č.j.: MUKV 97722/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. prosince 2019
(RM č. 23)
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. 23
usnesení č.: 19/23/1/1
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2019 (plnění
usnesení).
Bod programu: Schválení programu ZM č. 7
usnesení č.: 19/23/1/2
RM schvaluje návrh programu 7. jednání ZM, které se koná 16.12.2019.
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
usnesení č.: 19/23/2/1
1. RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené podobě (viz
příloha č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 01.01.2020, z důvodu legislativní změny.
2. RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele Technických služeb města Kralupy nad Vltavou –
Ing. Luboše Němce (viz příloha č. 2 důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením do platového stupně č.
7 – dosažením počtu 15 let započitatelné praxe, s účinností od 01.10.2019.
3. RM schvaluje odměnu ředitele Technických služeb města Kralupy nad Vltavou – Ing. Luboše Němce,
ve výši 1 900,- Kč, z důvodu doplatku souvisejícího s postoupením do platového stupně č. 7 za období
říjen a listopad 2019.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 27/2019
usnesení č.: 19/23/3/1
Rada města ruší část usnesení č. 19/22/3/1 bod A.2. Jedná se o chybu při zařazení dotace „Naučná zahrada 1.
Etapa – ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ na položku 4216 – ostatní investiční transfery ze státního
rozpočtu, měla být položka 4213 – investiční transfery ze státních fondů.
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. 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. 4213 o 500.000 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 500.000 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 50.154 Kč. Jedná se o pojistné plnění od
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněných výplní na sportovní hale, V Luhu
1090, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 50.154 Kč a navýšení
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 50.154 Kč.

3. Ponížení rozpočtu 2019 o částku ve výši 93.539,35 Kč. Jedná se o vratku dotace na projekt „Kralupy nad
Vltavou – Asistent prevence kriminality“. Důvodem nevyčerpání dotace byla pracovní neschopnost
a následné ukončení pracovního poměru ve zkušební době jednoho ze dvou asistentů. Nevyčerpané
finanční prostředky byly vráceny na účet Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický
odbor, pol. 4116 o 93.539,35 Kč a ponížení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 93.539,35 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 21.780 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň). Finanční
prostředky budou použity na vzniklé vícepráce na akci: „Park Přátelství, Kralupy nad Vltavou“, na základě
usnesení RM č. 19/22/4/5 ze dne 02.12.2019.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 289.795 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj).
Finanční prostředky budou použity na úhradu za vypracování studie proveditelnosti na akci: „Kralupy nad
Vltavou – Lokalita Cukrovar (dopravní řešení u plaveckého bazénu a sportovní haly)“.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.297,- 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“. Jedná se o finanční prostředky
na autorský dozor od společnosti NOZA, s.r.o.
Bod programu: Návrh na vyřazení majetku
usnesení č.: 19/23/3/2
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 2) dle návrhu Likvidační komise.
Bod programu: Návrh rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na rok 2020
usnesení č.: 19/23/3/3
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok
2020 ve výši 412.198 tis. Kč. (viz přílohy)
Bod programu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na r. 2021–2025
usnesení č.: 19/23/3/4
RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021–2025.
Bod programu: Návrh směrnice č. 5/2019 oběh účetních dokladů
usnesení č.: 19/23/3/5
RM schvaluje směrnici č. 5/2019 oběh účetních dokladů s účinností od 01.02.2020, v předloženém znění.
Bod programu: Návrh směrnice č. 6/2019 pokladní služba
usnesení č.: 19/23/3/6
RM schvaluje směrnici č. 6/2019 pokladní služba s účinností od 01.01.2020, v předloženém znění.
Bod programu: Návrh směrnice č. 7/2019 rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace zřízené městem
Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/23/3/7
RM schvaluje směrnici č. 7/2019 rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace zřízené městem Kralupy nad
Vltavou s účinností od 01.01.2020, v předloženém znění.
Bod programu: Návrh směrnice č. 8/2019 účtový rozvrh města pro rok 2020
usnesení č.: 19/23/3/8
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RM schvaluje směrnici č. 8/2019 účtový rozvrh města pro rok 2020 s účinností od 01.01.2020, v předloženém
znění.
Bod programu: Smlouva o zápůjčce
usnesení č.: 19/23/3/9
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu města Kralupy nad Vltavou mezi
M. V. a městem Kralupy nad Vltavou.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2020
usnesení č.: 19/23/4/1
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy na akci „Svoz separovaného odpadu
ve městě Kralupy nad Vltavou 2020“ s dodavatelem FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Úholičky,
IČ: 46356487, za celkovou cenu 3.959.852,00 Kč bez DPH, resp. 4.553.829,80 Kč s DPH.
Bod programu: Administrace VZ – Autobusový terminál a Parkovací dům
usnesení č.: 19/23/4/2
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek „Autobusový terminál, vč.
příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“ a „Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou“ se společností
RUNICON consulting s.r.o., se sídlem Bratislavská 1488/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 01635671,
zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Romanem Novotným, a to za celkovou cenu 150.000,00 Kč s DPH.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/23/4/3
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérový
chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s pravidly Státního fondu dopravní
infrastruktury, tj. dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok
2020.
2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- COLAS CS, a.s., nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, IČ: 26177005
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851
- 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
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Marek Czechmann, starosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
Bod programu: Vyhlášení VZ – Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/23/4/4
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ulici
Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury, tj.
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dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020.
2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827
- Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Marek Czechmann, starosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Marta Ulmová, referentka odboru RIaSM
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Bod programu PD – Demolice trafostanice na pozemku par. č. st. 24/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou – změna
termínu realizace
usnesení č.: 19/23/4/5
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00055/2018, se zhotovitelem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041,
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70577277, jehož předmětem je změna termínu realizace díla „PD – Demolice
trafostanice na pozemku par.č.st. 24/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou“, a to od 13.1.2020 do 8.3.2020. Důvodem
předmětné změny je zpoždění zpřístupnění trafostanice ze strany provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.
Bod programu Výběr dodavatele VZ: Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou
usnesení č.: 19/23/4/6
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce skateboardového
hřiště v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Mystic Constructions, s.r.o., Římská 26, Praha 2, 120 00,
IČ: 26177358, za celkovou cenu 2 744 720,- Kč bez DPH, resp. 3 321 111,- Kč s DPH.
Bod programu “Lávka přes Zákolanský potok v ulici Budečská stezka“ – soupis prací, více práce
usnesení č.: 19/23/4/7
RM schvaluje Dodatek č.3 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 více práce za bourání a likvidaci mostního pilíře v celkovém výši 136.291,26 Kč bez DPH (164.912,42 Kč
vč. DPH).
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Žádost o souhlas s odpisováním technického zhodnocení nemovitosti Třebízského 524
usnesení č.: 19/23/5/1
RM schvaluje společnosti Centrum D8 o.p.s., IČ: 26681471, nájemci objektu Třebízského čp. 524, smlouva
o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMSMLO/00059/2019, souhlas s odpisováním provedeného
technického zhodnocení v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění,
ve výši 55.110 Kč (vybudování sociálního zařízení v přízemí objektu Třebízského čp. 524 na náklady nájemce).
Bod programu: Žádost o souhlas s umístěním loga na obj. Šafaříkova 358
usnesení č.: 19/23/5/2
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RM schvaluje označení objektu Šafaříkova čp. 358 logem a nápisem Skaut, středisko Střelka na náklady
skautského střediska Střelka.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/23/5/3
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha čp. 738 paní A. D.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.12.2019 do 29.02.2020 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů
na dobu od 01.01.2020 do 31.03.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova 900 paní N. K.
ze sociálních důvodů na dobu 6 měsíců od 01.10.2019 do 31.03.2020 za podmínky uzavření nové Dohody
o splácení dluhu.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – GasNet, s.r.o. (doplnění pozemků)
usnesení č.: 19/23/5/4
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav plynárenského zařízení do pozemků města parc. č. 83/65, parc. č. 83/140, parc. č. 153/9, parc.
č. 153/11, parc. č. 153/13, parc. č. 153/101, parc. č. 153/102, parc. č. 153/105, parc. č. 153/106, parc.
č. 153/107, parc. č. 153/108 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567,
za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Husinec pro město Kralupy n. Vlt.
v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu
usnesení č.: 19/23/6/1
RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Husinec
pro město Kralupy n. Vlt. v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu
usnesení č.: 19/23/6/2
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 303 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídl. U Cukrovaru č. 1171,
Kralupy nad Vltavou, paní Z. S.
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 213 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídl. U Cukrovaru č. 1171,
Kralupy nad Vltavou, panu J. H.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv
usnesení č.: 19/23/6/3
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. P. na dobu
určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 113 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu P. V.
na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1771 manželům
M. a A. L. na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 401 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu M. S.
na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 354 v DPS V Luhu 1181 paní H. H.
na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020.
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6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181 paní S. B.
od 01.01.2020 do 31.12.2020.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Individuální dotace – FK Kralupy 1901, z.s.
usnesení č.: 19/23/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0012 (fond MST1), FK Kralupy 1901 z .s., se sídlem V Olších 498,
278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Ladislavem Míkou, sekretářem klubu, na pořízení
podzimního a jarního hnojiva pro úpravu travnaté hrací plochy ve výši 12.000,- Kč.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č.
KSSML/000…./2019) s FK Kralupy 1901 z .s., se sídlem V Olších 498, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
zastoupeném panem Ladislavem Míkou, sekretářem klubu.
Bod programu: Individuální dotace – Dušan Sikela
usnesení č.: 19/23/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 (zastupitelstva obcí) pol. 5493
(neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0011 (fondu STA), panu Dušanu Sikelovi, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dotaci ve výši 5.000,- Kč z fondu MST2
na r. 2019, na výdaje spojené s pořádáním halového tenisového turnaje mladších žáků v prosinci 2019.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/000…/2019) ) s panem Dušanem Sikelou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 4 000,- Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám).
Bod programu: Individuální dotace – ZUŠ Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/23/8/3
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 Zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (fond STA), Spolku Artuš, IČ 01564480, zastoupenou PhDr.
Radomírem Dvořákem, předsedou výboru, sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši
6.000 Kč jako příspěvek na pokrytí výdajů spojených s pořádáním akce „Taneční galavečer“.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/000../2019) se Základní uměleckou školou Kralupy nad Vltavou, IČ 015 64 480, zastoupenou
PhDr. Radomírem Dvořákem, předsedou výboru, sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Individuální dotace – Marek Ptáčník
usnesení č.: 19/23/8/4
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 (zastupitelstva obcí) pol. 5493
(neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0013 (fondu MST2), panu Marku Ptáčníkovi, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dotaci ve výši 5.000,- Kč z fondu MST2 na r. 2019, na výdaje
spojené s fungováním šipkařského týmu Krkavec a jeho působením v ligové soutěži.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/000…/2019) ) s panem Markem Ptáčníkem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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. 0013 (fond MST2),
ve výši 1.300,- Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám).
Bod programu: Smlouva o dílo č. KSSML/00044/2019 – stavba opěrné zdi v TSM
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usnesení č.: 19/23/8/5
RM bere na vědomí Smlouvu o dílo č. KSSML/00044/2019.
IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli
usnesení č.: 19/23/9/1
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka
1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, uvedeného v důvodové zprávě, do vlastnictví jiné osoby dle § 27
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcného daru
usnesení č.: 19/23/9/2
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,
dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, přijetí věcného daru, a to 12 kusů počítačů Dell Optiplex 790 a 12 kusů monitorů, od Nadace
Unipetrol, Záluží 1, 436 01 Litvínov.
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy
usnesení č.: 19/23/9/3
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník,
příspěvkové organizaci, rozpočtovou úpravu následovně:
Účet 501 – Ostatní materiál
-6.000 Kč
Účet 558 – Hmotný majetek
+6.000 Kč
Účet 518 – Ostatní služby
-150.000 Kč
Účet 502 – Energie
+150.000 Kč
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 19/23/9/4
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad
Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, uvedeného v důvodové zprávě,
do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Bod programu: Přehledová zpráva - DDM
usnesení č.: 19/23/9/5
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za měsíc prosinec 2019.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Renovace sedadel v kině Vltava
usnesení č.: 19/23/9/7
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Renovace sedadel v kině Vltava“
s dodavatelem HOKO-VH, s.r.o., Vlčnov 666, 678 61 Vlčnov, IČ: 26918862, za celkovou cenu 723 400,- Kč bez
DPH, resp. 875 314,- Kč s DPH.
Bod programu: Přehled sponzorských darů za rok 2019
usnesení č.: 19/23/9/8
RM bere na vědomí přehled finančních účelově neurčených darů, poskytnutých Mateřské škole Kralupy
nad Vltavou, Dr. E. Beneše, v roce 2019.
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – oprava
administrativní chyby
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usnesení č.: 19/23/9/9
1. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 27.000,- Kč z účtu
558 100 - náklady z DDM na účet 511 100 – opravy a udržování.
2. RM schvaluje úpravu rozpočtu PO Sociální služby města – převod částky ve výši 25.000,- Kč z účtu
501 700 – pohonné hmoty na účet 511100 – opravy a udržování.
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – oprava
administrativní chyby
usnesení č.: 19/23/9/10
1. RM schvaluje instalaci zařízení na přechod na DVB – T2 v bytech klientů domů s pečovatelskou službou
č.p. 1171 a č.p. 1181.
2. RM schvaluje využití části daru viz usnesení č.: 18/9/3/1 k tomuto účelu dle předložené nabídky ve výši
74.289,16 Kč.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM
za období listopad 2019
usnesení č.: 19/23/9/11
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze subjektu TSM za období listopad 2019.
Bod programu Žádost o navýšení příspěvku na provoz TSM
usnesení č.: 19/23/9/12
1. RM schvaluje žádost o souhlas k navýšení příspěvku na provoz organizace TSM Kralupy nad Vltavou
pro rok 2019 o 764 082,- Kč z investiční rezervy města.
2. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 27/2019, převod finančních prostředků ve výši
764 082,- Kč z investiční rezervy města na kap. č. 5, § 3639.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Organizace vydávání KZ a zápis z jednání redakční rady č. 10/2019
usnesení č.: 19/23/11/1
1. RM ruší usnesení č. 19/14/8/3 ze dne 22.7.2019 ve znění: RM schvaluje přemístění šéfredaktorky Radky
Holeštové do budovy Městského úřadu Palackého 1, Kralupy nad Vltavou.
2. RM schvaluje novou dočasnou organizaci vydávání měsíčníku Kralupský zpravodaj dle důvodové zprávy,
do doby případného dokončení výběrového řízení na šéfredaktora podle bodu 4.
3. RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 9/2019 ze dne 10.12.2019.
4. RM ukládá OKTAJ připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na šéfredaktora Kralupského
zpravodaje, který by byl v pracovním poměru u města na plný pracovní úvazek a byl zařazen do MěÚ, a to
ve spolupráci s redakční radou Kralupského zpravodaje.
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 10 a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 19/23/11/2
1. RM bere na vědomí zápis č. 10 Komise dopravy ze dne 10.12.2019.
2. RM schvaluje osazení dopravní značky P8 (přednost před protijedoucími vozidly) v části ulice V Zátiší,
Kralupy nad Vltavou – viz nákres.
3. RM ukládá TSM osazení dopravní značky P8 (přednost před protijedoucími vozidly) v části ulice V Zátiší,
Kralupy nad Vltavou – viz nákres včetně potřebných povolení.
Bod programu: Majetkoprávní komise
usnesení č.: 19/23/11/3
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RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 04.12.2019.
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM

Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli
usnesení č.: 19/23/9/1
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres
Mělník, příspěvkové organizace.
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli
usnesení č.: 19/23/9/4
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace.
Odložené materiály
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 10 a doporučení z jednání komise
1. Návrh na rozšíření parkování v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou.
2. Provedení orientačního fyzického vyznačení začátku a konce parkovacího stání dle předloženého návrhu
na rozšíření parkování v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou.
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání rady města se uskuteční 13.01.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 17.12.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 23 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 16.12.2019.
V Kralupech nad Vltavou, dne 17.12.2019

Libor Lesák, místostarosta

Ing. Vojtěch Pohl
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