
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 45665/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. června 2019 

(RM č. 12) 
 

Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 12 
usnesení č.: 19/12/1/1  
RM schvaluje návrh programu 12. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 11/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019 o nočním klidu 
usnesení č.: 19/12/2/1  
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad  Vltavou   
č. 3/2019  o  nočním  klidu.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 14/2019 
usnesení č.: 19/12/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar  

od spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově určený jako „příspěvek na budoucí stavbu dopravního hřiště 
v Kralupech nad Vltavou“. 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. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 38.300 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., za škodu způsobenou poškozením autobusové zastávky v Jodlově 
ulici, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování 
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 38.300 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 38.300 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 62.800 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově určena 
na akci „Kralupy nad Vltavou – Paprsek 2019“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116  
o 62.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 62.800 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 103.800 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově 
určena na akci „Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 103.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 103.800 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 397.200 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově 
určena na akci „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
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ekonomický odbor, pol. 4116 o 397.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 
o 397.200 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 29.040 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic (dle tabulky). Jedná se o 
finanční prostředky určené na monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 

Název akce Paragraf Položka ORG Částka v Kč 

Rozšíření kapacity sběrného dvora TSM   3639    5169 384 3.630,00 

Podzemní kontejnery   3639    5169 430  3.630,00 

SEN budovy školy v přírodě Mokrosuky   3421   6121 427 3.630,00 

SEN budovy úřadu práce   3613   6121 421 3.630,00 

SEN budovy RC kabiny   3412    6121 424 3.630,00 

SEN budovy SDH Minice   5512   5169 425 3.630,00 

SEN budovy MŠ v Kralupech n. Vlt. čp. 524   3299   6121 422 3.630,00 

SEN budovy sauny u zimního stadionu   3412   6121 423 3.630,00 

celkem    29.040,00 

 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci  kap. č. 1 – ekonomický odbor,  
z § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 6171 pol. 5021 org. 23267 (Optimalizace 
procesů a postupů ve veřejné správě). Jedná se o platby lektorů (našich zaměstnanců), kteří školí 
na základě dohody o provedení práce. 

     

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Zrušení VZ – Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/12/4/1 
1. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérový 

chodník v ul. Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s čl. XIII. odst. 4 zadávací 
dokumentace. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bezbariérový 
chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Zrušení VZ – Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/12/4/2 
1. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ulici  

Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s čl. XIII. odst. 4 zadávací dokumentace. 
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Chodník 

v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou  
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usnesení č.: 19/12/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zahrnující služby s názvem 

„Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“ v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 
– 2020, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
a zároveň mimo interní Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zahrnující 
služby s názvem „Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 
- 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 stezka 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456 
- Vít Humpl, Pražská 4/26, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 12394823 
- Zahradnictví Jelínek, Petr jelínek, Fr. Šafaříka 617, 277 46  Veltrusy, IČ: 10238603 
- Lubomír Čech, Školní 328, 277 51 Nelahozeves, IČ: 45892067 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Interaktivní úřední desky – 3. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve  
veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 19/12/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 

s názvem „Interaktivní úřední desky – 3. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě  
a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou““. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Interaktivní úřední desky – 3. 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 
- Karel Kohl, IT 
- Lenka Moravcová, referent oddělení rozvoje města 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- David Kořínek, IT  
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělní rozvoje města 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Alef Distribution CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 25739981 
- BSS Praha s.r.o., V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 – Libeň,  IČ: 28207611 
- LANGARD s.r.o., Staropacká 897, 190 12 Praha – Dolní Počernice, IČ: 28134800 
- PROFIMEDIA s.r.o., Třída Spojenců 550/18, 746 01 Opava, IČ: 41032098 
- YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Chodov - Praha 11, IČ: 00174939 

5. RM pověřuje jako odpovědné pracovníky IT (Karel Kohl, David Kořínek), kteří budou zajišťovat veškeré 
činnosti uvedené v důvodové zprávě v rámci akce „Interaktivní úřední desky – 3. etapa k projektu 
„Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“. 
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Bod programu:  Komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí – smlouva SV, a.s. 
usnesení č.: 19/12/4/5 
RM schvaluje záměr uzavření „Smlouvy o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury 
- kanalizace“, která bude řešit majetkoprávní vztahy k rekonstruované kanalizaci v rámci připravované stavby 
„Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou“. Předmětná 
smlouva musí být uzavřena před vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu. 

 

Bod programu:  Administrativní opravy smluv pro lokalitu Na Cikánce – požadavek VKM a.s. 
usnesení č.: 19/12/4/6 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o umožnění realizace stavby, č. smlouvy: 

RISML/00007/2018, uzavřené dne 03.12.2018, mezi Městem Kralupy nad Vltavou a manželi R.  
a L. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dodatek bude uzavřen za účelem odstranění administrativních 
chyb, bránících řádnému uzavření smluvního závazku s provozovateli inženýrských sítí. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní, č. smlouvy: 
SMSML/00008/2018, uzavřené dne 24.09.2018, mezi Městem Kralupy nad Vltavou a manželi R.  
a L. H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dodatek bude uzavřen za účelem odstranění 
administrativních chyb, bránících řádnému uzavření smluvního závazku s provozovateli inženýrských sítí. 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele VZ: Zateplení obálky rekreační objekt čp. 103 – Černý Důl  
usnesení č.: 19/12/4/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Zateplení obálky rekreační 
objekt čp. 103 – Černý Důl“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE, s.r.o, Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad, IČ: 
07951264, za celkovou cenu 1 784 173,17 Kč bez DPH, resp. 2 158 849,54 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vybudování zábradlí v ulici Na Baště – investiční záměr 
usnesení č.: 19/12/4/9 
1. RM schvaluje  záměr vybudování zábradlí v části ulice Na Baště v roce 2019. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na vybudování zábradlí v části ulice Na Baště 

v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci – Výzva MPSV v rámci OPZ, prioritní osa: Efektivní veřejná správa 
usnesení č.: 19/12/4/10 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 03_18_092 pro územní samosprávné celky, prioritní 
osa: Efektivní veřejná správa prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost s termínem realizace akce 
1/2021 – 12/2022 v tomto rozsahu: 

1) Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů  
 Koncepce proseniorské politiky 2022 - 2032 

2) Nástroje komunikace s veřejností 
 Nové webové stránky příspěvkových organizací města 
 Pořízení elektronických úředních desek pro obce v ORP (3 kusy) 

3) Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů města 
 Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících oborem jejich působnosti.  

 

Bod programu: Administrace veřejné zakázky – Cyklostezka Kralupy - Zákolany 
usnesení č.: 19/12/4/11 
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“  
se  společností RUNICON consulting s.r.o., se sídlem Bratislavská 1488/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař,  
IČ: 01635671, zastoupená jednatelem společností Mgr. Romanem Novotným, a to za celkovou cenu 
90.000,00 Kč s DPH. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/12/5/1 
RM schvaluje  záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře  
10 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.08.2019 do 31.10.2019  
za nájemné 2.000 Kč, v ostatních letech vždy od 01.04. do 31.10. za nájemné 4.667 Kč, za účelem 
provozování letní předzahrádky před provozovnou v Riegrově ulici čp. 172/3, Kralupy nad Vltavou. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice- ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 19/12/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NNN a umístění rozpojovací skříně na pozemku parc. č. 515/4 v k. ú. Minice  
u Kralup nad Vltavou, jehož 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: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček (Kyjevská, Třebízského) - oprava administrativní 
chyby  a zrušení usnesení RM č.18/10/5/8 ze dne 28.05.2018. 
usnesení č.: 19/12/5/3 
1. RM ruší usnesení č. 19/11/5/5 ze dne 27.05.2019. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby  

a oprav inženýrských sítí, vodovodní  a kanalizační 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/12/5/4   
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Dr. E. Beneše, čp. 539, paní M J.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova 900  Mgr. E. B., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. V., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.09.2019 do 31.08.2020. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova čp. 900 R. V., jako  

na byt služební na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíce od 01.07.2019 do 30.09.2019 za podmínky dodržování uzavřené Dohody  
o splácení dluhu a vyklizení předmětů, které jsou uskladněny před budovou. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Dr.E.Beneše čp. 539 panu M. L.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06. 2020. 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu: OSVŠK  - oprava administrativní chyby a zrušení usnesení RM č. 19/11/6/3 ze dne 
27.05.2019.  
usnesení č.: 19/12/6/1  
1. RM ruší usnesení 19/11/6/3 ze dne 27.05.2019 z důvodu administrativní chyby. 
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2. 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,  
ve výši 10.000 Kč na rok 2019, Dotace bude vyplacena  § 4329 (Sociální pomoc dětem a mládeži), pol. 
5493 ( Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám ). 

3. 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 XXXXXXXXXX, bytem  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Žádost Diakonie ČCE – středisko Praha, o individuální dotaci 
usnesení č.: 19/12/6/2 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva  

o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16669/SOC/2016 ze dne 
03.02.2017. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření 
výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16669/SOC/2016 pro Diakonie ČCE – 
středisko Praha., IČ: 62931270, se sídlem Vlachova 1502, Praha 13 – Stodůlky, PSČ: 155 00,  
na program Podpora a provázení rodin v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika  
ve vývoji, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální pomoc dětem  
a mládeži), položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím). 

3. 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 Diakonii ČCE – středisko Praha, IČ: 62931270, se sídlem Vlachova 
1502/20, Praha 13 - Stodůlky, PSČ: 155 00. 

 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Otvovice a obcí Olovnice pro 
město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 19/12/6/3 
1. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SOtv/0118/2019 s obcí Otvovice  

pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu. 
2. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/06/2019 s obcí Olovnice 

pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 19/12/6/4 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 551 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, manželům D. a L. H. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 155 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní A. K. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 214 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní H. K. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 2 – Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
usnesení č.: 19/12/6/5 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky 47.300 Kč, jako spoluúčast města na dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR na projekt Paprsek v rámci kapitoly č. 2,  § 4329: 
Z položky: 5169 (Nákup ostatních služeb)                                 - 47.300,00 Kč 
Na položky: 5175 (pohoštění), org. 601 (Paprsek)                     +3.000,00 Kč 
  5173 (cestovné), org. 601 (Paprsek)                     +1.000,00 Kč 
  5169 (nákup ostatních služeb), org. 601 (Paprsek)                +42.000,00 Kč 
  5139 (nákup materiálu jinde nezařazený), org. 601 (Paprsek)        +1.300,00 Kč 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru 
usnesení č.: 19/12/9/1  
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, přijetí věcného daru (koloběžky, kola, 
odstrkovadla) v hodnotě 12.000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, IČO: 26543320. 

 
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2019 
usnesení č.: 19/12/9/2 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou změnu odpisového plánu na rok 2019. 

 

Bod programu: PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/12/9/3 
RM schvaluje zvýšení ceny jednoho oběda v rámci služeb pečovatelské služby ze současných 59 Kč/za jeden 
oběd na 65,- Kč/ za jeden oběd od 01.07.2019. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci na projekt Renovace sedadel v kině Vltava  
usnesení č.: 19/12/9/4 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, 278 01 
Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie, na projekt „Renovace sedadel 
v kině Vltava“ z dotačního okruhu 4. projektu v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 
Státního fondu kinematografie s celkovými náklady 876 282,- Kč, z toho požadovanou dotací ve výši  
350 000,- Kč.  
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM  - zápis č. 6/2019 Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 19/12/11/1   
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na vybavení tělocvičny pro Tiger – Jiu 

Jitsu, z.s., IČ:  70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 31.000 Kč. Dotace bude 

vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 

org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

1.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ:  70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01 
2.1 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na Havran Cup pro Rugby Club Kralupy 

nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 22.000 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 doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, proruby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 
470, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
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3.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na metodické soustředění pro praktikanty pro 
Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
ve výši 14.500 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 programové 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
4.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na Hammersmith &Fulham vs RC Kralupy nad Vltavou 
pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou,, ve 
výši 6.600 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
4.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové 
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, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01. 
5.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na Leamington RSC vs RC Kralupy nad Vltavou pro 
Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou,, ve výši 
6.200 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
5.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové 
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, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01. 
6.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na Broughton RFC vs RC Kralupy nad Vltavou pro Rugby 
Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou,, ve výši 6.600 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
6.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové 
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, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01. 
7. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, na Semifinále Přeboru ČR mladších žákyň . 
8.  RM bere na vědomí zápis číslo 6/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne 
23.05.2019 . 

 
Bod programu:  Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 19/12/11/2  
RM bere na vědomí zápis č. 04/2019 Komise školské a prevence kriminality ze dne 20.05.2019. 

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 19/12/11/3 
RM bere na vědomí Zápis č. 4 Zdravotní, sociální a bytové komise ze dne 29.05.2019. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 19/12/11/4 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 6 ze dne 03.06.2019. 

 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.2/2019 
usnesení č.: 19/12/11/5 
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1. RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 
30.5.2019. 

2. RM ukládá odboru RIaSM zadat u zpracovatele MAJO architekti, Za Strahovem 1103/27, Praha 6, IČ: 763 
47 516 úpravu Územní zastavovací studie na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí z 11/2015 tak, aby 
mohly být v první etapě využity pozemky města nezávisle na pozemcích ostatních vlastníků. V rámci této 
úpravy bude vypracováno variantní řešení dopravy v klidu (viz. zápis z jednání komise č. 2/2019). 

3. RM schvaluje využití pozemku par. č. 156/24 v k.ú. Lobeček na stavební parcelu.  
4. RM ukládá odboru RIaSM oslovit všechny majitele sousedních pozemků za účelem zjištění jejich zájmu o 

odkup předmětného pozemku za tržní cenu. Odbor RIaSM následně předloží výsledek poptávky 
s návrhem dalšího postupu radě města. 

5. RM ukládá RIaSM zajistit vyhotovení studie parkování v ul. Kaplířova ve variantě kolmého a podélného 
stání. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 5/2019 
usnesení č.: 19/12/11/6 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 5/2019 ze dne 05.06.2019. 

Bod programu: Zápis z jednání Komise pro ŽP 
usnesení č.: 19/12/11/7 
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 05.06.2019. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Čerpání finančních prostředků 
usnesení č.: 19/12/13/1 
RM schvaluje čerpání částky 26.620,- Kč na akci Loučení s prázdninami z KAP 10, §3399, POL 5901. 

 
Bod programu: Vizualizace pamětní desky 
usnesení č.: 19/12/13/2 
RM ukládá místostarostovi Liboru Lesákovi zajistit vizualizaci pamětní desky obětem genocidy arménského 

národa. 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Zimní stadion Kralupy nad Vltavou – Požární ucpávky 
(vyžádání si podrobnějších informací k důvodu instalace protipožárních ucpávek) 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
Místostarosta Ing. Vojtěch Pohl předložil radním žádost paní Vlasty Kolářové – opatrovníka p. Josefa 
Formánka, o přehodnocení stanoviska ohledně neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, na adrese 
Havlíčkova 900, Kralupy nad Vltavou. 
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Příští jednání Rady města se uskuteční 24.06.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 11.06.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 12 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 10.06.2019. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 11.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta       Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta              

 
 
 


