č.j.: MUKV 7358/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/10

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. ledna 2019
(RM č. 2)
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. 2
usnesení č.: 19/2/1/1
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 2019
usnesení č.: 19/2/2/1
RM schvaluje úpravu rozpočtu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:
z kap.
11 paragraf 6171 položka 5168 (zpracování dat)
- 85 000,- Kč
z kap.

11 paragraf 6171 položka 6111 (programové vybavení nad 60 tis. )

+ 85 000,- Kč

III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2019
usnesení č.: 19/2/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 180.000 Kč. Jedná se
o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a
provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční
podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti.
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 –
Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč.
2. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu 2019 v celkové výši 138.400 Kč. Jedná se o rozdíl dotace
v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s
částkou ve výši 28.368.000,- Kč. V lednu 2019 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na rok 2019 na výkon státní správy v celkové výši 28.229.600 Kč. Rozdíl je ve výši – 138.400 Kč, o tuto
částku bude ponížena rezerva města. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 o 138.400
Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 138.400 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 81.191 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3631 pol. 6121 org. 588. Jedná se o PD na akci „Veřejné
osvětlení v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 14.520 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3412 pol. 6121 org. 589 (PD nová vodovodní přípojka
k objektu ZS).

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 70.180 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3412 pol. 5171 (oprava požárního rozvodu vody
v areálu ZS).
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Výběr dodavatele – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III.
etapa
usnesení č.: 19/2/4/1
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Řešení zpevněných ploch
v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ s dodavatelem PRAGOTRADE spol. s r.o., se sídlem
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery, IČ: 16189612, za celkovou cenu 17.981.197,96 Kč bez DPH.
2. RM schvaluje uvolnění jistoty ve výši 300.000,- Kč všem uchazečům zadávacího řízení „Řešení
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ v souladu s ust. § 41 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/2/4/2
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici
Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 60838744, za celkovou cenu 6.178.974,83 Kč bez DPH, resp. 7.476.559,54 Kč s DPH.
Bod programu: VZ – Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/2/4/3
1. RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele David Rambouský, Jivina 82, 267 62 Jivina, IČ: 01399292
z výběrového řízení „Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“, a to z důvodu
neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy.
2. RM schvaluje oslovení dodavatele na 2. místě v pořadí GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43
Průhonice, IČ: 27195783, za účelem vytvoření součinnosti před podpisem smlouvy na akci „Naučná
zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“.
Bod programu: Přeložka trafostanice – Palackého náměstí - vícepráce
usnesení č.: 19/2/4/4
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě číslo: Z_S24_12_8120057663, se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 405 02, jehož předmětem je navýšení ceny díla „Přeložka trafostanice na Palackého
náměstí, Kralupy nad Vltavou“ o 226 968, 63 Kč. Důvodem navýšení je změna standardu a s tím související
změna typu použitých materiálů.
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2019
usnesení č.: 19/2/4/5
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup přenosných vysílaček pro JSDH“ z Programu
2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu.
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 2019“ z Programu 2019 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek
spolufinancování projektu.
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup knih pro městskou knihovnu“ z Programu
2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek a závazek spolufinancování projektu.
4. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na
projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019“ z Programu 2019 pro poskytování dotací
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z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
5. RM schvaluje Základní škole Jodlova Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt
„Soutěžíme pro radost“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
6. RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „30 let
volnosti“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální
výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
7. RM schvaluje Základní škole 28. října Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „Život
bez závislostí“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
8. RM schvaluje Základní škole Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt
„Zelená učebna“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“ a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 20% z celkových nákladů projektu.
9. RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt
„ZUŠlechtění umění – 70. let výročí školy“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
10. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy
známé i neznámé“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
11. RM schvaluje Sociálním službám Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění
bezbariérovosti bytů v DPS“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Humanitárního fondu Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka
usnesení č.: 19/2/4/6
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka přes
Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851
- Dominik Davídek, Chvatěruby 188, 27801 Chvatěruby, IČ: 86995383
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:

str. 3

-

Libor Lesák, místostarosta
Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
Dušan Osladil, referent odboru RIaSM

V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Informace o prodeji bytového domu čp. 34, Zeměchy
usnesení č.: 19/2/5/1
RM bere na vědomí informaci o prodeji bytového domu čp. 34, umístěném na pozemku parc. č. st. 25 v k. ú.
Zeměchy u Kralup nad Vltavou.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice
usnesení č.: 19/2/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 353/17 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou,
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch každého z vlastníků pozemku parc. č. 103/4
v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K úhradě bude připočítáno
DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy
usnesení č.: 19/2/5/3
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 566/2 a parc. č. st. 157 v k. ú. Kralupy nad
Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 12/3 v k.
ú. Kralupy 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: Návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v bytovém domě Chelčického čp. 687,
usnesení č.: 19/2/5/4
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31, Chelčického 687 s panem M. T., strážníkem
Městské policie Kralupy nad Vltavou, jako na byt služební.
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.33, Chelčického 687
s paní V. H.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34, Chelčického 687 s panem P. Š.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, Chelčického 687 s paní M. H., strážníkem Městské
policie Kralupy nad Vltavou, jako na byt služební.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/2/5/5
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr.E.Beneše čp. 539 paní E. H.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova čp. 216, paní J. J.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2019 do 31.01.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Smetanova 211 panu J. N., jako
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.02.2019 do 31.01.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Vrchlického 703 s manželi Mgr. N. H. a J. H. jako
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.02.2019 do 31.01.2020.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Vrchlického 703 manželům A. K.
a V. K. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrchlického 703 paní B. K. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020.
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7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů
na dobu 3 měsíce od 01.03.2019 do 30.06.2019 za podmínky dodržování uzavřené Dohody
o splácení dluhu.
Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2018
usnesení č.: 19/2/5/6
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2018 ve výši 2,1 %.
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2019 o roční míru inflace ve výši 2,1 % u nájemních smluv
(nájem objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 10.000 Kč.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy
usnesení č.: 19/2/5/7
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav plynovodní přípojky (investor L. M.) na pozemku města parc. č. 146/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH
ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byty č. 15, Dr. E.Beneše 539
usnesení č.: 19/2/5/8
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Dr. E. Beneše 539 s paní K. L., TP XXXXXXXXXXXXXXXXX,
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
Bod programu: Žádost o přechod užívacího práva k bytu
usnesení č.: 19/2/5/9
RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu č. 2, Husova 495 na paní M. K. Nájemní smlouva bude uzavřena
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
Bod programu: Pronájem nebytových prostor v pravém křídle budovy KaSS - schválení nájemce
usnesení č.: 19/2/5/10
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s EU POLYMER CZ, odšt. záv., Nad Ryšánkou 2079/8, Praha 4,
IČ: 04464389, na pronájem nebytových prostor v pravém křídle KaSS Vltava, Seifertovo náměstí č.p. 706
o rozloze 1.503,5 m2 (suterén 683 m2, přízemí 683 m2, terasa 137,5 m2) za účelem provozování hostinské
činnosti, za roční nájemné 1.000.000 Kč bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let
od 01.04.2020. Veškeré úpravy a vybavení nebytových prostor provede nájemce na vlastní náklady tak,
aby byl provoz zahájen nejpozději do 30.09.2020. V případě nedodržení tohoto termínu bude město
oprávněno od nájemní smlouvy odstoupit.
2. RM schvaluje předložené znění smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na pronájem nebytových
prostor v pravém křídle KaSS Vltava, Seifertovo náměstí č.p. 706, Kralupy nad Vltavou.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o přidělení bytu
usnesení č.: 19/2/6/1
RM schvaluje přidělení bytu č. 214 v domě s pečovatelskou službou na adrese: Sídl. U Cukrovaru č. 1171,
Kralupy nad Vltavou, paní Z. Š.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv
usnesení č.: 19/2/6/2
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 112 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní N. K. na
dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020
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2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 306 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. P. na dobu
určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 405 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. K. na dobu
určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 407 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. H.
na dobu určitou od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 411 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. K.
na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 414 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. K.
na dobu určitou od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. K.
na dobu určitou od 01.03. 2019 do 29.02.2020
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š.
na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181 paní B. K.
na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181 paní A. S
na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 561 v DPS V Luhu 1181 paní L. Š. na dobu určitou
od 01.03.2019 do 29.02.2020
Bod programu: Žádost Maltézské pomoci, o. p. s., o individuální dotaci na podporu sociálních služeb
usnesení č.: 19/2/6/3
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16706/SOC/2016 ze dne
6. 2. 2017.
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření
výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16706/SOC/2016 pro Maltézskou pomoc,
o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 1, PSČ: 118 00, na program „Doprovod dětí
s postižením do školských zařízení“, ve výši 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní
služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím).
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 Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2,
Praha 1, PSČ: 118 00.
Bod programu: Dům Kněžny Emmy - žádost o individuální dotaci na podporu sociálních služeb
usnesení č.: 19/2/6/4
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14863/SOC/2016.
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14863/SOC/2016 pro Dům Kněžny
Emmy, IČ: 70566241, Kojetická 1414, Neratovice, PSČ 277 11, na pokrytí části nákladů na pobytovou
sociální službu pro občany s trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou, ve výši 5.000 Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5339
(Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím).
3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, pro Dům Kněžny Emmy, IČ: 70566241, Kojetická 1414, Neratovice, PSČ 277 11.
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Bod programu: Žádosti organizace SEMIRAMIS, z. ú., o individuální neinvestiční dotace na Terénní program
a programy dlouhodobé primární prevence
usnesení č.: 19/2/6/6
1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem:
Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016.
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě
Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016
pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad
Vltavou 2019, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a
pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfer spolkům).
2.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2019.
3.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě
Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016
pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Programy dlouhodobé primární
prevence rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou ve školním roce 2018/2019, ve výši 160.000,- Kč.
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5222
(Neinvestiční transfer spolkům).
3.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, na Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou ve
školním roce 2018/2019.
Bod programu: Žádosti Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o investiční dotace
na vybavení sanitních vozů a neinvestiční dotaci na provoz a energie
usnesení č.: 19/2/6/7
1.1 RM doporučuje ZM schválit neinvestiční dotaci pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy
nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček, na provoz a
energie, ve výši 350.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví),
položky 5222 (Neinvestiční transfer spolkům).
1.2 RM doporučuje ZM schválit 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, na provoz a energie, pro Záchrannou službu Asociace
samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou –
Lobeček.
Bod programu: Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality za rok 2018
usnesení č.: 19/2/6/8
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok
2018.
Bod programu: Bezpečnostní analýza
usnesení č.: 19/2/6/9
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RM doporučuje ZM schválit vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza – podklad pro projekty a akce
programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2019.
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o programovou dotaci na podporu
sportu v roce 2019
usnesení č.: 19/2/6/10
RM schvaluje komisi na otevírání obálek s žádostmi o dotace na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou
pro rok 2019 ve složení:
Jan Špaček, zastupitel, předseda komise
Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru SVŠK, členka komise
Stanislava Valterová, referentka odboru SVŠK, členka komise
Náhradníci:
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města, předseda komise
Lenka Turečková, referentka odboru SVŠK, členka komise
Marta Válková, referentka odboru SVŠK, členka komise
Bod programu: Informace o konci šestiletého funkčního období ředitelky MŠ Gen. Klapálka
usnesení č.: 19/2/6/11
RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o konci šestiletého funkčního období ředitelky Mateřské školy
Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, paní Bc. Jitky Jírové, a možnosti vyhlášení konkurzu na obsazení
pracovního místa ředitele školy v zákonem stanoveném termínu.
VII.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bod programu: ŽP – Údržba zeleně v Zeměchách a podél komunikací
usnesení č.: 19/2/7/1
1. RM schvaluje provádění údržby zeleně v Kralupech nad Vltavou, zařazené pasportu údržby zeleně částí 5.
Zeměchy a 6. Komunikace prostřednictvím TSM Kralupy nad Vltavou.
2. RM ukládá odboru ŽP zajistit od TSM Kralupy nad Vltavou cenovou nabídku na provádění údržby zeleně
v částech 5. Zeměchy a 6. Komunikace a předložit ji ke schválení RM.
VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Návrh na uzavření smlouvy o dílo na výrobu reportáží pro KRALUPY TV
usnesení č.: 19/2/8/1
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a panem Zbyňkem Krátkým, IČ: 10238913, na výrobu
televizních reportáží pro Kralupy TV, na dobu určitou od 01.02.2019 - do 31.01.2020, za cenu ve výši
61.360 Kč vč. DPH za kalendářní měsíc.
2. RM schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání VZ malého rozsahu.
IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Výběr dodavatele – Dodávka 3 ks nových elektromobilů kategorie N1 nad 2,5t
usnesení č.: 19/2/9/1
RM bere na vědomí výsledky zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka 3 kusů nových
elektromobilů kategorie N1 nad 2,5 t“ s dodavatelem Mikeš-CZ, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň,
IČ: 03381587, za celkovou cenu 3.360.780,00 Kč bez DPH, resp. 4.066.544,00 Kč s DPH.
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou - veřejnoprávní smlouva
usnesení č.: 19/2/9/2
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S –
8596/SOC/2016 ze dne 20.06.2016.
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2. RM doporučuje ZM schválit 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, mezi příspěvkovou organizaci Sociální služby města
Kralupy nad Vltavou a městem Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Rozpočtová změna – odpisy služebního vozidla
usnesení č.: 19/2/9/3
1. RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu pro rok 2018.
2. RM schvaluje navýšení nákladů rozpočtu na účtu 551 – Odpisy – o částku 6.381 Kč a ponížení nákladů
na účtu 502 – Spotřeba energií – o částku 6.381 Kč pro rok 2018.
Bod programu: Přehledové zprávy
usnesení č.: 19/2/9/4
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace,
za prosinec 2018.
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele se zřízením školního klubu a žádost o schválení Dodatku č. 3
ke zřizovací listině školy
usnesení č.: 19/2/9/5
1. RM doporučuje ZM vydání souhlasu se zřízením školního klubu při Základní škole Kralupy nad Vltavou,
Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, a s podáním žádosti na Krajský úřad
Středočeského kraje o zápis školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení, od 01.09.2019.
2. RM doporučuje ZM schválení Dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen.
Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předloženého znění.
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením DPP mezi ZŠ Komenského a ředitelkou školy ZŠ
Komenského
usnesení č.: 19/2/9/6
RM schvaluje, aby Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám.
198, okres Mělník, příspěvková organizace, uzavřela dohodu o provedení práce jako projektový manažer
v rámci projektu OP VVV Šablony II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010806, se
Základní školou Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace.
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2019
usnesení č.: 19/2/9/7
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, změnu odpisového plánu na rok 2019.
Bod programu: Oznámení o čerpání z rezervního fondu, žádost o schválení čerpání z investičního fondu
usnesení č.: 19/2/9/8
1. RM bere na vědomí čerpání z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029,
okres Mělník, příspěvkové organizace, ve výši 180.000 Kč.
2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové
organizaci, čerpání z investičního fondu ve výši 230.000 Kč na částečnou úhradu faktury za výměnu
podlahové krytiny v prvním patře budovy školy.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 44
usnesení č.: 19/2/11/1
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RM bere na vědomí zápisy redakční rady č. 44 ze dne 16.01.2019.
Bod programu: Plán Komise sociálně-právní ochrany dětí na 1. pol. 2019
usnesení č.: 19/2/11/2
RM schvaluje plán činnosti Komise sociálně-právní ochrany dětí na 1. pololetí 2019.
Bod programu: Schválení předsedů komisí
usnesení č.: 19/2/11/3
1. RM schvaluje obsazení předsedů do komisí:
Ekologická - Mgr. Jakub Němeček
Výstavby a rozvoje města - Ing. Petr Listík
Dopravy - Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
Majetkoprávní - Mgr. Jiří Bozděch
Kulturní - Marek Škabrada
Zdravotní, sociální a bytová - Mgr. Václav Gabriel
Redakční rada - Mgr. Jindřich Kohm
Školská a prevence kriminality - Mgr. Jiřina Hereinová
Sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Bohuslava Glasslová
2. RM schvaluje členy Redakční rady: Telman Nersisjan, Jan Doležálek, Aleš Levý, DiS., Radka Holeštová.
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM

Usnesení, která nebyla přijata
Odložené materiály
Bod programu: Žádosti Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o investiční dotace
na vybavení sanitních vozů a neinvestiční dotaci na provoz a energie
Body 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 04.02.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 22.01.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 2 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 21.01.2019.

V Kralupech nad Vltavou, dne 22.01.2019

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta

Ing. Ivana Pacholíková, radní
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