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sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. prosince 2019 

(RM č. 22) 
 

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. 22 
usnesení č.: 19/22/1/1  
RM schvaluje návrh programu 22. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2019 (plnění 
usnesení).      
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 19 v čp. 101 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 19/22/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 19 v čp. 101 Na Hrádku na dobu od 1. 1. 2020 - do 31. 12. 2021. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2019 
usnesení č.: 19/22/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 6.551.855,46 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci 
projektu: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné učebny a laboratoře“. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 6.551.855,46 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3113 o 6.551.855,46 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 500.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je účelově určena na realizaci projektu: „Naučná zahrada 
1. etapa – ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 500.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 500.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 51.503 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, která 
je účelově určena na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 51.503 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 
51.503 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 25.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (územní rozvoj). Finanční prostředky budou 
použity na úhradu územní studie na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí, viz materiál odboru RIaSM 
bod č. IV/3. 
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.716 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektová dokumentace celkem) na § 3639 (územní rozvoj). Finanční prostředky budou použity 
na vícepráce na projektové dokumentaci na akci – „Řešení zpevněných ploch v centru města – III. etapa“, 
viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.802 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 (sociální 
pomoc dětem a mládeži) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Jedná se o spoluúčast 
k neinvestiční dotaci ze Středočeského kraje na projekt „Paprsek 2019“.  
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 38.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3745 (péče o vzhled obcí). Finanční 
prostředky budou použity na akci: „Park Přátelství U Cukrovaru“. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro 
rok 2020 
usnesení č.: 19/22/4/1 
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech 

nad Vltavou pro rok 2020.  
2. RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020. 
3. RM doporučuje ZM schválit částku ve výši 1 500 000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových 

aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020. 
4. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020 v termínu 27.01.2020 – 07.02.2020. 
5. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem 

Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad 
Vltavou – 1. etapa 
usnesení č.: 19/22/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – 1. 
etapa“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova 
a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – 1. etapa“. 

3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 400.000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 
- COLAS CS, a.s., nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, IČ: 26177005  

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
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- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Územní studie – dostavba bloku za Husovou ulicí – výběr zhotovitele 
usnesení č.: 19/22/4/3 
RM schvaluje realizaci územní studie na dostavbu bloku za Husovou ulicí, zhotovitelem Ing. arch. Martinem 
Poláčkem – atelier MAJO, Pod Drinopolem 19/7, Praha 6, IČ: 763 47 516, za celkovou cenu 25 000 Kč 
(zhotovitel není plátcem DPH). Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. Finanční náklady budou 
hrazeny z rezervy na investice na rok 2019. 

 

Bod programu: PD - Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa - vícepráce 
usnesení č.: 19/22/4/4 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00086/2018 na akci „Vypracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se 
zhotovitelem: ATELIER DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 5. Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové hodnotě 
19 600 Kč bez DPH (23 716 Kč vč. DPH),. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 
2019 (projektové dokumentace – celkem). 

 

Bod programu Park Přátelství, Kralupy nad Vltavou - vícepráce 
usnesení č.: 19/22/4/5 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00108/2019, v rámci akce: „Park Přátelství, Kralupy 
nad Vltavou“, na vzniklé vícepráce ve výši 18 000,- Kč bez DPH, resp. 21 780,- Kč vč. DPH, uzavřený se 
zhotovitelem OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha, IČ: 275 71297. Finanční prostředky 
budou použity z finanční rezervy na investice pro rok 2019. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změnu nájemce NS č. 117/07/700/SMI a rozšíření předmětu nájmu  
usnesení č.: 19/22/5/1 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 117/07/700/SMI o nájmu pozemku,  jehož 
předmětem je: 
-  změna nájemce z Václava Kubelky staršího, Kozinec 30, 252 65 Holubice, IČ: 66862566  na Václava Kubelku 
mladšího, Kozinec 30,  252 65 Holubice, IČ: 76161056 
- rozšíření předmětu nájmu smlouvy v čl. I Předmět nájmu  o pozemky parc. č. 127/111 o výměře 1 790 m2  
a parc. č. 127/125 o výměře 3 020 m2, oba v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou za nájemné 1.443 Kč/rok. 
- navýšení nájemného v čl. VII Výše nájemného ze 7.055 Kč/rok  na 8.498 Kč/rok. 
Ostatní články smlouvy jsou beze změny. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování artistické skupiny  
usnesení č.: 19/22/5/2 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 09.03.2020 do 15.03.2020 za účelem hostování 
artistické skupiny Mistral, zastoupené Tomášem Havlem, Dobiášova 856/6, Liberec VI – Rochlice,  
IČ: 74524054, za částku 1.000 Kč/den bez DPH. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček - ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 19/22/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 153/19 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035,  
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za jednorázovou úhradu ve výši   10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/22/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Dr. E. Beneše 539 paní N. S.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2019 do 30.11.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738  panu I. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Vrchlického  č.p. 703, panu M. S. ze  sociálních 

důvodu na dobu 1 roku   od 01.11.2019 do 31.10.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2020 do 31.03.2020. 

 

Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00406/2019 dohodou (výpověď) - bufet 
usnesení č.: 19/22/5/5 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMSMLO/00406/2019 dohodou, 
zpětně k 30.11.2019, v případě, že nájemce na dohodu nepřistoupí, RM schvaluje ukončení smlouvy 
výpovědí, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu ( MěP Kralupy) 
usnesení č.: 19/22/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt J. D., zaměstnanci Městské policie Kralupy nad Vltavou.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Dotační program na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020 
usnesení č.: 19/22/6/1  
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních 

spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020. 
2.  RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se mládeži aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020. 
3. RM doporučuje ZM schválit částku ve výši 4 500 000,- Kč na programové dotace na podporu celoroční 

činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020. 
4. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020 v termínu 27.01.2020 – 
07.02.2020. 

5. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční 
činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcemi Slatina, Otvovice a Olovnice 
pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 19/22/6/2 
1. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/08/2019 s obcí Slatina  

o poskytnutí dotace pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného 
školského obvodu. 

2. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SOtv/0128/2019 s obcí Otvovice  
o poskytnutí dotace pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného 
školského obvodu. 

3. RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/08/2019 s obcí Olovnice  
o poskytnutí dotace pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného 
školského obvodu. 
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Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – žádost o poskytnutí dotace 
usnesení č.: 19/22/6/3  
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní spol. s r.o.,  

IČ: 29021731, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na základě § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 9.210.000 Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
neinvestiční dotace na základě §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., IČ: 29021731. Mostní 812, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 19/22/9/1  
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 prosinec 2019. 

 
Bod programu: Výroční zpráva o činnosti škol za školní rok 2018/2019 
usnesení č.: 19/22/9/2 
RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za školní rok 
2018/2019. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 19/22/9/3 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 56 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Mikovická 501, Kralupy 
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 50 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 
Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy a čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 19/22/9/4 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, rozpočtovou úpravu následovně: 

Účet 501 – ostatní materiál           -80.000 Kč 
Účet 511 – opravy a údržba          +80.000 Kč 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, čerpání z rezervního fondu organizace 
ve výši 90.000 Kč. 

 

Bod programu: Žádost o převod z rezervního do investičního fondu, čerpání z investičního fondu  
a schválení změny odpisového plánu 2019 
usnesení č.: 19/22/9/5 
1. RM schvaluje Základní umělecké škole v Kralupech nad Vltavou převod finančních prostředků ve výši 

229.900 Kč z rezervního do investičního fondu organizace a následné čerpání této částky z investičního 
fondu k úhradě zpracované projektové dokumentace přístavby školy společnosti A.D.U. Atelier s.r.o. 
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2. RM schvaluje Základní umělecké škole v Kralupech nad Vltavou čerpání z investičního fondu ve výši 
48.300 Kč k úhradě prostorových a akustických úprav učebny č. 3 v přízemí sídla školy. 

3. RM schvaluje Základní umělecké škole v Kralupech nad Vltavou změnu odpisového plánu na rok 2019. 

 
Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 
usnesení č.: 19/22/9/6 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

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

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

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 

• Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, 
na rok 2020, dle příloh. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 19/22/9/7 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, čerpání z investičního fondu ve výši 
57.354 Kč na pořízení škrabky do školní kuchyně od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. 
Hlasuje celkem členů RM: 
Pro:       7 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za  
období listopad 2019 
usnesení č.: 19/22/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období listopad 2019. 

 

Bod programu: Zpráva o stavu financí poskytovaných městem po uzávěrce za 3. čtvrtletí  
usnesení č.: 19/22/9/9 
RM bere na vědomí zprávu o stavu financí poskytovaných městem po uzávěrce 3. čtvrtletí ředitelky Základní 
školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029. 

Bod programu: Oznámení o čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 19/22/9/10 
RM bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o čerpání 
z rezervního fondu organizace ve výši 85.540 Kč na nákup a montáž 3 kusů školních tabulí a osazení dalších 
tabulí v nově zařizované učebně. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/22/9/11 
1. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 20.000,-Kč z účtu 501400 

– kompenzační pomůcky na účet 511100 – opravy a udržování 
2. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 23.900,-Kč z účtu 501300 

– ochranné pomůcky a zdravotní materiál na účet 511100 – opravy a udržování 
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3. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 52.000,-Kč z účtu 558100 
Náklady z DDM na účet 511100 – opravy a udržování 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise zdravotní, sociální a bytová 
usnesení č.: 19/22/11/1   
RM bere na vědomí Zápis Komise zdravotní, sociální a bytové č. 8 ze dne 20.11.2019 

 
Bod programu:  Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 19/22/11/2  
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 9 ze dne 20.11.2019 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuální dotace na sport  
usnesení č.: 19/22/11/3 
1.1.   RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na 1. kolo celostátní soutěže ve volejbale pro TJ KRALUPY, 
z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši  
5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 

1.2.  RM 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 volejbalu z.s., IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou 
 
2.1.  RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na dovybavení dětského oddílu pro oddíl TJ KRALUPY, z. s. 
– Oddíl Stolního tenisu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 10.500 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
2.2.  RM 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 stolního tenisu z.s., IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bod programu:  Vypracování územní studie na lokalitu “Za Nádražím“ 
usnesení č.: 19/22/13/1  
RM schvaluje zadat vypracování územní studie na lokalitu “Za nádražím“ Ing. Sedlákovi za maximální částku  
ve výši 650.000,- Kč bez DPH. 

 

Bod programu:  Dopis od firmy JIROP TRADE s.r.o. 
usnesení č.: 19/22/13/2  
RM  bere na vědomí dopis firmy JIROP TRADE s.r.o., M. Švabinského 900, 272 01 Kladno, ze dne 02.12.2019 
- MUKVPEQP45. 

 
Bod programu:  Odpověď na dopis firmy JIROP TRADE s.r.o. 
usnesení č.: 19/22/13/3  
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RM ukládá RIaSM vypracovat odpověď na dopis firmy JIROP TRADE s.r.o. s uvedením argumentů pro uložení 
smluvní pokuty. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 16.12.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 03.12.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 22 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 02.12.2019. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 03.12.2019 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta              
 
 
 
 
 
 
 
 


