č.j.: MUKV 48304/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. června 2019
(RM č. 13)
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. 13
usnesení č.: 19/13/1/1
RM schvaluje návrh programu 13. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 12/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na odboru OKTAJ za období červen 2019
usnesení č.: 19/13/2/1
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na odboru OKTAJ za období červen 2019.
Bod programu: Návrhy odměn za I. pololetí 2019 zapisovatelům komisí
usnesení č.: 19/13/2/2
RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí za I. pololetí 2019 dle příloh.
Bod programu: Platový výměr ředitelky základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182
usnesení č.: 19/13/2/3
RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182 – Mgr.
Ivany Šulové, v předložené podobě (viz příloha důvodové zprávy), s účinností od 01.07.2019, z důvodu změny
příplatku za vedení.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 16/2019
usnesení č.: 19/13/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o finanční dar
od společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro jednotlivé subjekty na tyto akce:
- Kulturní akce konané městem Kralupy nad Vltavou ve výši 30 tis. Kč,
- na činnost Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou r. 2019 ve výši 20 tis. Kč,
- na činnost HK Kralupy mužstvo A r. 2019 ve výši 30 tis. Kč,
- na činnost oddílu tenisu TJ Kralupy nad Vltavou r. 2019 ve výši 20 tis. Kč.
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 30.000 Kč
a kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 70.000,- Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 342.376 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol.
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 538. Finanční
prostředky budou použity na přeložku zařízení sítě elektronických komunikací ve správě společnosti

CETIN, a.s., v rámci stavby „Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy
nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4.
Bod programu: Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2020
usnesení č.: 19/13/3/2
RM schvaluje závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2020 dle příloh 1-4.
Bod programu: Návrh dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
usnesení č.: 19/13/3/3
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 (č. smlouvy města
EKOSML/00010/2019) o pojištění majetku podnikatelů (pojištění Allrisk, pojištění odcizení, pojištění
elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti ve variantě č. 1.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: PD - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa
usnesení č.: 19/13/4/1
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování DPS akce: „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu
Kralupy nad Vltavou – III. etapa“. Smlouva bude uzavřena se spol. CODE, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84,
530 03 Pardubice, IČ: 49286960, zastoupenou panem Ing. Viktorem Medunou, za celkovou cenu 960 000,- Kč
bez DPH.
Bod programu: Smuteční síň, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/13/4/2
1. RM bere na vědomí informaci o stavu vytápění objektu smuteční síně v Kralupech nad Vltavou.
2. RM schvaluje repasi na 10ks stávajících akumulačních kamen včetně úpravy rozvaděče.
3. RM ukládá odboru RIaSM zařadit akci repasi 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 návrhu rozpočtu na rok 2020.
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ul. Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou – vícepráce + prodloužení
termínu
usnesení č.: 19/13/4/3
1. RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00039/2019 na akci: „Rekonstrukce komunikace
v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 152.488,52 Kč bez DPH (184.511,10 Kč vč DPH).
2. RM schvaluje změnu termínu dokončení díla „Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy
nad Vltavou“ se zhotovitelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a to do 17.07.2019.
Bod programu: Komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově náměstí – překládka CETIN, a.s.
usnesení č.: 19/13/4/4
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci překládky elektronických komunikací“, se společností CETIN, a.s.,
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za celkovou cenu 342 376 Kč bez DPH. Uvedená překládka je
vyvolaná plánovanou investiční akcí města „Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově
náměstí, Kralupy nad Vltavou“ Výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace
na základě měrných nákladů společnosti CETIN, a.s. – tj. je pouze orientační. Přesná výše nákladů bude
stanovena po vyhotovení projektové dokumentace společností CETIN, a.s.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce
usnesení č.: 19/13/5/1
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1. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu MěÚ, Palackého náměstí čp. 1,
Kralupy nad Vltavou, za účelem zřízení provozovny občerstvení (studeného bufetu) pro zaměstnance
a návštěvníky MěÚ, obálkovou metodou, ve znění oznámení uvedeném v příloze důvodové zprávy.
2. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení „Provozovna s občerstvením MěÚ“ v tomto
složení:
- Ing. Vojtěch Pohl
- Marcela Horčičková
- Helena Lesáková
Náhradníci:
- Libor Lesák
- Mgr. Lenka Pustinová
- Lenka Moravcová
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (MDDZ Lobeček s.r.o.)
usnesení č.: 19/13/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 153/13 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 653/8 v k. ú. Lobeček 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 prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/13/5/3
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2019 do 30.09.2019.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů
na dobu 3 měsíce od 01.06.2019 do 31.08.2019 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.07.2019 do 30.06.2020.
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Lobeč
usnesení č.: 19/13/5/4
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Lobeč o výměře 50 m2,
s manželi D. a N. R., oba bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku jako zahrady
k rodinnému domu čp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného je 10 Kč/m2/rok, tj. 500 Kč/rok.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 02 – (Sociálních věcí, školství a kultury)
usnesení č.: 19/13/6/1
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 2, § 3419 z položky 5222
na položku 5493 ve výši 65.000Kč.
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Slatina pro město Kralupy n. Vlt.
v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu
usnesení č.: 19/13/6/2
RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/07/2019 s obcí Slatina
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.: 19/13/6/3
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RM schvaluje přidělení bytu č. 356 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy
nad Vltavou, manželům J. a K. R.
Bod programu: Podepsání dodatku č. 1 s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
usnesení č.: 19/13/6/4
RM schvaluje podepsání předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci města Kralupy nad Vltavou
a České zemědělské univerzity v Praze a zmocňuje starostu města podpisem této smlouvy.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Ukončení členství města Kralupy nad Vltavou ve sdružení Bohemia Centralis, s.p.o.
usnesení č.: 19/13/8/1
1. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit vystoupení města Kralupy nad Vltavou ze sdružení
Bohemia Centralis, s.p.o., IČ: 71246070, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun,
a zaslat písemnou výpověď radě sdružení nejpozději do 30.06.2019.
2. RM ukládá Bc. Evě Bartošové zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou, konaného dne 24.06.2019. Termín: ihned.
3. RM ukládá Bc. Evě Bartošové v případě schválení návrhu na vystoupení města Kralupy nad Vltavou
ze sdružení Bohemia Centralis, s.p.o. IČ: 71246070, Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou, zajistit
zaslání písemné výpovědi ukončující členství města Kralupy nad Vltavou ve sdružení Bohemia Centralis,
s.p.o., IČ: 71246070, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun. Termín:
do 30.06.2019.
Bod programu: Návrh na účast na vzdělávacím projektu organizace POST BELLUM, o. p. s. - „Příběhy našich
sousedů“.
usnesení č.: 19/13/8/2
1. RM schvaluje případnou účast na vzdělávacím projektu „Příběhy našich sousedů“, realizovaný organizací
POST BELLUM, o. p. s., Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, IČO: 26548526, a to pro 1 tým/školu za
cenu 21 900 Kč.
2. RM ukládá OSVŠaK zjistit případný zájem o účast na vzdělávacím projektu u jednotlivých ZŠ.
IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek příspěvkové
organizace MěBP za období červen 2019
usnesení č.: 19/13/9/1
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
předkládanou příspěvkovou organizací MěBP za období červen 2019.
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli
usnesení č.: 19/13/9/2
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen.
Klapálka 1029, 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 souhlas se zapojením se do projektu vyhlášeného MŠMT
usnesení č.: 19/13/9/3
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, zapojení se do výzvy projektu OP VVV
02_18_063 – Šablony II pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Bod programu: Vyjádření k usnesení rady města č. 19/11/9/6
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usnesení č.: 19/13/9/4
RM bere na vědomí vyjádření ředitelky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, k usnesení RM
č. 19/11/9/6 ze dne 27.05.2019.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcného daru
usnesení č.: 19/13/9/5
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové organizaci, přijetí
věcného daru v celkové hodnotě 22.729 Kč, od Sdružení rodičů při ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182,
okres Mělník, příspěvková organizace.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis č. 3 z jednání Majetkoprávní komise
usnesení č.: 19/13/11/1
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 11.06.2019
Bod programu: Sportovní komise RM - zápis č. 7/2019 Návrh přidělení individuálních dotací na sport
usnesení č.: 19/13/11/2
1.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na podzimní soustředění pro Ski klub
Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 30.000 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 Ski klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 01
2.1
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na letní soustředění, turnaje a nájmy
sportovišť pro mládež pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 00473936, Třebízského 945,
278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 180.000 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, pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 00473936,
Třebízského 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou
3.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na letní soustředění pro TJ Kralupy, z.s. –
Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 49.000 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 TJ Kralupy,z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 01.
4.1.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na nákup sad dresů pro minižákovské kategorie
pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši
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15.000 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 Basketbalový klub Kralupy junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 01.
5.1.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na letní soustředění pro TS Naděje Kralupy nad Vltavou,
z. s., IČ: 07222122, nám. J Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 10.000 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 TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 698,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01.
6.1.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na startovací stan pro TJ Sokol Kralupy, Sportovní oddíl
orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 19, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 1.500 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 TJ Sokol Kralupy, Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova
19, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01.
7.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na finále Mistrovství ČR mladších žákyň pro TJ KRALUPY,
z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 2.500 Kč. Dotace
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
7.2.
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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 01.
8.
RM bere na vědomí zápis číslo 7/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou
ze dne 13.06.2019 .
Bod programu: Zápis č. 5 Komise dopravy a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 19/13/11/3
1. RM bere na vědomí zápis č. 5 Komise dopravy ze dne 18.06.2019.
2. RM schvaluje, aby v souvislosti s předloženým návrhem okružní křižovatky sil. III/10148 ul. Přemyslova
s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou bylo řešeno rozšíření parkovacích míst na Lidovém
náměstí.
3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace „Parkovací
stání na Lidovém náměstí, Kralupy nad Vltavou“ v roce 2020.
4. RM schvaluje umístění dopravní značky „Přednost zprava“ při příjezdu do ulice Nad Lobčí, Kralupy nad
Vltavou za panelovou příjezdovou cestou pro obytnou oblast Hostibejk. Současně s doporučením je
třeba prověřit aktuální stav osazeného dopravního značení v celé obytné oblasti Hostibejk.
5. RM ukládá TSM předložit odboru dopravy žádost na umístění dopravní značky „Přednost zprava“ při
příjezdu do ulice Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou za panelovou příjezdovou cestou pro obytnou oblast
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Hostibejk a zajistí vyjádření DI PČR Mělník. Zároveň prověřit aktuální stav osazeného dopravního značení
v celé obytné oblasti Hostibejk.
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise
usnesení č.: 19/13/11/4
RM bere na vědomí Zápis č. 5 Zdravotní, sociální a bytové komise ze dne 19.06.2019.
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality
usnesení č.: 19/13/11/5
RM bere na vědomí zápis č. 05/2019 Komise školské a prevence kriminality ze dne 03.06.2019.
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Uzavření smlouvy o partnerství s DS Klubíčko
usnesení č.: 19/13/13/1
RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s DS Klubíčko.
Bod programu: Umístění pomníku obětem genocidy arménského národa
usnesení č.: 19/13/13/2
RM schvaluje umístění pomníku obětem genocidy arménského národa u kostela v centru města.
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Zimní stadion Kralupy nad Vltavou – Požární ucpávky
usnesení č.: 19/13/4/5
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava požárních ucpávek a požárních dveří v objektu ZS
v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Jiřím Krompholcem SOND-PO, Miletice 3, 273 24 Velvary,
IČ: 61117056, za celkovou cenu 173.420,- Kč bez DPH (209.838,20 Kč vč DPH).
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli
usnesení č.: 19/13/9/2
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres
Mělník, příspěvkové organizace.
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 22.07.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 25.06.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 13 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 24.06.2019.
V Kralupech nad Vltavou, dne 25.06.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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