.   

 
Bod programu: Fond nadstandardních aktivit MŠ Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 19/11/9/6 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše zřízení Fondu nadstandardních aktivit. 

 
Bod programu: Monitorování průjezdu nákladních vozidel nad 12t obcí Postřižín 
usnesení č.: 19/11/13/1 
RM schvaluje se započetím monitorování průjezdu nákladních vozidel nad 12t obcí Postřižín na stávajících 
zařízeních k měření rychlosti. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Smuteční síň, Kralupy nad Vltavou 
1. Repase na 10ks stávajících akumulačních kamen včetně úpravy rozvaděče. 
2. Demontáž a likvidace stávajících 10ks akumulačních kamen a dodávku, montáž a zapojení 10ks nových 

akumulačních kamen včetně úpravy rozvaděče. 
3. Akce repase na 10ks stávajících akumulačních kamen včetně úpravy rozvaděče v objektu Smuteční síně, 

Kralupy nad Vltavou za částku 100.530,- Kč bez DPH (121.641,- Kč vč DPH) do rozpočtu na rok 2020. 
4. Akce demontáž a likvidace stávajících 10ks akumulačních kamen a dodávka, montáž a zapojení 10ks 

nových akumulačních kamen včetně úpravy rozvaděče v objektu Smuteční síně, Kralupy nad Vltavou  
za částku 280.113,- Kč bez DPH (338.937,- Kč vč DPH) do rozpočtu na rok 2020. 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
Příští jednání Rady města se uskuteční 10.06.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 28.05.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 11 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 27.05.2019. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 28.05.2019 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta       Libor Lesák, místostarosta               
 
 
  
 
 
 


