
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 79227/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. října 2019 

(RM č. 18) 
 

Jedná 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. 18 
usnesení č.: 19/18/1/1  
RM schvaluje návrh programu 18. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě č. GPRAP001FJBR - Smlouva o užití a implementaci 
počítačového systému Ginis, o propojení elektronické spisové služby Ginis s elektronickou spisovou 
službou RŽP a schválení příslušné rozpočtové změny 
usnesení č.: 19/18/2/1  
1. RM schvaluje převod částky v rámci kapitoly č. 11 (OKTAJ), paragrafu 6171 (Činnost místní správy) z 

položky 6125 (Výpočetní technika) ve výši 27 000,- Kč na položku 6111 (Programové vybavení nad 60 000 
Kč). 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke „Smlouvy o užití a implementaci počítačového systému Ginis,“ č. 
sml.: GPRAP001FJBR, se spol. Gordic spol. s.r.o., o propojení elektronické spisové služby Ginis s 
elektronickou spisovou službou RŽP (registr živnostenského podnikání), z důvodu změny „Národního 
standardu pro systémy elektronické spisové služby“ (na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.,  
o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., národním 
standardu pro elektronické systémy spisové služby), za částku 191 180,- Kč, včetně DPH. 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2019 
usnesení č.: 19/18/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.428.372 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR z „Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ Václava 
Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1.428.372 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.428.372 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.075 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektová dokumentace celkem) na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací). Finanční 
prostředky budou použity na aktualizaci PD + rozpočtu na akci: „Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova 
a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ na základě požadavku dotačního fondu SFDI.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 62.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (parkovací dům Kralupy nad Vltavou). 
Finanční prostředky budou použity na úhradu 50% podílu na oprávněných nákladech, souvisejících 
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu od společnosti ČEZ Distribuce pro výstavbu 
parkovacího domu. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 43.800 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3118 (druhý stupeň základních škol). Finanční prostředky budou použity 
na úhradu poplatku za účast kralupských škol v projektu „Příběhy našich sousedů“. Usnesení RM č. 
19/15/6/4 ze dne 12. srpna 2019. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 6171 org. 23267. Jedná se finanční prostředky na 
projekt: „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců - Kralupy 
nad Vltavou“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.252 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 600. Jedná se finanční 
prostředky na spoluúčast k projektu: „Rozšíření MKDS – pořízení dvou nových kamer“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.804,14 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 6171. Jedná se finanční prostředky na spoluúčast 
k projektu: „Paprsek 2019“. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 659.090 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3769 org. 577. Jedná se 
finanční prostředky na projekt: „Nízkoemisní zóny“. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 450. Jedná se 
finanční prostředky na projekt: „Bezbariérový chodník Na Velvarské silnici“. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 566. Jedná se 
finanční prostředky na projekt: „Bezbariérový chodník ul. Přemyslova a 28. října“.  

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 6171. Jedná se finanční prostředky na projekt: 
„Zlepšení kvality ovzduší v Kralupech“. 

11. Převedení finančních prostředků v celkové výši 496.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 org. 613. Jedná se PD na akci 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, na základě usnesení 
RM č. 19/16/4/8 ze dne 9. září 2019. 

12. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 (raná péče a 
sociálně aktivizační služby) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče). Jedná se finanční 
prostředky na vyplacení dotace pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, viz materiál odboru SVŠK bod VI/1. 

13. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6171 (činnost místní správy). Jedná se o úhradu 
nákladů za reprezentaci městské radnice na soutěži German Design Award. 
    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského 
usnesení č.: 19/18/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkovací stání na 

Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“ zadávanou v souladu s částí 5., písm. r) Pravidel  
pro zadávání veřejných zakázek schválených Radou města. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CS, a.s., nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, IČ: 26177005    
- STAVEBNÍ FIRMA GUTTENBERT, s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 
- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník, IČ: 2711064   
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Silnice Žáček, s.r.o., Ant. Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ: 44569432 
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4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing Marek Czechmann, starosta 

- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 

- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Libor Lesák, místostarosta 

- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 

- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Interaktivní úřední desky – 3. etapa k projektu Optimalizace ve  
veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/18/4/4 
RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Interaktivní úřední desky – 3. etapa 
k projektu Optimalizace ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem Společnost BSS Praha s.r.o., se sídlem V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8,  
IČ: 28207611, za celkovou cenu 3.948.800,00 Kč bez DPH, resp. 4.778.048 Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Pověření TS města Kralupy nad Vltavou k půjčování štěpkovače občanům. 
usnesení č.: 19/18/4/5 
RM pověřuje TS města Kralup nad Vltavou k zajištění půjčování štěpkovače občanům dle Zápůjčního řádu. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Uzavření servisní smlouvy na servis  klimatizace a vzduchotechniky 
usnesení č.: 19/18/5/1 
RM schvaluje uzavření  servisní smlouvy  na  servis  klimatizace  a  vzduchotechniky v budově č.p. 1, 
Palackého nám. s dodavatelem PKM Klima servis s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČ: 07400586, od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020 za celkovou cenu 308.271,70 Kč včetně DPH. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 19/18/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 24/26 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: Žádost o nájem části pozemku parc. č. 543/1 v k. ú. Mikovice   
usnesení č.: 19/18/5/3  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 543/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou o výměře 240 m2, s paní V. V., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku jako 
zahrady a příjezdové cesty k rodinnému domu.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného je 10,- Kč/m2/rok, tj. 2.400,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/18/5/4   
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900, paní Z. Ž. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198  paní Mgr.V. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020. 
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3. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy paní M. H. na byt č.9, J.Palacha čp.738  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského, čp. 198 paní  Mgr. P. S. jako  
na byt služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2019 do 31.10.2020. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23, Dr.E.Beneše čp. 538, panu  N. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha čp. 738 paní A. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.09.2019 do 30.11.2019 za podmínky dodržování Dohody  
o splácení dluhu. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického 687, panu P. N., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2019 do 31.10.2020. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 paní S. H., jako na byt 
služební na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování cirkusu 
usnesení č.: 19/18/5/5  
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 21.10.2019 do 27.10.2019 za účelem hostování 
cirkusu CIRKUS BERNES s.r.o., zastoupený V. B., Křenická 1469/10, Praha 10 - Strašnice, 100 00, IČ: 
26455455, za částku 1.000 Kč/den bez DPH. 

 

Bod programu: Informace o pořádání výstavy  
usnesení č.: 19/18/5/6  
RM bere na vědomí informaci o pořádání Výstavy na stromech ve dnech od 05.10.2019 do 12.10.2019  
na pozemku parc. č. 62/15 k. ú. Kralupy nad Vltavou, organizátorkou výstavy Kateřinou Maškovou,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Připojení sloupů v areálu MDZZ - Lobeček k veřejnému  osvětlení 
usnesení č.: 19/18/5/7  
RM schvaluje připojení sloupů venkovního osvětlení lokality novostaveb 4 byt. domů v ul. Štefánikova  
do sítě  veřejného osvětlení města Kralupy nad Vltavou v připojovacím bodě stávajícího sloupu č. 1313. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost Hospice sv. Štěpána, z. s., v Litoměřicích o dotaci na provoz zařízení 
usnesení č.: 19/18/6/1  
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Ústecký kraj smlouvou s názvem: Pověření Ústeckého 

kraje č. 78 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě  Pověření 
Ústeckého kraje č. 78 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021, pro Hospic sv. Štěpána, z. s., IČ: 65081374, 
Rybářské náměstí 662/4, 142 01 Litoměřice, ve výši 10.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, 
§ 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).  

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 Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 19/18/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 157 v DPS V Luhu 1181 panu M. K. na dobu určitou 

od 01.11.2019 do 31.10.2020. 



str. 5 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 252 v DPS V Luhu 1181 paní E. M.  
na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 355 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š.  
na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 362 v DPS V Luhu 1181 panu J. K.  
na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 560 v DPS V Luhu 1181 paní D. B. na dobu určitou 
od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

Bod programu: Zpráva o akci Dvoudenní workshop v Mokrosukách v rámci projektu „Společně proti 
kriminalitě“ 
usnesení č.: 19/18/6/3 
RM bere na vědomí zprávu OSVŠK o akci Dvoudenní workshop v Mokrosukách v rámci projektu „Společně 
proti kriminalitě“. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výběr zhotovitele ohňostrojové produkce 01.01.2020 
usnesení č.: 19/18/8/1 
1. RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 

v Kralupech nad Vltavou dne 01.01.2019 za cenu 120.000,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj.   145.200,- Kč  
vč. DPH. 

2. RM schvaluje termín konání ohňostroje dne 01.01.2020 v 00.30 hod. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka nákladního komunálního vozidla  
usnesení č.: 19/18/9/1  
1. RM bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Dodávka nákladního komunálního vozidla“. 
2. RM bere na vědomí výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka nákladního komunálního vozidla“. 
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Stanislav Hejduk, zástupce ředitele TSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Michal Saur, technik TSM 
- Miroslav Pecinovský, technik TSM 

 
Bod programu: Oznámení ředitelského volna  
usnesení č.: 19/18/9/2 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o vyhlášení 
ředitelského volna ve dnech 31.10.2019 , 01.11.2019, 02.-03.04.2020 a 05.06.2020.  

 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 19/18/9/3 
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. 
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Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – navýšení rozpočtu pro rok 2019 
usnesení č.: 19/18/9/4 
RM bere na vědomí informace jednatele Kralupské sportovní spol. s r.o. ohledně připojení systému GINIS  
a tepelných výkyvů ve víceúčelové hale. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.5/2019 
usnesení č.: 19/18/11/1   
1. RM bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

26.9.2019. 
2. RM schvaluje zadat zpracování územních studií na využití území US 06 a US 15 dle územního plánu 

města. Jedná se o pozemek par. č. 83/1 v k.ú. Lobeček – plocha naproti areálu Synthos a o pozemek par. 
č. 367/6 v k. ú. Mikovice – plocha za železniční stanicí Kralupy nad Vltavou – Mikovice. 

 
Bod programu:  Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 19/18/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 25.09.2019. 
2. RM schvaluje plán činnosti komise na 2. pololetí 2019. 

 
Bod programu: Komise pro životní prostředí  
usnesení č.: 19/18/11/3 
1. RM bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 30.09.2019 
2. RM schvaluje odvolání Ing. Adély Humlové pro dlouhodobé neplnění docházky na jednání KpŽP  

a následné doplnění počtu členů z důvodu usnášeníschopnosti KpŽP. 

 

Bod programu: I. Kulturní komise – zápis č. 05/2019 
              II. Žádost Sdružení rodičů O.P.S. 

usnesení č.: 19/18/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis č. 05/2019 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne 
24.09.2019. 
2.1. RM schvaluje neinvestiční dotaci pro Sdružení rodičů O.P.S., IČ: 25723472, Cesta brigádníků 693, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, na Sportovní den pro žáky základních škol v Kralupech nad Vltavou, ve výši 1.400 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života). 
2.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální 
neinvestiční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se Sdružením rodičů O.P.S., IČ: 25723472, Cesta brigádníků 693, 278 
01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu:  Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 19/18/11/5 
1. RM bere na vědomí Zápis č. 6 Zdravotní, sociální a bytové komise ze dne 18.09.2019. 
2. RM schvaluje plán činnosti Komise Zdravotní, sociální a bytové na II. pololetí 2019. 

 

Bod programu:  Komise dopravy 
usnesení č.: 19/18/11/6 
1. RM bere na vědomí zápis č. 8 Komise dopravy ze dne 01.10.2019. 
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2. RM schvaluje půdorysné provedení křižovatky ulic Ke Studánce x Spojovací, Kralupy nad Vltavou – 
Minice, zpracované firmou NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno v PD na akci „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou – Minice“. 

3. RM schvaluje provedení zvýšené křižovatkové plochy pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy ulic  
Ke Studánce x Spojovací, Kralupy nad Vltavou – Minice, zpracované firmou NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 
01 Kladno v PD na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou – Minice“.  

 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Bod programu:  Memorandum o koordinaci vzájemného postupu při přípravě a realizaci zástavby 
území „Za Nádražím“ v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/18/13/1 
1. RM schvaluje uzavření „Memoranda o koordinaci vzájemného postupu při přípravě a realizaci zástavby 

území „Za Nádražím“ v Kralupech nad Vltavou“ mezi městem Kralupy nad Vltavou, spol. CITRONELLE, 
a.s., IČO: 271 75 227 a spol. FINEP HOLDING, SE, IČO: 279 27 822, v předloženém znění. 

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětného memoranda. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Připojení sloupů v areálu MDZZ - Lobeček k veřejnému  osvětlení 
usnesení č.: 19/18/5/7  
RM schvaluje  záměr města převzít 5 sloupů venkovního osvětlení a podzemního kabelového vedení  
o délce cca 75 m od  společnosti  MDZZ-Lobeček, s.r.o., IČ 05576598 do majetku města  
a pověřuje jednáním o převodu ………………………………………. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 19/18/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: PD Komunikace Zeměchy – méně práce   
(materiál IV/1) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 21.10.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 08.10.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 18 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 07.10.2019. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 08.10.2019 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta              Libor Lesák, místostarosta 


