
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 90768/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. listopadu 2019 
(RM č. 21) 

 
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. 21 
usnesení č.: 19/21/1/1  
RM schvaluje návrh programu 21. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 20/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o dílo na tisk Kralupského zpravodaje a dodatek ke smlouvě o dílo 
na grafickou přípravu tisku KZ 
usnesení č.: 19/21/2/1  
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na tisk Kralupského zpravodaje, uzavřené mezi 

KASS Kralupy nad Vltavou a spol. Tiskárna v Ráji, s.r.o., dne 10. 9. 2012, o změně subjektu objednatele  
z KASS Kralupy nad Vltavou na město Kralupy nad Vltavou, s účinností od 1. 1. 2020.  

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na grafickou přípravu tisku Kralupského 
zpravodaje, uzavřené mezi KASS Kralupy nad Vltavou a p. J. D., dne 13. 6. 2008, o změně subjektu 
objednatele z KASS Kralupy nad Vltavou na město Kralupy nad Vltavou, s účinností  
od 1. 1. 2020.  

 

Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 26 v čp. 100 do nájmu - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 19/21/2/2 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 26, v čp. 100 Na Hrádku, p. R. Š. do nájmu, na dobu neurčitou, 
jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ s účinností 
od 1. 12. 2019.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2019 
usnesení č.: 19/21/3/1  
1. RM ruší část usnesení č. 19/4/3/1 bod A.3. Jedná se o rozpočtovou změnu, která byla následně 

schválena v ZM č. usnesení 19/02/4/1. 

2. RM schvaluje: 

A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 15.000 Kč. Jedná se  

o finanční prostředky od spol. MERO ČR, a.s., na podporu akce Městský ples, vázané smlouvou  
o reklamní činnosti. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, 
§ 3399 o 15.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.953.472 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace 
Zjednodušené projekty – „Šablony“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1.953.472 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.953.472 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.048.410 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace 
Zjednodušené projekty – „Šablony“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Gen. 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1.048.410 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.048.410 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 995.724 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice § 6409. 
Jedná se o převody z kapitoly č. 9 – životní prostředí, 
§ 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů    220.000 Kč 
§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      751.372 Kč 
§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť         10.000 Kč  
§ 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny      14.352 Kč 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 99.220 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 (mateřské školy). Finanční prostředky budou 
použity na úhradu víceprací na akci „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba 
v Kralupech nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/1.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 85.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (ostatní 
služby v oblasti soc. péče) ve výši 75.000 Kč a z § 3399 (ostatní záležitosti kultury) ve výši 10.000 Kč  
na § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) ve výši 85.000 Kč. Finanční prostředky budou 
použity na dofinancování primární prevence rizikového chování, viz materiál odboru SVŠK bod č. VI/5. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4341 (sociální 
pomoc osobám v hmotné nouzi) ve výši 7.000 Kč, z § 3399 (ostatní záležitosti kultury) ve výši 3.000 Kč  
na § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) ve výši 10.000 Kč. Finanční prostředky budou 
použity na posílení položky právní služby pro odbor sociálních věcí, školství a kultury. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba – vícepráce 
usnesení č.: 19/21/4/1 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00115/2019 na akci „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro  
a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 73 810 Kč vč. 
DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 16.12.2019. Důvodem jsou vícepráce, spočívající v rozšíření 
předmětu díla o další prostory tak, aby bylo možné splnit veškeré hygienické a provozní podmínky. Finanční 
náklady budou hrazeny z rezervy na investice na rok 2019. 

 

Bod programu: Veřejné osvětlení v ulici Poděbradova – méně práce  
usnesení č.: 19/21/4/2 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00091/2019 na akci „Veřejné osvětlení v ulici Poděbradova, 
Kralupy nad Vltavou“ s firmou RAISA, spol. s.r.o., Havlíčkova 822, 28002 Kolín IV, jehož předmětem budou 
méně práce v celkovém finančním objemu 7.185,- Kč bez DPH (8.693,85 Kč vč. DPH).  

 

Bod programu: “Lávka přes Zákolanský potok v ulici Budečská stezka“ – smluvní pokuta, méně práce 
usnesení č.: 19/21/4/3 
1. RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty formou jednostranné započetí pohledávky v celkové výši 

248.715,92 Kč bez DPH dle smlouvy o dílo č. obj. RISML/00054/2019 na akci „Lávka přes Zákolanský 
potok v ulici Budečská stezka“ firmě Jirop trade s.r.o., M. Švabinského 900, 272 01 Kladno, IČ: 02158035, 
za prodlení s termínem dokončení stavby. 
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2. RM schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00054/2019 na akci „Lávka přes Zákolanský potok 
v ulici Budečská stezka“ s firmou Jirop trade s.r.o., M. Švabinského 900, 272 01 Kladno, jehož předmětem 
budou méně práce v celkovém výši 57.563,60 Kč bez DPH (69.651,96 Kč vč DPH). 

 

Bod programu: “Parkovací stání v ulici J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 19/21/4/4 
RM ukládá odboru RIaSM jednat se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
IČ: 24729035 o možnosti ochrany předmětného kabelu v ulici J. Holuba. 

 

Bod programu:  Cyklostezka Kralupy – Zákolany - vícepráce 
usnesení č.: 19/21/4/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. RISML/00117/2019 se zhotovitelem stavby spol. Gardenline 
s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, na vzniklé vícepráce v rámci stavby: „Cyklostezka 
Kralupy – Zákolany – úsek A“, za celkovou cenu 571 620,84 Kč bez DPH, resp. 691 661,22 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: “Okružní křižovatky v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 19/21/4/6 
RM bere na vědomí informaci o stavu projektových dokumentací na akci: „PD-Okružní křižovatka sil. 
III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“ a „PD-Okružní křižovatka sil. II/101 
ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou“.  

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského 
usnesení č.: 19/21/4/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání na Komenského 
náměstí podél ZŠ Komenského“ s dodavatelem - STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090,  
276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 1 331 337,27 Kč bez DPH, resp. 1 610 918,10 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Návrh odměn za II. pololetí 2019 ředitelům TSM, MěBP 
usnesení č.: 19/21/4/8 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací TSM, MěBP za II. pololetí roku 2019 dle 
přílohy materiálu. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
usnesení č.: 19/21/5/1 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00283/2019 o pronájmu pozemku dohodou ke dni 
30.11.2019 s panem M. A., bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 67390480. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/21/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků čp. 679, paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2020 do 31.03.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Vrchlického čp. 703 paní N. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738, panu D. D.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.12.2019 do 29.02.2020 za podmínky dodržování uzavřené 
Dohody o splácení dluhu. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 paní E. L.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
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6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 5, Smetanova 211 panu J. K., jako na byt služební 
na dobu 1 roku od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci – Život Plus, z. ú.  
usnesení č.: 19/21/6/1  
1. RM schvaluje připojení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR listinou 

s názvem: Pověření SGEI – Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti sociálních 
služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností, 
podepsanou dne 18.01.2019. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na částečné pokrytí nákladů na provoz tísňové péče 
v regionu pro Život Plus, z. ú., IČ: 04616685, se sídlem sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou, ve výši 
5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), 
položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 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 Život Plus, z. ú., IČ: 04616685, se sídlem sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou. 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2019 
usnesení č.: 19/21/6/2 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí roku 2019 dle přílohy 
materiálu. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 19/21/6/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 107 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P.  

na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 111 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. L.  

na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 204 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům J.  

a A. H. dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 304 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. S.  

na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 410 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu A. K.  

na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 257 v DPS V Luhu 1181 paní J. H. na dobu určitou 

od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 258 v DPS V Luhu 1181 paní B. Ch. na dobu určitou 

od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 353 v DPS V Luhu 1181 paní M. K. na dobu určitou 

od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 453 v DPS V Luhu 1181 paní E. B. na dobu určitou 

od 01.12.2019 do 30.11.2020. 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 19/21/6/4 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 361 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní M. N. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 554 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní A. Š. 
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Bod programu: Prevence kriminality - Semiramis  
usnesení č.: 19/21/6/5 
1. RM schvaluje mimořádné proplacení Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování 

Semiramis, z.ú., Nymburka za 1. pololetí školního roku 2019/2020 dle žádostí základních škol 
2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků na dofinancování primární prevence rizikového chování  

na první pololetí školního roku 2019/2020 pro Základní školu, Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou,  
ve výši 49.000 Kč 

3. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků na dofinancování primární prevence rizikového chování  
na první pololetí školního roku 2019/2020 pro Základní školu Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, 
Kralupy nad Vltavou, výši 21.000 Kč 

4. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků na dofinancování primární prevence rizikového chování  
na první pololetí školního roku 2019/2020 pro Základní školu, Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou, výši  
15.000 Kč 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Individuální dotace – TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy 
usnesení č.: 19/21/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy, se sídlem Hůrka 
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném Ing. Zdeňkem Vejrostou, předsedou spolku, ve výši 
2.500,- Kč jako příspěvek na pořízení cen do šachového turnaje „O pohár starosty města Kralupy nad 
Vltavou“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/000…/2019) s TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy, se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném Ing. Zdeňkem Vejrostou, předsedou spolku. 

 
Bod programu: Individuální dotace – Mgr. Liliana Poláková 
usnesení č.: 19/21/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 (zastupitelstva obcí) pol. 5493 

(neinvestiční transfery fyzickým osobám),  org. 0011 (fondu STA), Mgr. Lilianě Polákové, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 15.000,- Kč jako příspěvek na na výdaje související s pořádáním  druhého 
ročníku charitativních projektů - na podporu kliniky dětské hematologie a onkologie 2. FN UK Motol. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/000…/2019) s Mgr. Lilianou Polákovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)   
a  paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5212 (neinvestiční transfery podnik.subjektům), org. 0011 
(fond STA), ve výši 15.000,-  Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám). 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace – Dominik Tomášek, SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. 
usnesení č.: 19/21/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0013 z fondu MST2, panu Dominiku Tomáškovi, 
bytem XXXXXXXXXXXXXX  ve výši 5 000,- Kč na úhradu pronájmu společenského sálu hotelu Sport 
Kralupy n. Vlt., při příležitosti konání maturitního plesu studentů IM4 SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s panem 
Dominikem Tomáškem, bytem XXXXXXXXXXXXX 

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

Bod programu: Oznámení o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou  
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v průběhu vánočních prázdnin 
usnesení č.: 19/21/9/1  
RM bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánočních 
školních prázdnin, a to následovně: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523  od 23.12.2019 do 03.01.2020 
MŠ Kralupy nad Vltavou,  Dr. E. Beneše   od 23.12.2019 do 01.01.2020 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   od 23.12.2019 do 02.01.2020 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy  
usnesení č.: 19/21/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
rozpočtovou úpravu následovně: 
Účet 558 – Hmotný majetek           -120.000 Kč 
Účet 518 – Ostatní služby          +120.000 Kč 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 19/21/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc listopad/prosinec 2019. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 19/21/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198,  za listopad 2019. 

 
Bod programu: Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky 
usnesení č.: 19/21/9/5 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, odpis nedobytné pohledávky ve výši  
3.342 Kč. 

 
Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2018/2019 
usnesení č.: 19/21/9/6 
RM bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 

•  Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111,  příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 
dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za školní rok 2018/2019. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením DPP ředitelky MŠ Gen. Klapálka jako  
projektového manažera   
usnesení č.: 19/21/9/7 
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RM schvaluje, aby Bc. Jitka Jírová, ředitelka Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, pracovala  
na dohodu o provedení práce jako projektový manažer v rámci projektu vyhlášeného MŠMT- OP VVV 
02_18_063 – Šablony II pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM 
za období říjen 2019 
usnesení č.: 19/21/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období říjen 2019. 

 

Bod programu: Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou – konečný program Adventu 2019 
v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 19/21/9/9 
RM bere na vědomí konečný program Adventu 2019 v Kralupech nad Vltavou – Palackého náměstí, 
předložený Kulturním a společenským střediskem v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o schválení změny rozpisu rozpočtu 
usnesení č.: 19/21/9/10 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou, změnu rozpisu rozpočtu 
následovně: 
z kapitoly 512 cestovné    – 7.500 Kč   
na kapitolu 511 opravy a údržba   + 7.500 Kč 
 
z kapitoly 591 daň z příjmu   - 20.000 Kč   
na kapitolu 511 opravy a údržba  + 20.000 Kč 
 
z kapitoly 518 služby     - 60.000 Kč 
na kapitolu 511 opravy a údržba  + 60.000 Kč 
 
z kapitoly 528 ost. soc. náklady                 - 2.000 Kč 
na kapitolu 558 hmotný majetek  + 2.000 Kč 
 
z kapitoly 556 opravné položky                 - 2.500 Kč  
na kapitolu 558 hmotný majetek  + 2.500 Kč 
 
z kapitoly 501 spotř. materiál                 - 15.000 Kč 
na kapitolu 558 hmotný majetek  + 15.000 Kč 
 
z kapitoly 501 spotř.materiál   - 50.000 Kč 
na kapitolu 549 jiné ost. Náklady  + 50.000 Kč 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ: Renovace sedadel v kině Vltava  
usnesení č.: 19/21/9/11 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Renovace sedadel v kině 

Vltava“ 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 dodávky s názvem „Renovace 
sedadel v kině Vltava“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Josef Bachan, Hlavní 66, 687 25 Hluk, IČ: 10090240 
- Nábytek Vystrčil, s.r.o., Bánov 740, 687 51 Bánov, IČ: 03396151 
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- HOKO-VH, s.r.o., Vlčnov 666, 678 61 Vlčnov, IČ:26918862 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Martin Odvody, ředitel KaSS 
- Ondřej Franěk, produkční kina Vltava 
Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Jolana Demišová, účetní 
- Jitka Košťálová, pracovnice KaSS 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcného daru 
usnesení č.: 19/21/9/12 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru  - vánoční 
zvoničky od společnosti AUTO KRALUPY, a. s. 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka nákladního komunálního vozidla  
usnesení č.: 19/21/9/13 
RM bere na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka 
nákladního komunálního vozidla“ s dodavatelem SIMED s.r.o., se sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 00066460, za celkovou cenu 1.905.000,00 Kč bez DPH, resp. 2.305.050,00 Kč s DPH, s dobou 
dodání do 120 dní od podpisu kupní smlouvy. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 19/21/11/1   
RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 23.10.2019. 

 
Bod programu:  Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuální dotace na sport  
usnesení č.: 19/21/11/2  
1.1 RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na nákup a instalaci lanče pro oddíl krasobruslení pro TJ 

KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 
17.500 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. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 9/2019 
usnesení č.: 19/21/11/3 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 9/2019 ze dne 06.11.2019. 

Bod programu: Komise pro životní prostředí  
usnesení č.: 19/21/11/4 
RM bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 13. 11. 2019. 

 

Bod programu:  I. Kulturní komise – zápis č. 06/2019 z 31.10.2019 
II. Žádost o individuální dotaci – Charita Kralupy nad Vltavou 
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usnesení č.: 19/21/11/5 
1. RM bere na vědomí zápis č. 06/2019 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne 

31.10.2019. 
2. RM schvaluje návrh kulturní komise - přistoupit k jednání s Bc. Janem Bartošem o řešení webu 

„Turistický a informační portál města Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje neinvestiční dotaci pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, Sokolská 139, 278 01 

Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3429 (Ostatní zájmová 
činnost a rekreace), pol. 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem), org. 5666 
(Podpora společenského, kulturního a sportovního života). 

4. 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 s Charitou Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, Sokolská 
139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Rada města  se seznámila s cenovou nabídkou Ing. arch. Matyáše Sedláka na zpracování územní studie 
lokality „Za nádražím“ 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: “Parkovací stání v ulici J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 19/21/4/4 
RM schvaluje podepsání smlouvy číslo Z_S14_12_8120072374 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci: „Parkovací stání v ulici J. Holuba, 
Kralupy nad Vltavou“ se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 v celkové 
výši 364.250,- Kč bez DPD (440.742,50 Kč vč DPH). 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Žádost o rekonstrukci půdního prostoru Šafaříkova 358   
(materiál V/2) – upřesnění výše nákladů 
  

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 02.12.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 19.11.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 21 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.11.2019. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.11.2019 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Libor Lesák, místostarosta 


