
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 71841/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. září 2019 

(RM č. 16) 
 

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. 16 
usnesení č.: 19/16/1/1  
RM schvaluje návrh programu 16. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 15/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Dohoda o rozpuštění sdružení a vzájemném vypořádání mezi městem a Bytovým 
družstvem Na Hrádku 
usnesení č.: 19/16/2/1  
RM doporučuje ZM schválit záměr, a následné schválení, uzavření „Dohody o rozpuštění sdružení  

a vzájemném vypořádání“ mezi městem a Bytovým družstvem BD Na Hrádku, družstvo, na základě postupu  
a pravidel uvedených v důvodové zprávě.   

 

Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 22 v čp. 101 do nájmu - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 19/16/2/2  
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 22 v čp. 101 Na Hrádku p. M. F. do nájmu, na dobu neurčitou, 
jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ s účinností 
od 1. 10. 2019.  

 

Bod programu: Schválení poskytovatele mobilních telefonních služeb   
usnesení č.: 19/16/2/3 
RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku mobilních telefonních služeb, po posouzení tří nabídek, mezi 
městem a spol. O2 Czech Republic, a.s., na dobu určitou dvou let, za celkovou částku ve výši 1.595.576,13,- 
Kč s DPH. 

 

Bod programu: Novela organizačního řádu města - přesun agendy památková péče 
usnesení č.: 19/16/2/4  
RM schvaluje novelu organizačního řádu města spočívající v přesunu agendy „památková péče“ z odboru 
Realizace investic a správy majetku MěÚ na odbor Výstavby a územního plánování MěÚ, a příslušný převod 
jednoho pracovního místa, s účinností od 1. 10. 2019. 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 19/2019 
usnesení č.: 19/16/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 82.191,24 Kč. Jedná se o dotaci 

z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
která je účelově určena na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě  
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a profesionalizace zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4116 o 82.191,24 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 82.191,24 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 458.266 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2019, která je účelově určena na výkon sociální 
práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 458.266 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 458.266 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 72.235,80 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 a Středočeský kraj. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 72.235,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
SVŠK, § 3113 o 72.235,80 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 216.342 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694 a Středočeský kraj. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 216.342 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3111  
o 216.342 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 141.855 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 a Středočeský kraj. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 141.855 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 o 141.855 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 250.146,06 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 250.146,06 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3113 o 250.146,06 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 120.000 Kč. Jedná se o finanční dar  
od společnosti  SYNTHOS S. A., účelově určený na budoucí stavbu dopravního hřiště v Kralupech 
nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 120.000 Kč a navýšení výdajů kap.  
č. 5 – realizace investic, § 3412 o 120.000 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o dotaci  
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Knihovní fond obecních 
knihoven. Dotace je účelově určena na nákup knih pro městskou knihovnu v Kralupech nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 3314 o 10.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 13.900 Kč z kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 pol. 

5901 org. 100100 (dary od spol. QUEENS GAMES a.s.) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3315 pol. 5331 org. 100100 
(příspěvek pro Městské muzeum). Finanční prostředky budou zaslány Městskému muzeu Kralupy nad 
Vltavou za účelem uskutečnění zájezdu do Rychnova nad Kněžnou na výstavu obrazů J. Holuba. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3326  pol. 6121 org. 592 (památník 
malíře Jiřího Karse). Jedná se o dofinancování DPH u faktury za projektovou dokumentaci na pomník 
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Jiřího Karse, která bude hrazena z daru od spol. Montako, s.r.o. Dar byl poskytnut ve výši 50 tis. Kč, 
faktura je ve výši 60.500 Kč vč. DPH.    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany 
usnesení č.: 19/16/4/1 

RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Kralupy nad 

Vltavou - Zákolany" s dodavatelem Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice,  

IČ: 27263827, za celkovou cenu 21.270.857,47 Kč bez DPH, resp. 25.737.737,54 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace 
usnesení č.: 19/16/4/2 
RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na akci „Vzdělávací aktivity – 2. etapa 
k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem ACCON human resources management, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, 
IČ: 27208371, za celkovou cenu 352.300,00 Kč bez DPH, resp. 426.283,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky ze  
stavební uzávěry 
usnesení č.: 19/16/4/3 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana Z. Š., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
a to na základě žádosti pro vstup do chodníku v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je rozšíření 
stávajícího vjezdu. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace a převzetí záruky na tomto 
úseku po dobu uzávěry a to do 31.12.2023.  

 

Bod programu: Administrace dotace na projekt: Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany, ITI  
usnesení č.: 19/16/4/4 
RM schvaluje administrátora projektu „Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany, ITI“ Ivetu Holou, Školní 
436, 252 43 Průhonice, IČ: 74335154 za cenu 110 000,- Kč bez DPH, resp. 133 100,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu:  Květináče a květinové pyramidy na Palackého náměstí 
usnesení č.: 19/16/4/5 
1. RM schvaluje objednání 10 kusů květinových pyramid kolekce TOP – výška 2000 mm, dodavatel: 

FLORAVIL, s.r.o., Moskevská 63, Praha 10  101 00, IČO: 273 90 675, za celkovou cenu 252 073,73 Kč vč. 
DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM z prostředků určených na centrum 
města. 

2. RM schvaluje objednání 6 kusů květináčů na stromy – KVĚTA, o rozměrech 2000 x 2000 x 1000 mm, 
dodavatel: mmcité 1 a.s., Bílovice 519, Bílovice  687 12, IČO: 276 70 864, za celkovou cenu  630 131,70 Kč 
vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM z prostředků určených na centrum 
města. 

 

Bod programu: Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, 
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/16/4/6 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné SOD č. objednatele: RISML/00058/2019, na vzniklé méněpráce 
ve výši 889 173,00 Kč bez DPH, resp. 1 075 899,33 Kč vč. DPH. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby: 
„Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad 
Vltavou“ spol. DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 
48036315. 
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Bod programu: Vánoční výzdoba centra města  
usnesení č.: 19/16/4/7 
1. RM schvaluje uzavření objednávky na nákup vánoční výzdoby s dodavatelem BON JOUR ILLUMINATION 

s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČ: 25683853, za celkovou cenu 135.568,00 Kč bez DPH, 
resp. 164.037,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje postup dle části 5. písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to 
přímým zadáním a zároveň i uzavření objednávky na pronájem vánoční výzdoby pro rok 2019 
s dodavatelem BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČ: 25683853, 
za celkovou cenu 320.858,00 Kč bez DPH, resp. 388.238,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba 
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/16/4/8 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce rozvodů 
elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 
19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544, za celkovou cenu 410 000,- Kč bez DPH, resp. 496 100,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Zpracování Studie regenerace vegetačních prvků sídlišť v Lobečku  
usnesení č.: 19/16/4/9 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zpracování Studie regenerace vegetačních prvků sídlišť  
v Lobečku“ s dodavatelem GARPEN zahradnická, s.r.o., Na Vršku 160, 250 67 Klecany, IČ: 01381407,  
za celkovou cenu 154 500,- Kč bez DPH, resp. 186 945,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Žádost o 5% spoluúčast k žádosti o dotaci, ŘKF Kralupy n/V. – obnova šindele kostela  
Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách  
usnesení č.: 19/16/4/10 
RM doporučuje ZM zařadit částku výši 44 040,- Kč do rozpočtu na rok 2020 na spolufinancování akce 
„Obnova šindele na spodní mansardě střechy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách, Kralupy nad 
Vltavou“.  

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 19/16/4/11 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 19/2019 – převod částky v rámci kapitoly č. 5 (realizace 
investic), paragrafu 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního  
a historického povědomí) z položky 5171 (opravy a udržování) ve výši 29 700,- Kč  na položku 6121 (budovy, 
haly, stavby) organizace 587. 

 

Bod programu: Informace k záměru Umístění pomníku obětem genocidy arménského národa  
usnesení č.: 19/16/4/12 
RM bere na vědomí informaci o nutnosti předem si vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností k záměru umístění pomníku obětem genocidy arménského národa u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou.  
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání blešího trhu – Charita Kralupy n. Vlt. 
usnesení č.: 19/16/5/1 
RM bere na vědomí pořádání charitativního blešího trhu dne 17.10.2019 od 09:00 h do 17:00 h Charitou 
Kralupy n. Vlt. v ulici Smetanova a v ulici Riegrova čp. 173/4 před kavárnou Charity Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Pořádání závodu GLADIATORS CHALLENGE 2019 v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 19/16/5/2 
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RM bere na vědomí pořádání závodu GLADIATORS CHALLENGE 2019 dne 29.09.2019 spolkem GLADIATOR 
TRAINING, z. s. IČ 04511701, na pozemcích města p. č. 83/57, 83/71, 83/69, 83/1, 49/1, 52/1, 54/1, 14/8, 
14/1, 40/1, 41/1, 13/7, 167/1 a 167/4 v k. ú. Lobeček. 

 

Bod programu: Pronájem části pozemku k. ú. Kralupy nad Vltavou – parkovací místa  
usnesení č.: 19/16/5/3 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 84/1 k. ú. Kralupy nad 

Vltavou za účelem pronájmu pěti parkovacích míst pro vozidla nájemníků bytů v domě Palackého ulice 
čp. 119 (4 parkovací místa umístěná před pěší zónou a 1 parkovací místo přístupné přes čip), nájemní 
smlouva na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 35.000 Kč + DPH ve výši 
stanovené zákonem, s J. H., bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a R. Š. H., bydlištěm 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

2. RM schvaluje zřízení placené parkovací zóny v Palackého ulici v počtu šesti parkovacích míst  
pro vlastníky nemovitostí a provozoven v této ulici.  

 

Bod programu: Pronájem části pozemků k. ú. Lobeč za účelem parkování 
usnesení č.: 19/16/5/4   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 382/3 a 382/4 oba v k. ú. Lobeč, 
v rozsahu 63 m2, za účelem vybudování parkoviště na vlastní náklady nájemce pro 5 vozidel, pro potřeby 
objektu Hennigsdorfská čp. 1047, za roční nájemné 300 Kč/m2 + DPH ve výši stanovené zákonem, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, se společností EU POLYMER CZ, 
odštěpný závod, Nad Ryšánkou 2079/8, Praha 4, IČ: 04464389. 

 

Bod programu: Informace  k prodeji  pozemku parc.č.156/24 v k.ú. Lobeček  
usnesení č.: 19/16/5/5  
1. RM bere na vědomí informaci o výsledku poptávky zájmu odkoupení pozemku parc.č.156/24 o výměře 

473 m2 v k.ú. Lobeček. 
2. RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemky parc.č.156/24 a parc.č.156/121 v k.ú. Lobeček 

za účelem rozšíření zahrady u rod. domu čp. 279, nábř. J. Holuba. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas s umístěním předzahrádky na části pozemku parc. č. 573/1 k. ú. Kralupy  
nad Vltavou  
usnesení č.: 19/16/5/6  
RM bere na vědomí žádost paní Jany Kosinové o možnosti umístění terasy na části pozemku parc. č. 573/1  
k. ú. Kralupy nad Vltavou, před provozovnou Jungmannova čp. 851/2, Kralupy nad Vltavou. RM požaduje 
předložení vizualizace úpravy terasy před provozovnou o maximálním rozměru 2m x 8m.  

 

Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 19/16/5/8  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor bufetu se zázemím  
v 1. nadzemním podlaží  objektu MěÚ Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou za účelem provozování 
občerstvení (studeného bufetu), nájemní smlouva na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou,  
za roční nájemné 72.600,- včetně DPH, s MIKY PUB s.r.o., sídlem Školní 19, IČ: 08253536. Veškeré úpravy  
a vybavení provozovny provede nájemce na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen nejpozději  
od 01.11.2019. 

 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku par. č. 543/1, k. ú. Mikovice      
usnesení č.: 19/16/5/9 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00082/2018, uzavřené s panem Z. P. na  část 

pozemku parc. č. 543/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, dohodou ke dni 30.09.2019. 



str. 6 

2. RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 543/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou  
o výměře 240m2, za účelem užívání pozemku jako zahrady k rodinnému domu čp. 690 V Růžovém údolí. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (MILDINVEST s.r.o.) 
usnesení č.: 19/16/5/10  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 146/2 a parc. č. 133/41 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 197  
v k. ú. Kralupy nad Vltavou 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (CETIN) 
usnesení č.: 19/16/5/11  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku     parc. č. 83/29 v k. ú. Lobeček, 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. Mikovice  
usnesení č.: 19/16/5/12  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 43/6 a parc. č. 562/4 v k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 49/6 
v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy- ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 19/16/5/13 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN a umístění nového rozvaděče na pozemcích parc. č. 283/11 a 283/2  v k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši   10.000,-Kč za prvních 10 
m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH 
ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/16/5/14 
1. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 21, Chelčického 687  paní J. R.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.10.2019 do 30.09.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina 48 paní M. M. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.10.2019 do 30.09. 2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Dr. E. Beneše 539 panu R. H., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.10.2019 do 30.09.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 paní P. M. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07. 2020. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738, panu D. D.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.09.2019 do 30.11.2019 za podmínky dodržování uzavřené 
Dohody o splácení dluhu. 



str. 7 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám. 131, panu M. C., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.09.2019 do 31.08.2020. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Komenského nám. 168, paní A. N., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.10.2019 do 30.09.2020. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Semiramis, z. ú. – Zprávy o realizaci programů v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/16/6/1  
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou  
a závěrečnou zprávu realizace Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních 
školách Kralupy nad Vltavou – školní rok 2018/2019, vypracované organizací SEMIRAMIS, z. ú. 

 

Bod programu: Podepsání smlouvy s PO DDM Kralupy nad Vltavou na pobyt dětí v rekreačním středisku  
Mokrosuky v rámci projektu Paprsek 2019  
usnesení č.: 19/16/6/2 
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 01. – 08.11.2019. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 19/16/6/3 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 555 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní B. M. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 309 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní M. K. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/16/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad 
Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným panem Karlem 
Jiráským, místopředsedou spolku ve výši 3.600,- Kč na podporu a výdaje související s konáním Zimní 
výstavy drobného zvířectva. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/0002/2019) s Českým svazem chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 
1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným panem Karlem Jiráským, místopředsedou spolku. 

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

Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 19/16/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíce březen, duben a srpen 2019. 

 

Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 19/16/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíce červenec a srpen 2019. 
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Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za  
období srpen 2019 
usnesení č.: 19/16/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období srpen 2019. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 19/16/11/1   
RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 19.08.2019. 

 
Bod programu:  Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 19/16/11/2  
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na podporu zabezpečení nákladů A týmu 

Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ:  49520342, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve 

výši 100.000 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 Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ:  49520342, Mostní 
812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na rozhodčí a cestovné 

dospělého fotbalu pro FK Kralupy 1901, z. s. , IČ: 4700668, V Olších 498, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 

50.000 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 FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 470668, V Olších 498, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou 
3. RM bere na vědomí zápis číslo 8/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne 

27.08.2019 . 

4. RM bere na vědomí doporučení SK: 
Zařadit do rozpočtu města na rok 2020 finance na zpracování projektové dokumentace   pro výstavbu nové 
multifunkční sportovní haly v prostorách na Cukrovaru nebo v areálu zimního stadionu pro sportovní oddíly 
(florbal, rugby, tenis, pětiboj) a veřejnost za účelem komerčního využití.  
- Zjistit  možnost získání dotací na zpracování projektové dokumentace a provedení výstavby nové 
multifunkční sportovní haly 
- po dostavbě nové haly znovu vybudovat druhou ledovou plochu v prostorách víceúčelové haly na zimním 
stadionu (ponechat stávající 1/3 plochy pro oddíl Gladiátorů) 

 
Bod programu: Zápis č. 7 Komise dopravy a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 19/16/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 7 Komise dopravy ze dne 03.09.2019. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
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Bod programu: Informace o využití pozemků za nádražím  
usnesení č.: 19/16/13/1 
1. RM bere na vědomí informaci od firmy Citronelle o dalším plánovaném využití pozemků v lokalitě  

za nádražím. 
2. RM pověřuje starostu Ing. Marka Czechmanna a místostarostu Libora Lesáka spolupracovat se spol. 

Citronelle v dalším postupu  při zpracování územní studie na lokalitu P26. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Parkování v ulici Hybešova    
(materiál V/7) 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu    
(materiál IX/1) 
  

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 23.09.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 10.09.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 16 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 09.09.2019. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10.09.2019 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                Libor Lesák, místostarosta      
 


