č.j.: MUKV 83301/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. října 2019
(RM č. 19)
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. 19
usnesení č.: 19/19/1/1
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 5 v čp. 101 do nájmu - BD Na Hrádku
usnesení č.: 19/19/2/1
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 5, v čp. 101 Na Hrádku, manželům A. a R. Š., do nájmu, na dobu
neurčitou, jako novým vlastníkům příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“
s účinností od 1. 11. 2019.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2019
usnesení č.: 19/19/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 18.392 Kč. Jedná se o pojistné plnění od
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou na historické dlažbě na Palackého náměstí, Kralupy nad
Vltavou, při couvání vozidla. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 18.392 Kč a navýšení
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 18.392 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 371.168 Kč. Jedná se o pojistné plnění od
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou na historické dlažbě na Palackého náměstí, Kralupy nad
Vltavou, při couvání vozidla. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 371.168 Kč a navýšení
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 371.168 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené se zabezpečením
okresního kola soutěže Středočeská in-line brusle 2019 pro organizátora Základní škola, Komenského
nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 20.000 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 20.000 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 150.331 Kč. Jedná se o investiční dotaci
od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality na realizaci projektu: „Kralupy
nad Vltavou – Rozšíření MKDS“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 150.331 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 150.331 Kč.

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 101.700 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu na podporu aktivit a
dalších činností sociálního zaměření. Dotace je účelově určena na projekt: „Paprsek 2019“. Navýšení
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 101.700 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421
o 101.700 Kč.
6. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu 2019 v celkové výši 120.000 Kč. Jedná se o vratku nevyužitých
finančních prostředků od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které byly účelově určeny pro MŠ Dr. E.
Beneše v rámci Operačního programu Potravinová a materiální pomoc - Obědy do škol ve Středočeském
kraji II. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 120.000 Kč a ponížení výdajů kap. č. 2
– SVŠK, § 3111 o 120.000 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6171
(činnost místní správy) na § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací). Finanční prostředky
budou převedeny na posílení položky (služby peněžních ústavů), která je již čerpána na 90,8% z důvodu
zvýšení bankovních poplatků za využívání bezhotovostních platebních terminálů.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 163.736 Kč z kap. č. 6 – městská policie, z § 5311 org. 603
(asistent prevence kriminality) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast
k dotacím). Jedná se o finanční prostředky, které byly převedeny na projekt: „Asistent prevence
kriminality“ před obdržením dotace a nyní se vrací zpět do rezervy města na spoluúčast k dotacím.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 182.551 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 6 – městská policie, § 5311. Finanční prostředky budou použity
na dofinancování nákupu nového služebního vozidla pro Městskou policii v Kralupech nad Vltavou, viz
bod IX/6.
Bod programu: Informace o čerpání výdajů za služby peněžních ústavů
usnesení č.: 19/19/3/2
1. RM bere na vědomí informaci o čerpání výdajů za služby peněžních ústavů.
2.

RM doporučuje ZM pověřit FV prověřením výhod zřízení příjmového a výdajového účtu vedenéno
u UNICREDIT BANK a.s.

IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/19/4/1
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace
protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem
VoiceSys s.r.o., se sídlem Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk, IČ: 04646606, za celkovou cenu
5.205.251,00 Kč bez DPH, resp. 6.298.354,00 Kč s DPH.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Strategický plán obnovy a rozvoje VO – 1. etapa k projektu
Optimalizace
usnesení č.: 19/19/4/2
1. RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategický plán obnovy a rozvoje
veřejného osvětlení – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem ANADA HS s.r.o., se sídlem Horní Stakory 77,
Kosmonosy 293 06, IČ: 03020762, za celkovou cenu 525.000,00 Kč bez DPH, resp. 635.250,00 Kč s DPH.
2. RM pověřuje Martu Ulmovou a Michala Saura jako kontaktní osoby pro jednání s firmou ANADA HS
s.r.o., se sídlem Horní Stakory 77, Kosmonosy 293 06, při přípravě akce „Strategický plán obnovy
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a rozvoje veřejného osvětlení – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě
a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“
Bod programu: Vrácení dotace
usnesení č.: 19/19/4/4
RM bere na vědomí vrácení dotace od obecně prospěšné společnosti Centrum D8, Neklanova 2706, 413 01
Roudnice nad Labem a vrácení zpět do rozpočtu města, kapitola č. 2, § 3429, pol. 5229, org. 5666.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru
RIaSM za období října 2019
usnesení č.: 19/19/4/5
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
z odboru RIaSM za období října 2019.
Bod programu: Studie – Naučná zahrada ZŠ Gen. Klapálka
usnesení č.: 19/19/4/7
1. RM schvaluje realizaci projektových prací za účelem následného provedení záměru „Naučná zahrada
v ZŠ Gen. Klapálka“.
2. RM schvaluje zpracování studie návrhu řešení školní zahrady ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou
společností Ing. Markéta Pešičková, Na Vršku 36, 250 67 Klecany, IČ: 46034951 za cenu 59 000,- Kč bez
DPH.
Bod programu: Vyhlášení VZ: Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou
usnesení č.: 19/19/4/8
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“ 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
„Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- Mysticconstrukctions, spol. s r.o., Římská 26, 120 00 Praha 2, IČ: 26177358
- Tomáš Kudrnáč – Dirty Prks, Kbelnice 11, 506 01 Jičín, IČ: 88886620
- Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 35, 702 00 Ostrava, IČ: 26792699
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Marek Czechmann, starosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Informace o pořádání kralupského Street food festu
usnesení č.: 19/19/5/1
RM bere na vědomí informaci o pořádání kralupského Street food festu dne 26.10.2019 spolkem Hell House
z. s., na části pozemku parc. č. 566/1 (kolem kostela a směrem k úřadu práce) a na terase před MěÚ, parc.
č.st. 1075, oba v k. ú. Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice
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usnesení č.: 19/19/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 549/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 159/1 k. ú. Mikovice
u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,- 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.: 19/19/5/3
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní I. K. na byt č. 8, Cesta brigádníků čp. 679, jako na byt
služební, na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679 paní L. V. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5, Cesta brigádníků čp. 679, paní J. M.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, paní S. P.
ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 30.10.2020.
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemků za účelem parkování
usnesení č.: 19/19/5/4
RM schvaluje zřízení parkovací zóny s placeným parkovacím stáním na části pozemků parc. č. 9/1 a parc.
č. 1700 k. ú. Kralupy nad Vltavou dle „Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.1/2016
o místních poplatcích“ pro 7 parkovacích míst + 1 parkovací místo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
v zálivu za budovou nádraží pro vozidla Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a jejich návštěvníky.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Informace o připravované akci Paprsek – listopad 2019
usnesení č.: 19/19/6/1
RM bere na vědomí zprávu OSVŠK o projektu Paprsek – listopad 2019.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Individuální dotace – Aneta Loužecká
usnesení č.: 19/19/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493
(neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0011 (fond STA), slečně Anetě Loužecké, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 2.600 Kč z fondu STA na r. 2019, na výdaje související s pořízením
sportovního vybavení pro ledolezení (ocelové háky).
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/000…./2019) se slečnou Anetou Loužeckou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)
a paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (fond STA),
ve výši 2.600,- Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám).
Bod programu: Poskytnutí finančního příspěvku nemocnici ve Slaném
usnesení č.: 19/19/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve Slaném ve výši
50.000,- Kč.
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2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí dotace na základě
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, s Nemocnicí Slaný, zastoupenou MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem nemocnice,
IČ: 00875295, se sídlem Politických vězňů 576, 274 51 Slaný.l
Bod programu: Individuální dotace – Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s.
usnesení č.: 19/19/8/3
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0012 (fond MST1), Fotbalovému klubu Čechie Kralupy nad
Vltavou, z.s., se sídlem Třebízského 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Petrem
Kostelníčkem, předsedou spolku, na pořízení sportovního vybavení pro mládežnická družstva ve výši
12.000,- Kč.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/000…./2019) s Fotbalovým klubem Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s., se sídlem Třebízského 945,
278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Petrem Kostelníčkem.
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/19/8/4
1. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny Ing. Marku Czechmannovi - starostovi města, ve výši
125.000,- Kč (maximálně 142 324,- Kč), za rozhodování v klíčových investičních akcích – centrum města,
aktivní spolupráci s partnerskými městy a reprezentaci města v médiích, zajišťování dozoru u všech
veřejných zakázek autorizovanou osobou.
2. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny Liboru Lesákovi – místostarostovi města, ve výši
125.000,- Kč (maximálně 125 510,- Kč), za zvolení strategie pro uložení volných finančních prostředků
města s výnosem 4,5 milionu Kč, přípravu výstavby Parkovacího domu a autobusového terminálu
s financováním pomocí dotací z fondu ITI IROP ve výši 120 milionu Kč mimořádné množství získaných
dotací a kladný hospodářský výsledek za rok 2018.
3. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny Ing. Vojtěchu Pohlovi – místostarostovi města, ve výši
125.000,- Kč (maximálně 125 510,- Kč), za aktivní účasti na odpadovém hospodářství, návrhy a realizaci
ekologických opatření, řešení krizových bytových situací a aktivní spolupráci s přidělenými příspěvkovými
organizacemi.
4. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny panu Marku Škabradovi – členovi rady města, ve výši
14.000,- Kč (maximálně 29 672,- Kč), za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup k řešení
problémů a úkolů, propojování práce v komisích s radou města, účast na městských akcích i akcích
pořádaných dobrovolnými organizacemi.
5. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny panu Ing. Petru Listíkovi – členovi rady města, ve výši
14.000,- Kč (maximálně 25 672,- Kč), za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup k řešení
problémů a úkolů, propojování práce v komisích s radou města, účast na městských akcích i akcích
pořádaných dobrovolnými organizacemi.
6. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny panu Ing. Vladimíru Vymětalíkovi, Ph.D. – členovi rady
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města, ve výši 14.000,- Kč (maximálně 25 672,- Kč), za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup
k řešení problémů a úkolů, propojování práce v komisích s radou města, účast na městských akcích
i akcích pořádaných dobrovolnými organizacemi.
7. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Ing. Ivaně Pacholíkové – člence rady města, ve výši
14.000,- Kč (maximálně 24 246,- Kč), za soustavnou a zodpovědnou práci, aktivní přístup k řešení
problémů a úkolů, propojování práce v komisích s radou města, účast na městských akcích i akcích
pořádaných dobrovolnými organizacemi.
IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Přehledové zprávy
usnesení č.: 19/19/9/1
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ
a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíce září a říjen 2019.
Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem za
období od 01.01.2019 do 31.12.2019
usnesení č.: 19/19/9/2
RM schvaluje předložený „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných
městem Kralupy nad Vltavou za období od 01.01.2019 do 31.12.2019“ a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
Bod programu: Informace o uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem Kralupy nad
Vltavou v době školních prázdnin
usnesení č.: 19/19/9/3
RM bere na vědomí informaci ředitelů základních škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou o záměru
uzavření školních družin a školních klubů základních škol v době školních prázdnin školního roku 2019/2020.
Bod programu: Informace z MŠ – MŠ Dr. E. Beneše
usnesení č.: 19/19/9/4
RM bere na vědomí předložené informace o vzdělávacích prioritách a záměrech nového školního roku
2019/2020 v MŠ Dr. E. Beneše.
Bod programu: Žádost o zařazení rekonstrukce školní kuchyně do plánu investic města v roce 2020
usnesení č.: 19/19/9/5
RM schvaluje zajistit v roce 2020 projektovou dokumentaci k rekonstrukci kuchyně Základní školy Kralupy
nad Vltavou, 28. října 182.
Bod programu: Nákup nového vozu pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/19/9/6
1. RM ruší usnesení č. 19/14/9/1 ze dne 22.07.2019 ve znění: 1. RM schvaluje nákup nového služebního
vozidla pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou, TZ Škoda, obchodní označení Karoq (1,0, activ), od
společnosti Auto Kralupy, a.s., V Růžovém údolí 554, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26434989 za cenu
463 250,- Kč s DPH, v souladu s částí 5., písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu schválených Radou města.
2. RM schvaluje nákup nového služebního vozidla pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou, TZ Škoda,
obchodní označení Karoq (1,0, activ), od společnosti Auto Kralupy, a.s., V Růžovém údolí 554, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26434989 za cenu 435 991,- Kč s DPH, v souladu s částí 5., písm. r) Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených Radou města.
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3. RM schvaluje pořízení LED světel a zvukového zařízení a reproduktoru pro nový vůz Městské policie
Kralupy nad Vltavou od společnosti MANDISAN plus, s.r.o., Na Dlouhém lánu 308/46, 160 00 Praha 6, IČ:
24290751 za cenu 60 115,- Kč vč. DPH.
4. RM schvaluje pořízení radiostanice Motorola s handheldem kit pro nový vůz Městské policie Kralupy
nad Vltavou od společnosti KOMS Mělník, a.s., nám. Míru 30, 276 01 Mělník, IČ: 27179915 za cenu
36 445,- Kč vč. DPH.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu
usnesení č.: 19/19/9/7
RM bere na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka
nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu“ s dodavatelem HANES s.r.o., se sídlem U Albrechtova
vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, IČ: 44792247, za celkovou cenu 4.147.000,00 Kč bez DPH, resp. 5.017.870,00
Kč s DPH, s dobou dodání do 110 dní od podpisu kupní smlouvy.
Bod programu: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – přehledová zpráva za měsíc říjen 2019
usnesení č.: 19/19/9/8
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze subjektu Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou za období říjen 2019.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za
období září 2019
usnesení č.: 19/19/9/9
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze subjektu TSM za období září 2019.
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru
usnesení č.: 19/19/9/10
RM schvaluje přijetí finančního účelového daru v celkové výši 84.450 Kč pro Základní školu Kralupy nad
Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ:
24231509, určeného výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 23 žáků ve školním roce
2019/2020 a schvaluje uzavření příslušných darovacích smluv, a to ve výši 20.831 Kč (na období
od 01.11.2019 do 31.12.2019) a ve výši 63.619 Kč (na období od 02.01.2020 do 30.06.2020).
Bod programu:
1. Nařízení města č. 1/2019 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Kralup nad
Vltavou v zimním období 2019-2020
2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/19/9/11
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2019 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2019-2020.
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní
období 2019-2020.
Bod programu: Oznámení čerpání z rezervního fondu
usnesení č.: 19/19/9/12
RM bere na vědomí informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o čerpání z rezervního
fondu ve výši 78.885 Kč na opravu zahradního domku.
Bod programu: Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací města
usnesení č.: 19/19/9/13
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RM doporučuje ZM schválení nových zřizovacích listin příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou,
v předloženém znění.
X.
OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ)
Bod programu: Zprovoznění měření rychlosti silničním radarem v ul. Přemyslova
usnesení č.: 19/19/10/1
1. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti s dokumentačním
zařízením“, v předloženém znění, mezi městem a spol. Gornex s.r.o., IČ 27881598, na měření rychlosti
silničních vozidel v Přemyslově ul., v Kralupech nad Vltavou, na dobu určitou 1 roku, za cenu 31 400,- Kč
měsíčně bez DPH.
2. RM schvaluje uhrazení finanční částky ve výši 60 000,- Kč bez DPH za zprovoznění technického zařízení
pro měření rychlosti s dokumentačním zařízením v Přemyslově ul., a to po řádném zahájení provozu
a užívání tohoto zařízení nájemcem.
XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Sportovní komise RM
usnesení č.: 19/19/11/1
1.1.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na Středočeský pohár – Turistický závod pro TJ
KRALUPY, z. s. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 1.200 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 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. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 01.
2. RM bere na vědomí zápis číslo 10/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze
dne 10.10.2019.
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 8/2019
usnesení č.: 19/19/11/2
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 8/2019 ze dne 02.10.2019.
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí (jmenování člena Komise)
usnesení č.: 19/19/11/3
1. RM odvolává členku Komise sociálně-právní ochrany dětí paní Šárku Jakušovou, DiS, k 31.10.2019.
2. RM schvaluje členkou Komise sociálně-právní ochrany dětí od 01.11.2019 paní Helenu Vondrovou, DiS.,
pracovnici Charity Kralupy nad Vltavou.
3. RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 8 ze dne 16.10.2019.
Bod programu: Komise zdravotní, sociální a bytová
usnesení č.: 19/19/11/4
RM bere na vědomí Zápis Komise zdravotní, sociální a bytové č. 7 ze dne 16.10.2019
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: PD Komunikace Zeměchy – méně práce
usnesení č.: 19/19/4/6
RM schvaluje dodatek č. 3 k SOD č. RISML/00111/2018 na akci „PD – Komunikace Zeměchy“ se zhotovitelem
VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou, jehož předmětem budou méně práce
v celkovém finančním objemu 40.000,- Kč bez DPH (48.400,- Kč vč. DPH).
Bod programu: Žádost o zařazení rekonstrukce školní kuchyně do plánu investic města v roce 2020
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usnesení č.: 19/19/9/5
RM schvaluje žádost ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, o zařazení rekonstrukce
školní kuchyně do plánu investic města Kralupy nad Vltavou na rok 2020.
Odložené materiály
Bod programu: Realizace chytré solární lavičky na Palackého náměstí - doplnění
(materiál IV/3)
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 04.11.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 22.10.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 19 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 21.10.2019.
V Kralupech nad Vltavou, dne 22.10.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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