č.j.: MUKV 13232/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. února 2019
(RM č. 3)
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. 3
usnesení č.: 19/3/1/1
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2019 (plnění
usnesení).
II.

OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2019
usnesení č.: 19/3/3/1
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 672.000 Kč. Jedná se o státní
příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami,
za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 672.000 Kč
a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na pěstounskou péči
o 672.000 Kč.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit
v Kralupech nad Vltavou v roce 2019
usnesení č.: 19/3/4/1
RM jmenuje komisi na otvírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad
Vltavou pro rok 2019 ve složení:
Libor Lesák, místostarosta města, předseda komise
Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města, členka komise
Lenka Moravcová, referentka oddělení rozvoje města, členka komise
Náhradníci:
Ing. Marek Czechmann, starosta města
Marcela Horčičková, vedoucí odbor realizace investic a správy majetku
Zuzana Valášková, referentka oddělení rozvoje města, členka komise
Bod programu: Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci Programu
prevence kriminality 2019
usnesení č.: 19/3/4/2
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ z Programu
prevence kriminality 2019 s celkovými náklady 167 035,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 150 331,-

Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to
minimálně 16 704,- Kč.
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality“
z Programu prevence kriminality 2019 s celkovými náklady 1 634 086,- Kč, z toho požadovanou dotaci
ve výši 1 451 600,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů
projektu, a to minimálně 182 486,- Kč.
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Paprsek 2019“ z Programu
prevence kriminality 2019 s celkovými náklady 110 100,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 67 100,Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to
minimálně 43 000,- Kč.
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě“
z Programu prevence kriminality 2019 s celkovými náklady 150 000,- Kč, z toho požadovanou dotaci
ve výši 135 000,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů
projektu, a to minimálně 15 000,- Kč.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Územní studie sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/4/3
1. RM schvaluje vyloučení dodavatele Ing. Jan Šteflíček, se sídlem Laudova 1019/11, 163 00 Praha - Řepy,
IČ: 14986655 z výběrového řízení „Územní studie sídelní zeleně Kralupy nad Vltavou“, a to z důvodu
odstoupení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.
2. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Územní studie sídelní zeleně
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o., se sídlem Na vršku 160, 250 67
Klecany, IČ: 01381407, za celkovou cenu 448.530,00 Kč bez DPH, resp. 542.721,30 Kč s DPH.
Bod programu: Bytový dům Rezidence Kralupy II, ul. J. Wolkera
usnesení č.: 19/3/4/4
1. RM bere na vědomí cenovou nabídku vypracovanou TSM Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce
komunikace a chodníku v ulici J. Wolkera.
2. RM schvaluje výši finanční spoluúčasti na rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. J. Wolkera, ve výši
800.000,- Kč vč. DPH, od spol. Rezidence Kralupy s.r.o., IČ: 02683075, K Betonárně 181/18, Praha 5.
Bod programu: Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/4/5
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele RISML/00080/2018, spočívající v prodloužení
termínů dokončení jednotlivých částí díla dle předložené žádosti firmou NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01
Kladno, IČ: 24767417.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Obnova protipožárního zabezpečení ocelové konstrukce – Zimní stadion
Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/4/6
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova
protipožárního zabezpečení ocelové konstrukce – Zimní stadion Kralupy nad Vltavou“ zadávanou
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Obnova protipožárního zabezpečení ocelové konstrukce – Zimní stadion Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- Jiří Krompholc SOND-PO, Miletice 3, 273 26 Velvary, IČ: 61117056
- CHESTAV CZ s.r.o., Veselí 25, 535 01 Veselí, IČ: 25964381
- GPS International Investments s.r.o., Bílkova 862/16, 110 00 Praha 1, IČ: 28434978
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
Ing. Marek Czechmann, starosta
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Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
Marta Ulmová, referent odboru RIaSM
Náhradníci:
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
Dušan Osladil, referent odboru RIaSM
Bod programu: Vyhlášení VZ – Strategické a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu Optimalizace
procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/4/7
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Strategické a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve
veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou“.
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Strategické a analytické dokumenty – 1.
etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad
Vltavou“.
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města
- Lenka Moravcová, referent oddělení rozvoje města
Náhradníci:
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Zuzana Valášková, referent oddělení rozvoje města
Bod programu: Žádost o dotaci z MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
usnesení č.: 19/3/4/8
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 1/2019/117D72100 z Národního programu podpora
cestovního ruchu v regionech pro rok 2019, podprogramu: Rozvoje základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu (117D72100) na projekt Interaktivní turistické mapy Kralupsko a závazek spolufinancování
projektu.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/4/9
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Naučná zahrada – 1. etapa, ZŠ
V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,
IČ: 27195783, za celkovou cenu 949.861,84 Kč bez DPH, resp. 1.149.332,83 s DPH.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Lobeč
usnesení č.: 19/3/5/1
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 36/29 a části pozemku parc. č. 36/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú.
Lobeč Basketbalovému klubu Kralupy junior, z. s., IČ: 70129941, za účelem pořádání sportovní akce STREET
OPEN dne 08.06.2019 od 9:00 h do 14:00 h.
Bod programu: Změna umístění dobíjecí stanice pro elektromobily
usnesení č.: 19/3/5/2
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMSMLO/00080/2018, se společností Olife Energy
a. s., jehož předmětem bude změna umístění dobíjecí stanice pro elektromobily a parkovacích stání na
pozemcích parc. č. 108/5 a parc. č. 108/25 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.
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Bod programu: Záměr pronajmout pozemky pod stánky v k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/5/3
1. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek parc. č. 3/53 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře
24 m2 , za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za nájemné 1314 Kč/m2/rok.
2. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek parc. č. 3/54 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
76 m2, za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za nájemné 1314 Kč/m2/rok.
3. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek parc. č. 3/55 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
14 m2 , za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za nájemné 1314 Kč/m2/rok.
4. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 3/69 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
13 m2, za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za nájemné 1314 Kč/m2/rok.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/3/5/4
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. Z. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.03. 2019 do 28.02.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů
na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900, paní V. K.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.02.2019 do 30.04.2019 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše 539, paní E. C.
ze sociálních důvodu na dobu 6 měsíců od 01.11.2018 do 30.04.2019 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
Bod programu: Žádosti o přechod užívacího práva k bytu
usnesení č.: 19/3/5/5
1. RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu č. 4, Libušina 48 na paní H. S. Nájemní smlouva bude
uzavřena ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
2. RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu č. 25, Chelčického 687 na paní Š. J. Nájemní smlouva bude
uzavřena ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ 28. října
usnesení č.: 19/3/5/6
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt pro paní T. N., pedagogického pracovníka ZŠ 28. října.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Preventivní publikace – reklama města
usnesení č.: 19/3/6/1
RM schvaluje podporu projektu formou zaplacení reklamního místa v podobě znaku a názvu města
uvedených v preventivní publikaci Českého červeného kříže zaměřené na dětské úrazy ve výši 7.505 Kč
bez DPH. Částka bude zaslána na účet IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, které je
pověřeno vydáním této publikace.
Bod programu: Univerzita 3. věku
usnesení č.: 19/3/6/2
RM bere na vědomí informace o Virtuální univerzitě třetího věku, kterou organizuje České zemědělské učení
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v Praze a které probíhá v Kralupech nad Vltavou.
Bod programu: Žádost HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., o individuální dotaci na
pronájem ledové plochy na rok 2019
usnesení č.: 19/3/6/3
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY
NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na úhradu
pronájmů ledové plochy pro mládež, ve výši 1.200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), organizace 5888 (Dotace
na podporu sportu).
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
neinvestiční individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD
VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Žádost Oblastního spolku ČČK Mělník, o individuální dotaci
usnesení č.: 19/3/6/4
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK Mělník, IČ: 00425770, Kokořínská
3465, 276 01 Mělník, 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).
2. 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 Oblastní spolek ČČK Mělník, IČ: 00425770, Kokořínská 3465, 276 01
Mělník.
Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských ZŠ
usnesení č.: 19/3/6/5
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní rok
2019/2020 ve dnech 02.04.2019 a 03.04.2019, vždy od 14.00 do 17.00 hodin.
Zápis bude probíhat v těchto školách:
• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523,
okres Mělník, příspěvková organizace
• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník,
příspěvková organizace
• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace
• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace
Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ
usnesení č.: 19/3/6/6
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok
2019/2020:
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:
čtvrtek 09.05.2019 a pátek 10.05.2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501.
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:

str. 5

čtvrtek 09.05.2019 a pátek 10.05.2019 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523.
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše:
čtvrtek 09.05.2019 v čase od 08:00 do 16:00 hod. a v pátek 10.05.2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Zápis proběhne v budově ředitelství školy, Dr. E. Beneše č. p. 694.
Bod programu: Program prevence kriminality na rok 2019
usnesení č.: 19/3/6/7
RM bere na vědomí Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2019.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bod programu: ŽP – Výsadba letniček
usnesení č.: 19/3/7/1
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SEMPRA PRAHA a.s, U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7,
IČ 45797439, na dodávku letniček za cenu 120.272,01 s DPH, 104.584,36 bez DPH.
VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 z fondu STA, Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad
Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným panem Karlem
Jiráským, místopředsedou spolku ve výši 4.824,- Kč na podporu a výdaje související s konáním Zimní
výstavy drobného zvířectva.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/0002/2019) s Českým svazem chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka
1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným panem Karlem Jiráským, místopředsedou spolku.
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace – Dětský domov a Školní jídelna
usnesení č.: 19/3/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty, § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5339
(Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) org. 0011 z fondu STA, Dětskému domovu
Kralupy nad Vltavou, IČ 495 21 641, sídlem U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
zastoupeném ředitelkou paní Mgr. Elenou Demianovou ve výši 5 000,- Kč na podporu pořádání 1. plesu
Dětského domova.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Dětským
domovem a Školní jídelnou, IČ 495 21 641, sídlem U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
zastoupeném ředitelkou paní Mgr. Elenou Demianovou.
3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)
a § 6112 (zastupitelstva obcí), z pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)., ve výši 5.000 Kč na položku
5339 (Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím).
IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
1) Zpráva o činnosti v roce 2018
2) Úprava Knihovního řádu Městské knihovny Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/3/9/1
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v roce 2018.
2. RM bere na vědomí úpravu Knihovního řádu Městské knihovny Kralupy nad Vltavou, která se týká části
„Povinnosti při zabezpečení osobních údajů“
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Bod programu: Servisní smlouva na servisní a udržovací činnosti knihovního systému Tritius
usnesení č.: 19/3/9/2
RM schvaluje uzavření Servisní smlouvu na servisní a udržovací činnosti, které jsou nezbytné pro užívání
automatizovaného knihovního systému Tritius.
Bod programu: Přehledová zpráva
usnesení č.: 19/3/9/3
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizace, za leden 2019.
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2018 a 2019
usnesení č.: 19/3/9/4
1. RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
změnu odpisového plánu na rok 2018.
2. RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
změnu odpisového plánu na rok 2019.
X.
OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ)
Bod programu: Navýšení měsíčních dotací na autobusové linky PID pro rok 2019
usnesení č.: 19/3/10/1
1. RM schvaluje navýšení měsíčních záloh na provoz dopravní obslužnosti autobusových linek PID 370, 372,
457, 458, 470, 473, 663 na rok 2019 v celkové výši 14.104,02 Kč a uzavření souvisejících dodatků
ke stávajícím smlouvám na provoz dopravní obslužnosti.
2. RM bere na vědomí předloženou změnu JŘ linky 457 a 458 s účinností od 01.03.2019.
Bod programu: Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů (DOPSML/00001/2019)
usnesení č.: 19/3/10/2
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“ (DOPSML/00001/2019) mezi městem Kralupy nad Vltavou
a právnickou osobou CENDIS, s. p.
XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Komise sociálně právní ochrany dětí
usnesení č.: 19/3/11/1
RM bere na vědomí členy Komise sociálně právní ochrany dětí:
• Mgr. Bohuslava Glasslová
• Eva Kutinová
• Mgr. Dagmar Knopfelmacherová
• Šárka Jakušová, DiS.
• MUDr. Ivana Divišová
• Mgr. Nikola Horáková
• Mgr. Eva Ivanová
Bod programu: Schválení předsedy Sportovní komise
usnesení č.: 19/3/11/2
RM schvaluje předsedou Sportovní komise Jana Špačka s účinností od 01.02.2019.
Bod programu: Předsedové komisí - účinnost
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usnesení č.: 19/3/11/3
RM schvaluje obsazení předsedů do komisí s účinností od 01.02.2019.
Bod programu: Schválení členů komisí
usnesení č.: 19/3/11/4
RM schvaluje členy komisí s účinností od 01.02.2019.
Ekologická – Andrea Malíková, Lukáš Votík, Adéla Humlová, František Málek
Sportovní – Luboš Truhlář, Petr Marek, Pavel Janouškovec
Dopravy – Stanislav Hejduk, Petr Závodský, p. Hofman, Petr Marek
Majetkoprávní – Petra Doležálková, Antonín Melka, Radek Hyský, Markéta Vajnerová
Kulturní – Jan Doležálek, Filip Prantl, Bc. Jan Bartoš
Zdravotní, sociální a bytová – Věra Bavorová, Tomáš Pekárek, pí Randáková, Vlasta Brixová
Redakční rada – Filip Prantl, Stanislav Hejduk
Školská a prevence kriminality – Simona Truhlářová, Martin Luksík, Kateřina Viktorová
Bod programu: Schválení zapisovatelů komisí
usnesení č.: 19/3/11/5
RM schvaluje zapisovatele komisí s účinností od 01.02.2019.
Sportovní – Marta Válková
Kulturní – Stanislava Valterová
Školská a prevence kriminality – Lenka Turečková
Zdravotní, sociální a bytová – Mgr. Eva Ivanová
Výstavby a rozvoje města – Jindřich Karvánek
Dopravy – Marta Ulmová
Majetkoprávní – Helena Lesáková
Redakční rada – Lenka Moravcová
Ekologická – Magdalena Moravcová
Sociálně právní ochrany dětí – Mgr. Eva Ivanová
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Individuální dotace pro Okresní tělovýchovné sdružení Mělník
usnesení č.: 19/3/13/1
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Okresní tělovýchovné sdružení Mělník, IČ67673881,
Pražská 342/34, 276 01 Mělník, na vyhlášení ankety „Sportovec Mělnicka za rok 2018, 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).
2. 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 OTS Mělník, IČ: 67673881, se sídlem Pražská 417, 2746 01 Mělník,
na vyhlášení ankety „Sportovec Mělnicka za rok 2018“.
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – DDM Kralupy
usnesení č.: 19/3/5/7
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt pro pana Petra Krbce, pedagogického pracovníka DDM Kralupy
nad Vltavou.

str. 8

ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 18.02.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 05.02.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 3 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 04.02.2019.

V Kralupech nad Vltavou, dne 05.02.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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