č.j.: MUKV 24576/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. března 2019
(RM č. 6)
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. 6
usnesení č.: 19/6/1/1
RM schvaluje návrh programu 6. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva s městem Neratovice na zabezpečení výkonu agendy „silničního
správního úřadu“
usnesení č.: 19/6/2/1
1. RM konstatuje, že město Neratovice má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní správy
na úseku „silničního správního úřadu“ ve věcech silnic II. a III. pro město Kralupy nad Vltavou.
2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Neratovice v předloženém znění, jejímž
předmětem je zabezpečení výkonu státní správy na úseku „silničního správního úřadu“ v rozsahu
stanoveném ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 40 odst. 4 písm. a),
b) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s městem Neratovice.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2019
usnesení č.: 19/6/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 240.669 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci
projektu „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“.
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, pol. 4116 o 240.669 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
o 240.669 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 42.300 Kč. Jedná se o pojistné plnění od
spol. Slavia pojišťovna a.s., za škodu způsobenou nárazem vozidla do památníku v Minicích, Pražská ulice,
Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře
(vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 42.300 Kč a navýšení výdajů kap.
č. 5 – realizace investic, § 3639 o 42.300 Kč.
3. Ponížení rozpočtu 2019 o částku ve výši 28.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 28.000
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 28.000 Kč.

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 652.311 Kč. Jedná se o investiční dotaci
na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci projektu
„Nové funkce informačních systémů města Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny
do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 652.311
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 652.311 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 2.847.049,03 Kč. Jedná se o první část
dotace z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR, která je účelově určena na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
a profesionalizace zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,
pol. 4116 o 2.847.049,03 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 271.549,03 Kč,
kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 2.273.000 Kč a § 3900 o 302.500 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 150.000 Kč. Jedná se o peněžitý dar
od spol. MONTAKO, s.r.o., který je určen jako finanční příspěvek na kulturní činnost města Kralupy nad
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3326 o 150.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10
– kancelář starosty, § 3326 o 150.000 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 558.145,92 Kč. Jedná se o investiční
dotaci ze Středočeského povodňového fondu na akci: „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad
Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 558.145,92 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický
odbor, § 6409 o 558.145,92 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5321 (neinvestiční transfery obcím). Jedná se
o finanční částku pro MěÚ Neratovice na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení výkonu
agendy „silničního správního úřadu“ viz materiál odboru OKTAJ/DOP bod č. II/1.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 28.673 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 178 (parkoviště
v ulici Třebízského). Finanční prostředky budou použity na zajištění autorského dozoru a koordinátora
BOZP na akci „Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ viz materiál odboru RI bod č. IV/4.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.108 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 5512 pol. 6121 org. 594. Jedná se o projekční práce
v objektu hasičárna Minice na akci „Stavební úpravy v objektu SDH Minice – šatna kancelář, Kralupy nad
Vltavou“ viz materiál odboru RI bod č. IV/3.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 181.984 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 595. Jedná se o projektovou
dokumentaci na akci „Okružní křižovatka ul. Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“
viz materiál odboru RI bod č. IV/10.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 253.035,20 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z
§ 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 596. Jedná se o projektovou
dokumentaci na akci „Okružní křižovatka ulic Mostní s třídou Legií a ul. Třebízského v Kralupech nad
Vltavou“ viz materiál odboru RI bod č. IV/11.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – III. etapa – autorský dozor
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usnesení č.: 19/6/4/1
RM schvaluje zajištění autorského dozoru na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města – III. etapa“, Ing.
arch. Petrem Preiningerem (DUK atelier s.r.o.), za celkovou cenu 199 830,-Kč bez DPH. Konečná cena bude
účtována dle skutečně vykonané činnosti. S Ing. arch. Petrem Preiningerem bude uzavřena příkazní smlouva.
Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2019 z prostředků určených na centrum města.
Bod programu: Postup dalšího řešení ve věci využití objektu pivovarské Sladovny
usnesení č.: 19/6/4/2
RM doporučuje ZM odložit tento bod do příštího jednání ZM, dne 06.05.2019.
Bod programu: Stavební úpravy v objektu SDH Minice – šatna kancelář, Kralupy nad Vltavou – projektová
dokumentace
usnesení č.: 19/6/4/3
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci:
„Stavební úpravy v objektu SDH Minice – šatna kancelář Kralupy nad Vltavou“ zpracovatel PD Jiří Cettl,
Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 34.800,00 Kč bez DPH (42.108,00 Kč vč. DPH).
Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Parkoviště v ulici Třebízského v Kralupech nad Vltavou
usnesení č.: 19/6/4/4
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkoviště v ulici Třebízského
v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01
Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 2 057 834,05 Kč bez DPH, resp. 2 489 979,20 Kč s DPH.
Bod programu: Schválení záměru výstavby autobusového terminálu vč. příjezdové komunikace, Kralupy
nad Vltavou
usnesení č.: 19/6/4/6
1. RM schvaluje realizaci investičního záměru „Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace, Kralupy
nad Vltavou“.
2. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na projektové práce na akci „PD Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem SAURA, s.r.o.,
Minoritská 10, 602 00 Brno, IČ: 49974050, za celkovou cenu 1 735 000,- Kč bez DPH, resp. 2 099 350 Kč
s DPH, zadávanou v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období
2014-2020, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a zároveň mimo režim interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených Radou
města.
Bod programu: „Komunikace Zeměchy“ – pozastavení prací na projektové dokumentaci
usnesení č.: 19/6/4/7
1. RM bere na vědomí informaci o předložení nesouhlasného stanoviska Českého rybářského svazu, z.s.
místní organizace v Kralupech nad Vltavou na akci: „Komunikace Zeměchy“.
2. RM ukládá RIaSM zajistit dokončení projektové dokumentace do stavu pro předložení ke stavebnímu
řízení.
Bod programu: Schválení záměru – Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ 28. října
usnesení č.: 19/6/4/8
1. RM schvaluje investiční záměr přestavby „Sportovního hřiště v areálu Základní školy v Kralupech nad
Vltavou, 28. října 182“.
2. RM ukládá odboru RI zajistit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace.
Bod programu: Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ 2019
usnesení č.: 19/6/4/9
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RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, podání žádosti o dotaci na projekt „Oáza pro
školu“ z grantového programu Podpora regionů 2019 Nadace ČEZ s celkovými náklady 140.000,- Kč.
Bod programu: Okružní křižovatka ulic Přemyslova s Lidovým náměstím, Kralupy nad Vltavou – projektová
dokumentace
usnesení č.: 19/6/4/10
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu
rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým
náměstím v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem V – projekt s.r.o., Poděbradova 1702/61b, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava ve výši 150.400,- Kč bez DPH (181.984,- Kč vč DPH).
Bod programu: Okružní křižovatka ulic Mostní s Třídou Legií a ul. Třebízského, Kralupy nad Vltavou –
projektová dokumentace
usnesení č.: 19/6/4/11
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu
rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ul.
Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem V – projekt s.r.o., Poděbradova 1702/61b, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava ve výši 209.120,- Kč bez DPH (253.035,20 Kč vč DPH).
Bod programu: Výběr dodavatele – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III.
etapa
usnesení č.: 19/6/4/12
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Řešení zpevněných ploch
v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ s dodavatelem Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, za celkovou cenu 18.179.191,95 Kč bez DPH.
2. RM schvaluje uvolnění jistoty ve výši 300.000,- Kč všem účastníkům zadávacího řízení „Řešení
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ v souladu s ust. § 41 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Bod programu: Zrušení 2. část VZ a opětovné vyhlášení VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad
Vltavou 2019 – 2021
usnesení č.: 19/6/4/13
1. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 – 2021,
2. část: LOKALITA LOBEČEK“, v souladu s ustanovením s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona s uvedením
důvodu, že předložená nabídková cena jediného účastníka je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná.
2. RM schvaluje opětovné vyhlášení veřejné zakázky na služby s názvem „Údržba veřejné zeleně
v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021“, pro 2. část: LOKALITA LOBEČEK, 3. část: PŘÍRODNÍ LOKALITY
a 4. část: ZELEŇ V ZŠ A MŠ + ZÁHONY A KVĚTINOVÉ MÍSY
3. RM schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení
s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021“.
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP
- Ing. Iveta Nezbedová, referent odboru ŽP
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Ing. Blanka Nedbalová, zástupce vedoucí odboru ŽP
- Milan Baráth, referent odboru ŽP
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou
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usnesení č.: 19/6/5/1
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 81/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
9 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s celoroční provozní dobou, za účelem provozování
restaurační předzahrádky před restaurací ARTS CAFÉ, v Sokolské ulici čp. 483, Kralupy nad Vltavou, za roční
nájemné 7.200 Kč.
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města.
Bod programu: Žádost o zřízení 4. placené parkovací zóny na sídl. U Cukrovaru
usnesení č.: 19/6/5/2
RM schvaluje zřízení 4. placené parkovací zóny na sídl. U Cukrovaru v počtu 5 parkovacích míst.
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice (Hruškovna)
usnesení č.: 19/6/5/3
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou o výměře 310 m2, s paní V. R., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku
k zahrádkaření a rekreaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
výše nájemného je 5 Kč/m2/rok, tj. 1.550 Kč/rok.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy - změna výše úhrady za zřízení věcného
břemene – zrušení usnesení č. 17/12/5/3 ze dne 29.05.2017.
usnesení č.: 19/6/5/4
1. RM ruší usnesení č. 17/12/5/3 ze dne 29.05.2017.
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení VN a NN na pozemcích , par. č. 605/1, parc. č. 573/4, par. č. 566/1, parc.
č. 1721 a parc. č. 1723, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu
ve výši 1.000,-Kč vč. DPH.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy
usnesení č.: 19/6/5/5
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 204/2 a parc. č. 204/5 v k. ú. Zeměchy u Kralup
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 16
v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za
každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené
zákonem.
Bod programu: Prodej pozemků v k.ú. Lobeček, ul. Veltruská
usnesení č.: 19/6/5/6
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat část pozemku parc.č.83/1 a pozemku parc.č.83/94 v k.ú.
Lobeček, zahrnutých dle platné územně plánovací dokumentace města Kralupy nad Vltavou do plochy
„OV2- občanské vybavení – obchod a administrativa a Z54 – Lobeček, Veltruská“ za účelem komerčního
využití v souladu s regulativy pro tuto plochu.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ, Na Velvarské silnici)
usnesení č.: 19/6/5/7
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 570/3 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,
IČ 24729035, 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.
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (Na Velvarské silnici)
usnesení č.: 19/6/5/8
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 367/16 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,
IČ 24729035, 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (ČEZ, Nerudova)
usnesení č.: 19/6/5/9
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na pozemcích parc. č. 108/5, parc. č. 108/25 a parc.
č. 156/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, 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: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Komenského
usnesení č.: 19/6/5/10
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt Ing. H. H., zaměstnankyni ZŠ Komenského.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/6/5/11
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Vrchlického čp. 703, paní M. L.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2019 do 30.04.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, J. Palacha čp. 738 paní L. R.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2019 do 31.03.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp. 900, paní K. K.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2019 do 30.04.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 30, Dr. E. Beneše čp. 539, paní J. K. ze sociálních
důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2019 do 31.03.2020.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů
na dobu 3 měsíce od 01.03.2019 do 31.05.2019 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2019 do 30.06.2019.
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského 198, J. V., jako na byt služební,
na dobu 1 roku od 01.04.2019 do 31.03.2020.
Bod programu: Žádost o pronájem skladu
usnesení č.: 19/6/5/12
RM schvaluje záměr města pronajmout objekt bez čísla popisného, umístěný na pozemku parc. č.st. 753
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem pronájmu skladovacích prostor na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou, za cenu 12.000,00 Kč/rok bez DPH.
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ, U Studánky)
usnesení č.: 19/6/5/13
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav pojistkové skříně s kabelovým rozvodem na pozemku parc. č. 549/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,
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Teplická 874/8, IČ 24729035, 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: Prodej pozemků v centru města, ul. Vaníčkova
usnesení č.: 19/6/5/14
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemky parc.č.784, parc.č.1723/1 a část pozemku
parc.č.1708 v k.ú. Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby polyfunkčních domů.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv
usnesení č.: 19/6/6/1
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 310 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům M. a E.
S. na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 415 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní V. K.
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 254 v DPS V Luhu 1181 paní L. K. na dobu určitou
od 01.04.2019 do 31.03.2020
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181 paní J. P.
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 261 v DPS V Luhu 1181 paní L. B.
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 351 v DPS V Luhu 1181 paní P. F.
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 458 v DPS V Luhu 1181 manželům J. a D. Č. na dobu
určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181 paní M. F.
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 555 v DPS V Luhu 1181 paní J. V.
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – Programové dotace na zájmové
aktivity pro rok 2019
usnesení č.: 19/6/6/2
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků dle
jednotlivých projektů:

převod z:
§
3429

pol.
5229

org
5666

částka
-1 613 400 Kč

převod na:
§
3429
3429
3429
3429
3429
3429

pol.
5493
5212
5213
5221
5222
5223

org
5666
5666
5666
5666
5666
5666

částka
202 300 Kč
346 500 Kč
30 000 Kč
75 000 Kč
923 800 Kč
35 800 Kč
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Bod programu: Žádost obce Úžice o uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy
usnesení č.: 19/6/6/3
1. RM ukládá ředitelům kralupských ZŠ předložit reálné kapacity škol a počty dětí spádových
i nespádových obcí docházejících do kralupských ZŠ.
2. RM ukládá OSVŠaK vypracovat výhled v daných obcích na další léta.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.

KANCELÁŘ STAROSTY

IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančních účelových darů
usnesení č.: 19/6/9/1
RM schvaluje dodatečně Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí níže uvedených
finančních účelových darů spojených se zajištěním 19. reprezentativního plesu DDM, který se konal dne
25.01.2019:
1. Finanční dar ve výši 7.000 Kč od firmy Bidfood Czech Republic s.r.o., IČO 70566542.
2. Finanční dar ve výši 10.000 Kč od firmy PESTR s.r.o., IČ: 47547260.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru
usnesení č.: 19/6/9/2
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové organizaci,
dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, přijetí finančního účelového daru ve výši 3.000 Kč, na pokrytí nákladů spojených se zajištěním akce
Abeceda peněz, od České spořitelny, a.s.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru
usnesení č.: 19/6/9/3
RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, dle § 37b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí
finančního účelového daru ve výši 117.450,- Kč, na nákup učebních pomůcek a stavebně technické
zabezpečení vstupu osob do prostoru sídla školy, od společnosti Lidl Česká republika, v.o.s.
Bod programu: Žádost o schválení investičního záměru stavebních úprav a přístavby
usnesení č.: 19/6/9/4
RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, investiční
záměr stavebních úprav a přístavby objektu Riegrova 181/5 a zadání vypracování projektových prací atelieru
A.D.U. atelier s.r.o., IČ: 27181138, dle předložené nabídky, za celkovou částku 190.000,- Kč. Úhrada
vypracování projektové dokumentace bude provedena z fondu ZUŠ.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka stavebního materiálu
usnesení č.: 19/6/9/5
1. RM schvaluje vyhlášení a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního
materiálu“ formou uzavřené výzvy podle části 3 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního
materiálu“.
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3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- MONTAKO - obchod s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017,
Vladimír Žemla, sídl. Hůrka 1056, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402077,
Naděžda Tlášková, Libušina 487, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 45888671.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru
usnesení č.: 19/6/9/6
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního účelového
daru ve výši 10.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů na upořádání akce „Dny Kralup 2019“, od společnosti
HECKL, spol. s r.o.
X.
OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ)
Bod programu: Pořízení změny úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem –
úhrada nákladů dle stavebního zákona
usnesení č.: 19/6/10/1
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, IČ: 16102053,
na vyhotovení změny č. 3 úpravy územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem,
za cenu ve výši 139 150,- Kč vč. DPH, v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a Správou železniční dopravní cesty, s.o., Praha
o poskytnutí účelového finančního příspěvku na pořízení Změny č. 3 územního plánu Kralupy nad
Vltavou zkráceným postupem.
XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č. 19
usnesení č.: 19/6/11/1
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 19 ze dne 06.03.2019.
2. RM schvaluje změnu názvu Ekologické komise na „Komise pro životní prostředí“.
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality
usnesení č.: 19/6/11/2
1. RM bere na vědomí zápis č. 01/2019 Komise školské a prevence kriminality ze dne 04.03.2019.
2. RM schvaluje plán činnosti Komise školské a prevence kriminality na 1. pololetí 2019.
3. RM schvaluje členem Komise školské a prevence kriminality paní Stanislavu Valterovou s účinností
od 01.04.2019.
Bod programu: Sportovní komise RM - oprava administrativních chyb a zrušení části usnesení RM č.
19/5/11/2 body 2.1., 2.2. a 5.1., 5.2. ze dne 04.03.2019.
usnesení č.: 19/6/11/3
1. RM ruší část usnesení 19/5/11/2 body 2.1., 2.2. a 5.1., 5.2. ze dne 04.03.2019 z důvodu administrativní
chyby.
2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Oh Do Kwan, IČ: 22724869, Větrná 387, 331 44
Kožlany, ve výši 48 000 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 Oh Do Kwan, IČ: 22724869, Větrná 387, 331 44 Kožlany.
5.1.
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Minice, IČ: 65601301, Na
Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Minice, ve výši 35 000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,
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§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na
podporu sportu).
5.2.
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 Sbor dobrovolných hasičů Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196,
278 01Kralupy nad Vltavou – Minice.
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 2/2019
usnesení č.: 19/6/11/4
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 2/2019 ze dne 12.03.2019.
Bod programu: Úprava členů komisí
usnesení č.: 19/6/11/5
1. RM jmenuje členy Komise sportovní Michala Topinku, Jana Šímu, Petru Doležálkovou k 01.04.2019.
2. RM jmenuje člena Komise kulturní Jitku Košťálovou k 01.04.2019.
3. RM odvolává člena Komise dopravy Stanislava Hejduka k 01.04.2019.
4. RM jmenuje člena Komise dopravy Michala Pekárka k 01.04.2019.
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality
usnesení č.: 19/6/11/6
RM schvaluje zapojení města Kralupy nad Vltavou a účast kralupských základních škol v projektu Báječný den
s chemií, pořádaný Nadací Unipetrol a uhrazení nákladů spojených s účastí kralupských základních škol
v maximální výši do 9.000 Kč z fondu starosty města.
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM

Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Žádost obce Úžice o uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy
usnesení č.: 19/6/6/3
1. RM schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové, podle § 178 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), s obcí Úžice.
2. RM schvaluje uzavírání dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, podle
§ 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), s jinými obcemi do odvolání, z kapacitních důvodů (město uzavřelo dohody již s několika
okolními obcemi a prioritou je, aby naplnilo povinnost zajištění podmínek pro vzdělávání dětí s trvalým
pobytem na území města podle Školského zákona).
Bod programu: Žádost o nájem bytu ze sociálních důvodů
usnesení č.: 19/6/13/1
RM schvaluje přijetí žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů panu M. K.
Odložené materiály
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky ze
stavební uzávěry
ODLOŽENO – vyžádat podrobnější informace od projektanta
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ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 01.04.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 19.03.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 6 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.03.2019.

V Kralupech nad Vltavou, dne 19.03.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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