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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. února 2019 
(RM č. 4) 

 
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. 4 
usnesení č.: 19/4/1/1  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 3/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 
usnesení č.: 19/4/2/1  
1. RM schvaluje změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací, v předložené podobě 

(viz příloha č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 01.02.2019, z důvodu změn příplatků za vedení.   
2. RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 – Mgr. Bohuslavy 

Glasslové, v předložené podobě (viz příloha č. 2 důvodové zprávy), v souvislosti s navýšením zvláštního 
příplatku, s účinností od 01.02.2019.  

3. RM schvaluje změny platových výměrů ředitelů: 

• ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova – Mgr. Bohuslavy Glasslové,  

• ZŠ Komenského – Mgr. Jiřiny Hereinové, 

• ZŠ V. Havla – Mgr. Martina Luksíka, 

• MŠ Dr. E. Beneše – Mgr. Pavly Kickové, 

• ZUŠ Kralupy nad Vltavou – Luboše Harazina, 

• DDM Kralupy nad Vltavou – Mgr. Kateřiny Viktorové 
v předložené podobě (viz příloha č. 3), v souvislosti s navýšením osobního příplatku, s účinností  
od 01.02.2019. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2019   
usnesení č.: 19/4/3/1 
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 4.030.000 Kč, na základě 

žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.030.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů 
dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 4.030.000 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 1.984.019 Kč. Jedná se  
o neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ od Krajského úřadu 
Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 1.984.019 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.984.019 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 270.069,73 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky určené na parkovací stání podél ZŠ Komenského, které nebyly v roce 2018 vyčerpány  
a nebudou čerpány ani v roce 2019 z důvodu „Přístavby ZŠ Komenského“. Finanční prostředky přechází 
do r. 2019 na akci: „Parkovací záliv podél vozovky Gen. Klapálka“. Tato akce je v rozpočtu 2019 ve výši 
570.790 Kč a je vysoutěžena. Na stavbu je třeba o 179.284,73 Kč více, dále je potřeba na BOZP 20.000 Kč 
a na projektovou dokumentaci, která je dokončena a odevzdána 70.785 Kč.  Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 270.069,73 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219  
o 270.069,73 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 140.360 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 591. Jedná se o PD na akci 
„Parkovací stání a chodník v ulici J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK z § 4329 (ostatní 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na § 3599 (Ostatní činnost ve 
zdravotnictví) pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím PO). Finanční prostředky budou použity  
na poskytnutí dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice.  

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Revitalizace veřejných ploch na sídlišti Hůrka – I. etapa 
usnesení č.: 19/4/4/1 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
kontrolního rozpočtu na akci: „Revitalizace veřejných ploch na sídlišti Hůrka – I. etapa“. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka  
usnesení č.: 19/4/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Lávka přes Zákolanský potok 
v ul. Budečská stezka“ s dodavatelem Jirop trade s.r.o., M. Švabinského 900, 272 01 Kladno, IČ: 02158035,  
za celkovou cenu 1.658.106,10 Kč bez DPH, resp. 2.006.308,38 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Pojištění majetku a odpovědnosti města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/4/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem 

„Pojištění majetku a odpovědnosti města Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje kompletní zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané  

v otevřeném řízení s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti města Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 
- Bc. Miroslav Raif, vedoucí odboru EKO 
- Martina Salačová, referent odboru EKO 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Jana Apltová, referent odboru EKO 
- Petra Jírová, referent odboru EKO 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Výkon TDI – Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou 
v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/4/4/4 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření příkazní smlouvy na akci „Výkon TDI – Rekonstrukce 
jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“ 



str. 3 

s dodavatelem Warantia, s.r.o., Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994, za celkovou cenu  
570 000,- Kč bez DPH, resp. 689 700,- Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele VZ: Výkon AD – Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou 
v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/4/4/5 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření příkazní smlouvy na akci „Výkon AD – Rekonstrukce 
jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62918544, za celkovou cenu 880 000,- 
Kč bez DPH, resp. 1 064 800,- Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele VZ: Koordinátor BOZP – Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad  
jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/4/4/6 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření příkazní smlouvy na akci „Koordinátor BOZP – 
Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad 
Vltavou“ s dodavatelem Bohumil Oliva, U Lipky 428, 270 61 Lány, IČ: 04196082, za celkovou cenu 84 000,- Kč 
bez DPH, resp. 101 640,- Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Parkovací stání a chodník v ulici J.Holuba, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace  
usnesení č.: 19/4/4/7 
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace ke sloučenému řízení a provedení 
stavby na akci: „Parkovací stání a chodník v ulici J.Holuba, Kralupy nad Vltavou“ firmou NOZA, s.r.o., Huťská 
229, 272 01 Kladno ve výši 116.000,00 Kč bez DPH (140.360,00 Kč vč DPH). 

 
Bod programu:  Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM 
za období leden 2019 
usnesení č.: 19/4/4/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období leden 2019. 

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ – Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému  
města a ORP Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/4/4/9 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP 
Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje kompletní zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Modernizace protipovodňového varovného  
a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Lukáš Hodík, Dis., krizové řízení 
- Lenka Moravcová, referent ORM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Švecová, vedoucí odboru KS 
- Zuzana Valášková, referent ORM 

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ – Parkoviště v ulici Třebízského v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/4/4/10 
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1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkoviště v ulici 
Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ 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 stavební práce s názvem 
„Parkoviště v ulici Třebízského v Kralupech 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 GUTTENBERT, s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 

- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník, IČ: 2711064   

- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

- Silnice Žáček, s.r.o., Ant. Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ: 44569432 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 

- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 

- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Libor Lesák, místostarosta 

- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 

- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyloučení vybraného dodavatele VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad 
Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 19/4/4/11 
1. RM schvaluje zrušení Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 05.02.2019 k veřejné zakázce „Řešení 

zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ a zároveň usnesení rady města  
č. 19/2/4/1 ze dne 21.1.2019. 

2. RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele společnost PRAGOTRADE spol. s r.o., Maršála Rybalka 
379, 273 08 Pchery, IČ: 16189612 v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, z účasti v zadávacím řízení 
„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ a to z důvodu, že byly 
naplněny důvody vyloučení podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona, tj. údaje a doklady (doklady 
k prokázání technické kvalifikace) předložené účastníkem zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti  
a měly vliv na posouzení podmínek účasti. 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeček – festival UNITY RAGE 
usnesení č.: 19/4/5/1 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro konání hudebního festivalu UNITY RAGE 2019  
ve dnech od 26.07.2019 do 28.07.2019 pro Michala Pomahače – hlavního pořadatele akce, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za nájemné 2.000 Kč bez DPH. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování cirkusu 
usnesení č.: 19/4/5/2 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 18.03.2019 do 24.03.2019 za účelem hostování 
Cirkusu JO - JOO, s.r.o. zastoupeného Jiřím Výškou, produkčním cirkusu,  Zbožíčko 20, 289 25 Straky,  
IČ: 05579139, za částku 1.000 Kč/den bez DPH. 

 

Bod programu: Zřízení placené parkovací zóny v ulici Dobrovského  
usnesení č.: 19/4/5/3 
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RM schvaluje  zřízení nové placené parkovací zóny na parkovišti v ulici Dobrovského v počtu 5 parkovacích 
míst. 

 

Bod programu: Záměr o nájmu části pozemku parc. č. 173/1, k. ú. Mikovice      
usnesení č.: 19/4/5/4    
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 173/1 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře 
310m2, za účelem zahrádkaření a rekreace, paní V. R. Přímo adresný záměr města, a to z důvodu dobrých 
mravů po úmrtí původního nájemce, bude zveřejněn na úředních deskách. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/4/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova 211 panu D. K., jako  

na byt služební, na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900,   paní J. B.  ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  01.03.2019 do 28.02.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 panu J. F.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíců od 01.03.2019 do 31.05.2019.   
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2019 do 30.06.2019. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Komenského čp. 198  Mgr. M. P., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2019 do 28.02.2020.  

 

Bod programu: Pořádání blešího trhu – Farní charita  
usnesení č.: 19/4/5/7 
RM bere na vědomí pořádání charitativního blešího trhu dne 15.05.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. Farní 
charitou Kralupy nad Vltavou v ulici Sokolská. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou                                      
usnesení č.: 19/4/5/8 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 73 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou 
v rozsahu 20 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědí dobou, za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH ve výši 
stanovené zákonem.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: SEMIRAMIS z. ú. - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad  
Vltavou za rok 2018 
usnesení č.: 19/4/6/1  
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Centra terénních programů Středočeského kraje - SEMIRAMIS z. ú. - 
o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. ledna 2018 - 31. prosince 2018). 

 

Bod programu: Žádost Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice o individuální dotaci na podporu  
sociálních služeb 
usnesení č.: 19/4/6/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552, 

se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85, ve výši 10.000,- Kč, na projekt „Divadlo nám 
pomáhá 2019“. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 
5339 (Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

2. 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 
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pozdějších předpisů, pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552, se sídlem Podřipská 
1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 19/4/6/3 
RM schvaluje přidělení bytu č. 212 v domě s pečovatelskou službou na adrese: sídl. U Cukrovaru č. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní O. B. 

 

Bod programu: Žádost HOSPICE TEMPUS, z. s., o individuální dotaci 
usnesení č.: 19/4/6/4 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Mratínská 564, 

Bášť, PSČ: 250 65, ve výši 10.000,- 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).  

2. 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 HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Mratínská 564, Bášť, PSČ: 250 65.  

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Ak. soch. Josef Majrych  
usnesení č.: 19/4/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 

(neinvestiční transfery fyzickým osobám),  org. 0011 z fondu STA, Ak.soch. Josefu Majrychovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 5.000 Kč na nákup skleněných pohárů pro závodníky na prvních třech 
místech krasobruslařského závodu „Kralupská klička“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Ak. soch. 
Josefem Majrychem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)  
a paragrafu 6112 (Zastupitelstva obcí), z pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům),  ve výši 10 000,- Kč 
na položku 5493 (neinvestiční transfery fyzickým osobám). 

 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli 
usnesení č.: 19/4/9/3 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 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 
usnesení č.: 19/4/9/4 
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 čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 19/4/9/5 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizace, čerpání z rezervního 
fondu ve výši 160.000 Kč na nákup a instalaci IT techniky. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: ČSAD Střední Čechy, a. s. – změna – licence – odejmutí (převod linky 257457 pod krajskou  
licenci) 
usnesení č.: 19/4/10/1 
1. RM schvaluje změnu linky s licencí městské hromadné dopravy v Kralupech nad Vltavou (linka 257457 

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy – Minice – Žel. st. – Tesco) na linku s krajskou licencí 250457 
s účinností od 01.03.2019. 

2. RM bere na vědomí, že změna linky s licencí městské hromadné dopravy v Kralupech nad Vltavou (linka 
257457 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy – Minice – Žel. st. – Tesco) bude provedena na linku 
s krajskou licencí (linka 250457) na základě schváleného Dodatku ke stávající Smlouvě. 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 19/4/11/1  
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 1 ze dne 16.01.2019 a zápis Komise sociálně 
právní ochrany dětí č. 2 ze dne 13.02.2019. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 1/2019 
usnesení č.: 19/4/11/2  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 1/2019 ze dne 14.02.2019. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Vlajka pro TIBET 
usnesení č.: 19/4/13/1  
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019 u budovy městského úřadu. 

 
Bod programu: Schválení členů komise výstavby a rozvoje města 
usnesení č.: 19/4/13/2  
RM schvaluje komisi výstavby a rozvoje města s účinností od 01.03.2019 ve složení: 
Ing. arch. Vlasta Poláčková, Ing. arch. Hana Blahušková, Ing. arch. Michal Vondra, Ing. Petr Marek, Ing. Luboš 
Truhlář, Ing. Ivan Ottis, Ing. arch. Pavel Skalička, Ing. Martin Czechman 

 
Bod programu: PD na rekonstrukci 2 místností v budově hasičského sboru v Minicích 
usnesení č.: 19/4/13/3 
RM ukládá RIaSM zajistit vypracování PD na rekonstrukci 2 místností v budově hasičského sboru v Minicích. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o nájem bytu ze sociálních důvodů (M. Karchňák)                                      
usnesení č.: 19/4/5/5 
RM schvaluje přijetí žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů panu M. K. 

 
Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli 
usnesení č.: 19/4/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Individuální dotace – Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou,z.s.  
ODLOŽENO 
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Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou za rok 2018 do rezervního fondu  
ODLOŽENO 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky a úhrady ztráty za rok 2018 příspěvkové organizace  
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou za rok 2018 
ODLOŽENO 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 04.03.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 19.02.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 4 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 18.02.2019. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.02.2019 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta           Libor Lesák, místostarosta               
 
 
 


