č.j.: MUKV 65610/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. srpna 2019
(RM č. 15)
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. 15
usnesení č.: 19/15/1/1
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Zřízení veřejné komunikační sítě pro širokopásmový internet prostřednictví sloupů
veřejného osvětlení
usnesení č.: 19/15/2/1
1. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o vytvoření veřejné komunikační sítě“ a „Dohodu o využívání veřejné
komunikační sítě,“ mezi městem a spol. „RadioLED International GmbH,“ CHE-254.293.850, Austrasse 14
FL-9495, Triesen, Lichtenštejnsko, v předloženém znění.
2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětných smluv.
Bod programu: Schválení oddávajícího Mgr. Martina Luksíka
usnesení č.: 19/15/2/2
RM schvaluje oddávajícího Mgr. Martina Luksíka na volební období 2018-2022 s účinností od 12.08.2019.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2019
usnesení č.: 19/15/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 863.200 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický
odbor, položka 4122 o 863.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 863.200 Kč (neinv.
transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 2.219.436 Kč. Jedná se o investiční
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci
projektu: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné učebny a laboratoře“. Navýšení
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 2.219.436 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace
investic, § 3113 o 2.219.436 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o finanční dar od spol.
MONTAKO, s.r.o., který je určen pro uspořádání charitativní akce na podporu mistryně ČR v ledolezení
Anety Loužecké. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 5.000 Kč a navýšení výdajů kap.
č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 5.000 Kč.

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o finanční dar
od spol. EU POLYMER CZ, který je určen pro uspořádání charitativní akce na podporu mistryně ČR
v ledolezení Anety Loužecké. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o finanční dar od
spol. Gardenline s.r.o., který je určen pro uspořádání charitativní akce na podporu mistryně ČR
v ledolezení Anety Loužecké. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 15.000 Kč. Jedná se o finanční dar
od spol. Dereza s.r.o., který je určen pro uspořádání charitativní akce na podporu mistryně ČR
v ledolezení Anety Loužecké. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 15.000 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 15.000 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o finanční dar
od spol. Syner, s.r.o., který je určen pro uspořádání charitativní akce na podporu mistryně ČR
v ledolezení Anety Loužecké. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 20.000 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 20.000 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 24.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, která je účelově určena na nákup
přenosných vysílaček pro JSDH Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol.
4122 o 24.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 24.000 Kč.
9. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – zapojení finančních prostředků do rozpočtu
2019 v celkové výši 90.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky získané z prodeje služebního vozidla TZ
Škoda, které budou použity na nákup nového služebního vozidla pro Městskou policii Kralupy nad
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 90.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 –
městská policie, § 5311 o 90.000 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 13.673 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 565.
Jedná se o výkon BOZP na akci: „Naučná zahrada – 1. etapa ZŠ V. Havla“.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 320.000 Kč z kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 pol. 6121
org. 583 (rekonstrukce hřiště Hůrka) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 6901 (rezerva města
na investice). Jedná se o finanční prostředky, které nebudou do konce roku 2019 čerpány a budou
převedeny do rezervy města na investice.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 116.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol.
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 pol. 6121 org. 610. Finanční
prostředky budou použity na výrobu a zabudování zábradlí ve spodní příkré části ulice Na Baště
v Kralupech nad Vltavou.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.812,22 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 565 (naučná
zahrada – 1. etapa ZŠ V. Havla). Jedná se o vzniklé vícepráce, viz materiál odboru RI bod č. IV/1.
5. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši
102.941,86 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č.
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5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 178 (parkoviště v ul. Třebízského) viz materiál odboru RI bod
č. IV/6.
6. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši
26.591 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví) ve výši 4.426 Kč a z § 3612 (Bytové
hospodářství) ve výši 22.165 Kč na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města
na investice). Jedná se o finanční prostředky, které již nebudou čerpány a budou převedeny do rezervy
města na investice.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Naučná Zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou - vícepráce
usnesení č.: 19/15/4/1
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00048/2019, uzavřené dne 26.02.2019,
na vícepráce v hodnotě 35 382,- Kč bez DPH, resp. 42 812,22 Kč vč. DPH. Dodatek bude uzavřen se zhotovitel
akce: „Naučná Zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“, spol. GREEN PROJECT, s.r.o.,
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace
usnesení č.: 19/15/4/2
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v užším řízení s názvem
„Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“.
2. RM schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané
v užším řízení s názvem „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“
s úpravou kritérií v hodnocení v poměru 60/10/30.
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Libor Lesák, místostarosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
- Ing. Vladimír Vymětalík, radní
- Ing. Petr Listík, radní
Náhradníci:
- Ing. Marek Czechmann, starosta
- Mgr. Lenka Pustinová, zástupce vedoucí odboru RIaSM
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – III. etapa – vícepráce a méněpráce
usnesení č.: 19/15/4/3
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné SOD č. objednatele: RISML/00065/2019, na vzniklé vícepráce
a méněpráce, jejichž rozdíl činí celkové méněpráce ve výši 16 354,11 Kč bez DPH, resp. 19 788,47 Kč vč. DPH.
Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy
nad Vltavou – III. etapa“, spol. Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827.
Bod programu: Kralupy nad Vltavou – lokalita Cukrovar – studie
usnesení č.: 19/15/4/5
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie stavby: „Kralupy nad Vltavou - Lokalita Cukrovar
(dopravní řešení u plaveckého bazénu a sportovní haly)“ projektantem Ing. arch. Jiřím Hánlem, Všestudy 57,
277 46 Veltrusy za celkovou částku ve výši 239.500,- Kč bez DPH (289.795,- Kč vč DPH).
Bod programu: Parkoviště v ulici Třebízského – Dodatek č.1
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usnesení č.: 19/15/4/6
RM schvaluje Dodatek č.1 ke SOD č. RISML/00063/2019 na akci „Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy
nad Vltavou“, uzavřené se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník,
na vícepráce ve výši 85 075,92 Kč bez DPH, resp. 102 941,86 Kč vč. DPH. Financování bude zajištěno z rezervy
města na investice na rok 2019.
Bod programu: Oprava administrativní chyby - Nové zábradlí v ulici Na Baště, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/15/4/7
1. RM ruší usnesení č. 19/14/4/7 ze dne 22.07.2019 - uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Zámečnictví
– Nesvadba, Petra Bezruče 321, 278 01 Kralupy nad Vltavou na dodávku a montáž nového zábradlí
ve spodní příkré části ulice Na Baště v Kralupech nad Vltavou v částce 113.300,- Kč bez DPH (není plátce
DPH). Tyto práce budou provedeny v termínu do 31.10.2019.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Zámečnictví – Nesvadba, Petra Bezruče 321,
278 01 Kralupy nad Vltavou na dodávku a montáž nového zábradlí ve spodní příkré části ulice Na Baště
v Kralupech nad Vltavou v částce 116.300,- Kč bez DPH (není plátce DPH). Tyto práce budou provedeny
v termínu do 31.10.2019.
Bod programu: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka, Kralupy nad Vltavou – prodloužení
termínu
usnesení č.: 19/15/4/9
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00054/2019 na akci: „Lávka přes Zákolanský potok v ul.
Budečská stezka, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Jirop trade s.r.o., M. Švabinského 900, 272 01
Kladno. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla a to do 14.09.2019. Důvodem je nepřízeň
počasí během realizace díla (viz zápisy ve stavebním deníku).
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (CETIN)
usnesení č.: 19/15/5/1
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku parc. č. 388/6 v k. ú. Lobeč, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, za jednorázovou úhradu ve výši 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. Minice (T-Mobile)
usnesení č.: 19/15/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 518/28, parc. č. 85/47, parc.
č. 83/10, parc. č. 518/15, parc. č. 83/5, parc. č. 85/8, parc. č. 518/14, parc. č. 85/7 a parc. č. 85/23 v k. ú.
Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti TMobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4, IČ 64949681, 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/15/5/3
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 H. Č.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr.E.Beneše paní H. J. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020.
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3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900, paní V. K.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Vrchlického č.p. 703, panu M. S. ze sociálních
důvodů na dobu 3 měsíců od 01.08.2019 do 31.10.2019 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48, panu L. P. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.10.2019 do 30.09.2020.
Bod programu: Informace o převzetí nájemní smlouvy na pozemku parc. č.st. 268 k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/15/5/4
RM bere na vědomí převzetí nájemní smlouvy ze dne 31.12.2008 na část pozemku parc. č.st. 268 k. ú.
Kralupy nad Vltavou o výměře 8 m2, uzavřené s nájemcem Q. P. V., za účelem umístění stánku s prodejem
tisku a tabákových výrobků, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dva měsíce, za roční nájemné 24.000 Kč
bez DPH, ke dni 01.08.2019 v souvislosti s koupí pozemku parc. č. st. 268 k. ú. Kralupy nad Vltavou
do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 84/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou – parkovací místa
usnesení č.: 19/15/5/5
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 84/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou pro pět
parkovacích míst pro dům čp. 119 Palackého ulice, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou, za roční nájemné 35.000 Kč + DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/15/5/6
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 572/2 k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu cca
190 m2, za účelem vybudování parkovacích míst na vlastní náklady nájemce pro potřeby domu čp. 164 v ulici
S. K. Neumanna, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné
300,- Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem. Žadatel předloží před schválením pronájmu souhlas SŽDC
se stavbou parkovacích stání a návrh umístění parkovacích míst tak, aby nebránily průjezdnosti komunikace
v ulici Prokopova.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy - ČEZ Distribuce a.s.
usnesení č.: 19/15/5/7
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 266/3 v k.ú. Kralupy 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.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Oprava administrativní chyby a zrušení usnesení č. 19/14/11/2, bod 2.3., ze dne 22.07.2019
usnesení č.: 19/15/6/1
1. RM ruší usnesení č. 19/14/11/2, v bodě 2.3., ze dne 22.07.2019 z důvodu administrativní chyby.
2. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky 50.000 Kč, na vyplacení investiční dotace
pro BÉTEL CZ, z. s. , IČ: 26983982, se sídlem U hřbitova 939, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na rekonstrukci
sociálního zařízení v rámci kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace):
Z položky 5212 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizací)
-50.000 Kč
Na položku 6322 (Investiční transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního
a sportovního života)
+50.000 Kč
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Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv
usnesení č.: 19/15/6/2
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. H.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 208 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. N.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P.
dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 412 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. P. dobu
určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS V Luhu 1181 paní H. P.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 156 v DPS V Luhu 1181 panu P. Ch.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS V Luhu 1181 paní M. J.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 357 v DPS V Luhu 1181 panu J. M.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 452 v DPS V Luhu 1181 paní M. B.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 455 v DPS V Luhu 1181 panu V. V.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 554 v DPS V Luhu 1181 panu J. K.
na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020.
Bod programu: Projekt Příběhy našich sousedů
usnesení č.: 19/15/6/4
RM schvaluje účast čtyř kralupských základních škol, a to ZŠ Václava Havla, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského
nám., ZŠ Gen. Klapálka, v projektu „Příběhy našich sousedů“, realizovaný organizací POST BELLUM, o.p.s.,
IČO: 26548526, za cenu 21.900 Kč za jednu školu a uhrazení poloviny celkové částky ve výši 43.800,- Kč
z rezervy města a úhradu druhé poloviny částky ve výši 43.800,- Kč z rozpočtu města na rok 2020,
za podmínky, že se v regionu utvoří dostatečný počet týmů, aby se projekt mohl uskutečnit.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu
usnesení č.: 19/15/6/5
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 211 v domě s pečovatelskou službou na adrese síd. U Cukrovaru č. 1171,
Kralupy nad Vltavou, panu A. N.
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 558 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy
nad Vltavou, paní M. N.
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 311 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1181,
Kralupy nad Vltavou, paní J. H.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.

KANCELÁŘ STAROSTY

IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Přehledová zpráva
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usnesení č.: 19/15/9/1
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za červen 2019.
Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v 1. pololetí roku 2019
usnesení č.: 19/15/9/2
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v 1. pololetí 2019.
Bod programu: Žádost o souhlas se zapojením se do projektu vyhlášeného MŠMT
usnesení č.: 19/15/9/3
RM schvaluje Základní 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: Žádost o dodatečný souhlas s přijetím věcného daru
usnesení č.: 19/15/9/4
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to
tiskárny OKI C610 od společnosti Auto Kralupy a.s., se sídlem v Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Realizace přístavby ZUŠ dle předložené projektové dokumentace
usnesení č.: 19/15/9/5
1. RM bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci k přístavbě objektu Riegrova 181/5.
2. RM ukládá RIaSM sjednat schůzku - samospráva, projektant a ředitel ZUŠ, za účelem dohody o snížení
nákladů na požadovanou přístavbu v areálu ZUŠ.
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli
usnesení č.: 19/15/9/6
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 schválení rozpočtové úpravy
usnesení č.: 19/15/9/7
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
rozpočtovou úpravu následovně:
Účet 549 – Jiné ostatní náklady – odvody ZPS
-20.000 Kč
Účet 527 – Zákonné soc. náklady – preventivní prohlídky
+20.000 Kč
Bod programu: Přehledové zprávy za červenec a srpen 2019
usnesení č.: 19/15/9/8
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, za měsíce
červenec a srpen 2019.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.3/2019
usnesení č.: 19/15/11/1
1. RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne
11.7.2019.
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2. RM schvaluje zahrnout do vyjádření města k oběma územním studiím US2 a US3 – lokalita Lobeč,
Hostibejk občanskou vybavenost (mateřská škola), a to formou zapracování přímo do uvedených
územních studií s vyčleněním vhodného pozemku nebo formou finančního příspěvku na případnou
investici města (například budoucí adaptace stávajícího objektu MBP).
3. RM doporučuje ZM stanovit výši finančního příspěvku na výstavbu silničního přivaděče do řešeného
území dle územních studií US2 a US3 ve výši min. 50% z celkových nákladů na realizaci stavby.
4. RM bere na vědomí doporučení komise ve věci změny technického řešení založení objektu parkovacího
domu – namísto navržené základové železobetonové desky tloušťky 70 cm řešit založení objektu pomocí
pilot.
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 6/2019
usnesení č.: 19/15/11/2
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 6/2019 ze dne 30.07.2019.
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM

Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky
ze stavební uzávěry
usnesení č.: 19/15/4/4
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana Z. Š., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
a to na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je provedení
dvou sjezdů k parkovacím stáním. Povinnost dvou parkovacích stání je stanovena regulativy pro místní
výstavbu. Tento pozemek byl vybaven pouze jedním jednopruhovým sjezdem. Podmínkou je splnění
požadavků správce místní komunikace a převzetí záruky na tomto úseku po dobu uzávěry a to
do 31.12.2023.
Bod programu: Úprava prostor na rozcvičovnu v areálu na ZS
usnesení č.: 19/15/4/8
RM schvaluje realizaci rozcvičovny pro HK v prostoru budovy zimního stadionu. Realizace bude provedena
na náklady HK.
Bod programu: Žádost obce Vodochody o příspěvek
usnesení č.: 19/15/6/3
RM schvaluje uhrazení příspěvku dle žádosti obce Vodochody za umístění dvou dětí s trvalým pobytem
ve městě Kralupy nad Vltavou v MŠ Vodochody. Město Kralupy nad Vltavou je zřizovatelem vlastních
mateřských škol a nemá žádný smluvní vztah s jinou obcí o spádovém obvodu mateřských škol.
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli
usnesení č.: 19/15/9/6
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres
Mělník, příspěvkové organizace.
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ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 09.09.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 13.08.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 15 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 12.08.2019.
V Kralupech nad Vltavou, dne 13.08.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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