č.j.: MUKV 28100/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. dubna 2019
(RM č. 7)
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. 7
usnesení č.: 19/7/1/1
RM schvaluje návrh programu 7. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 6/2019 (plnění
usnesení).
II.

OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2019
usnesení č.: 19/7/3/1
Rada města schvaluje:
Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3769 pol. 5169 org. 577
(nízkoemisní zóny). Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů při točení reportáže
o nízkoemisních zónách.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Bezbariérový chodník v ul. V Pískovně, Kralupy nad Vltavou – studie
usnesení č.: 19/7/4/1
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie stavby: „Bezbariérový chodník v ulici V Pískovně,
Kralupy nad Vltavou - Lobeček“ projektantem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10
za celkovou částku ve výši 189.980,- Kč vč DPH.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za
období březen 2019
usnesení č.: 19/7/4/2
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
z odboru RIaSM za období březen 2019.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/7/4/3
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 2019.
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 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. 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.: 19/7/4/4
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. 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 2019.
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:
− 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. Marek Czechmann, starosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM
Bod programu: Žádost o změnu účelu dotace – JS Jožánek, z.s.
usnesení č.: 19/7/4/5
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvy č. OSVŠKSML/00044/2019 s Jezdeckou stájí
Jožánek, z.s., Na Vršku 197, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22817271, a to z důvodu změny účelu dotace
na projektu „Jožánkovo konění“.
Bod programu: Výběr dodavatelů VZ – Strategické a analytické dokumenty – 1. etapa
usnesení č.: 19/7/4/6
1. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategické
a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ pro 1. část: Koncepce parkovacího systému na území města
Kralupy nad Vltavou 2020 – 2030 s dodavatelem ANTE, spol. s r.o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27, 147
00 Praha 4, IČ: 46345761, za celkovou cenu 240.000,00 Kč bez DPH, resp. 290.400,00 Kč s DPH.
2. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategické
a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
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3.

4.

5.

6.

veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ pro 2. část: Plán dopravní obslužnosti centra města s dodavatelem
ANTE, spol. s r.o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4, IČ: 46345761, za celkovou cenu
240.000,00 Kč bez DPH, resp. 290.400,00 Kč s DPH.
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategické
a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ pro 4. část: Energetický plán města Kralupy nad Vltavou 2020 2030, s dodavatelem PORSENNA, o.p.s., se sídlem Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392,
za celkovou cenu 345.000,00 Kč bez DPH, resp. 417.450,00 Kč s DPH.
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategické
a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ pro 5. část: Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad
Vltavou 2020 - 2024, s dodavatelem BDO Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ:
27244784, za celkovou cenu 250.00,00 Kč bez DPH, resp. 302.500,00 Kč s DPH.
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategické
a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ pro 6. část: Generel cyklistické dopravy na území celého správního
obvodu ORP Kralupy nad Vltavou s dodavatelem ANTE, spol. s r.o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27, 147
00 Praha 4, IČ: 46345761, za celkovou cenu 240.000,00 Kč bez DPH, resp. 290.400,00 Kč s DPH.
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Strategické
a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“ pro 7. část: Strategie likvidace odpadu na celém území správního
obvodu ORP Kralupy nad Vltavou 2020 - 2035 s dodavatelem ARCH consulting s.r.o., se sídlem Sluštická
873/6, 100 00 Prha 10, IČ: 28779479, za celkovou cenu 235.000,00 Kč bez DPH, resp. 284.300,00 Kč
s DPH.

V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (vodovodní a kanalizační přípoj. ul. Třebízského)
usnesení č.: 19/7/5/1
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 620/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 620/16 a parc. č. st.
1625 v k. ú. Kralupy 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (kanalizační příp. Vltavská)
usnesení č.: 19/7/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 167/1a parc. č. 182/6 v k. ú. Lobeček, jejichž
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 2440 v k. ú. Lobeček
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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (kanalizační příp. Dobrovského)
usnesení č.: 19/7/5/3
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 401/3 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 136 v k. ú. Lobeč 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (vodovodní příp. Kyjevská, Varšavská,
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Třebízského)
usnesení č.: 19/7/5/4
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 139/4, parc. č. 134/26 a parc. č. 129/38 v k. ú.
Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 134/37
a parc. č. st. 143 v k. ú. Lobeček 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (Budečská stezka)
usnesení č.: 19/7/5/5
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 566 v k. ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 30/2 v k. ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m a 400 Kč za každý
další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/7/5/6
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Vrchlického 703, paní A. P.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2019 do 31.03.2020.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Jana Palacha 738 paní J. H.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2019 do 30.04.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, J. Palacha 738 panu G. M.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2019 do 30.04.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, paní S. P.
ze sociálních důvodu na dobu 3 měsíce od 01.05.2019 do 31.07.2019 za podmínky uzavření Dohody
o splácení dluhu.
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900, paní V. K.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.05.2019 do 31.07.2019 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č.
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2019 do 30.06.2019 za podmínky dodržování Dohody
o splácení dluhu.
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou
usnesení č.: 19/7/5/7
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní E. T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
na pronájem části pozemku parc. č. 73 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou v rozsahu 20 m2, za účelem zřízení
parkovacího stání pro osobní automobil na náklady nájemce, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou, za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Změna provozní doby – předzahrádka před cukrárnou
usnesení č.: 19/7/5/8
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMSMLO/00056/2018 se společností EKLER s.r.o.,
jehož předmětem je změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc. č. 66/20
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před cukrárnou v Riegrově ul. čp. 182/6, z celoroční
provozní doby na provozní dobu od 01.04. do 30.09. příslušného roku, za celkové nájemné 4.000 Kč/rok.
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemku v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
usnesení č.: 19/7/5/9
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RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemek parc. č. st. 770 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře
5 m2, na kterém je umístěn přístřešek pro kontejnerové stání u domu 28. října čp. 484, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou.
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města.
Bod programu: Žádost o přemístění reklamního panelu ZŠ Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/7/5/10
RM schvaluje změnu umístění oboustranného reklamního panelu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám.
198, okres Mělník, příspěvková organizace, IČO: 47009098, z pozemku parc. č. 62/15 v k. ú. Kralupy nad
Vltavou na pozemek parc. č. 48/69 v k. ú. Lobeč (u lávky pro pěší).
Bod programu: Informace o pořádání akce (ukázka izraelských národních tanců)
usnesení č.: 19/7/5/11
RM bere na vědomí pořádání ukázky izraelských lidových tanců dne 26.07.2019 od 15:30 h do 16:00 h,
spolkem Besamim, Maiselova 250/18, Josefov, Praha, IČ: 26586070, před kostelem na Palackého náměstí
v Kralupech nad Vltavou.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Informace OSvŠK – Týden pěstounství Středočeského kraje
usnesení č.: 19/7/6/1
RM bere na vědomí informaci o Týdnu pěstounství Středočeského kraje ( 10.6.2019-14.06.2019).
Bod programu: Informace OSvŠK – Osoby bez přístřeší
usnesení č.: 19/7/6/2
RM bere na vědomí informaci o projektu Výzkumného ústavu MPSV, který se týká osob bez přístřeší.
Bod programu: Žádost o uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ a MŠ na 1. pololetí
2019
usnesení č.: 19/7/6/3
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z kap. č. 2 – OSVŠK následovně:
Z kap. 2 - OSVŠK, § 3111 – mateřské školy, položka 5331 - příspěvek na asistenta pedagoga, org. 5331,
rozdělit následovně:
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka (6 AP, výše úvazků 4,5)
15.320 Kč
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše (3 AP, výše úvazků 1,5)
5.106 Kč
Z kap. 2 - OSVŠK, § 3113 - základní školy, položka 5331 - příspěvek na asistenta pedagoga, org. 5331, rozdělit
následovně:
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 (12 AP, výše úvazků 6,5)
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 (4 AP, výše úvazků 2,25)
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou (5 AP, výše úvazků 2,675)
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 (9 AP, výše úvazků 5)

22.126 Kč
7.660 Kč
9.106 Kč
17.020 Kč

Z kap. 2 - OSVŠK, § 3114 - základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, položka 5331 příspěvek na asistenta pedagoga, org. 5331, pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 (7 AP, výše úvazků 4,7)
uvolnit 16.000 Kč.
Z kap. 2 – OSVŠK, § 3117 – první stupeň základních škol, položka 5331 – příspěvek na asistenta pedagoga,
org. 5331, pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182 (3 AP, výše úvazků 2,25) uvolnit 7.660 Kč.
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VII.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bod programu: ŽP – Žádost o rozpočtovou úpravu
usnesení č.: 19/7/7/1
RM schvaluje převedení částky 106.098,87 Kč z kap. 9 par. 3745 pol. 5169 org. 554 „Park Přátelství
u Cukrovaru“ a kap. 9 par. 3745 pol. 5192 „ poskytnuté náhrady“ na proplacení faktury č.j. MUKVP00D1C0Q
za náhradu škody majetku ČEZ Distribuce, a.s.
VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Individuální dotace – Hobby servis s.r.o.
usnesení č.: 19/7/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty, § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5213
(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) org. 0011 z fondu
STA, Hobby servisu s.r.o., IČ 24691399, sídlem Černuc 89, 27323, zastoupené Mgr. Lilianou Polákovou ve
výši 5 000,- Kč na podporu pořádání charitativního plesu.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Hobby servisem
s.r.o., IČ 24691399, sídlem Černuc 89, 27323, zastoupené Mgr. Lilianou Polákovou.
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 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
osobám).
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace – Stanislav Vrátný
usnesení č.: 19/7/8/2
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493
(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0012 z fondu MST1, panu Stanislavu Vrátnému,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu startovného turnajů amatérské bowlingové
ligy 2019 – reprezentace města Kralupy nad Vltavou ve výši 9.400,- Kč.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.
č. KSSML/00008/2019) s panem Stanislavem Vrátným, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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
9.400,- Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0012 (fond MST1).
IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou dne 20. dubna 2019
usnesení č.: 19/7/9/1
RM schvaluje uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v sobotu 20. dubna 2019.
Bod programu: Předložení koncepce rozvoje MŠ na období 2019 – 2029
usnesení č.: 19/7/9/2
1. RM bere na vědomí předloženou koncepci rozvoje MŠ Dr. E. Beneše na období 2019 – 2029.
2. RM ukládá komisi školské a prevence kriminality projednat návrh ředitelky a podat Radě města vyjádření
k tomuto návrhu.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru
usnesení č.: 19/7/9/3
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 10.000 Kč, na pokrytí potřeb školy a pomůcek pro žáky,
od HECKEL, s.r.o., IČO: 62956833.
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Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM
za období březen 2019
usnesení č.: 19/7/9/4
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze subjektu TSM za období březen 2019.
Bod programu: Přehledová zpráva
usnesení č.: 19/7/9/5
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace,
za leden 2019.
Bod programu: Zřízení Fondu nadstandardních aktivit
usnesení č.: 19/7/9/6
RM ukládá komisi školské a prevence kriminality projednat zřízení Fondu nadstandardních aktivit a předložit
vyjádření Radě města.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis č. 1 z jednání Komise majetkoprávní
usnesení č.: 19/7/11/1
RM bere na vědomí zápis z jednání Majetkoprávní komise č. 1 ze dne 12.03.2019.
Bod programu: Rozdělení příspěvku na Minimální preventivní program základních škol pro rok 2019 a akci
Loučení s prázdninami
usnesení č.: 19/7/11/2
RM schvaluje rozdělení a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 – Sociální pomoc
dětem a mládeži, položka 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality, rozpočtu na minimální
preventivní program základních škol pro rok 2019 takto:
Základní škola
ZŠ Václava Havla
ZŠ Gen. Klapálka
ZŠ Komenského nám.
ZŠ Třebízského
ZŠ 28. října
ZŠ Jodlova
Celkem

Částka v Kč
79.762
126.742
85.722
58.375
20.685
20.693
391.979

a zbývající částku ve výši 30.021 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení s prázdninami“, kterou
uspořádá Komise školská a prevence kriminality společně s Komisí sportovní v září 2019.
Bod programu: Zápis č. 2 Komise dopravy a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 19/7/11/3
1. RM bere na vědomí zápis č. 2 Komise dopravy ze dne 26.03.2019.
2. RM schvaluje prostřednictvím TSM Kralupy nad Vltavou vypracovat a předložit do příští komise návrh
přemístění stanoviště kontejnerového stání na komunální odpad u čp. 1044 blíže k objektu prodejny
„Kuřecí ráj“.
3. RM ukládá TSM vypracovat a předložit do příští komise návrh přemístění stanoviště kontejnerového
stání na komunální odpad u čp. 1044 blíže k objektu prodejny „Kuřecí ráj“.
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4. RM schvaluje provedení geodetického zaměření a studie umístění bezbariérového chodníku dle
předloženého rozsahu včetně prodloužení chodníku od křižovatky ulice Vodárenská s ulicí V Pískovně
směr Veltrusy k vjezdu areálu Kralupol cca 185 m.
5. RM ukládá RIaSM objednat geodetického zaměření a studii umístění bezbariérového chodníku dle
předloženého rozsahu včetně prodloužení chodníku od křižovatky ulice Vodárenská s ulicí V Pískovně
směr Veltrusy k vjezdu areálu Kralupol cca 185 m.
6. RM schvaluje prostřednictvím TSM Kralupy nad Vltavou vypracovat a předložit do příští komise návrh
zjednosměrnění lokality ulic Školní, Na Záruce, P. Bezruče, V Sadech a Sládkova v Kralupech nad Vltavou
– Mikovice.
7. RM ukládá TSM vypracovat a předložit do příští komise návrh zjednosměrnění lokality ulic Školní, Na
Záruce, P. Bezruče, V Sadech a Sládkova v Kralupech nad Vltavou – Mikovice.
8. RM schvaluje návrh na umístění parkovacích stání včetně obslužné komunikace podél drážního tělesa (za
objektem Plaveckého bazénu a sportovní haly).
9. RM ukládá RIaSM prověřit pozemky ve výše uvedeném prostoru za účelem vybudování parkovacích
stání a obslužné komunikace.
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 3/2019 Návrh přidělení individuálních dotací na sport
usnesení č.: 19/7/11/4
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na energie, pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový
oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 25 000,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům),
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
1.2. RM doporučuje ZM schválit 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na Světové poháry v ledolezení Anety
Loužecké, datum narození: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 65 000,- 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 doporučuje ZM schválit 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, Anetě Loužecké, datum narození: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na soustředění a turnaje a nájmy sportovišť,
pro FK Čechie, IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 161 500,- Kč.
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
3.2. RM doporučuje ZM schválit 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, s FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936 Třebízského 945,
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.

4.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Moderní trojboj města Kralup n. Vlt. 2. kolo, ve výši 11
500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
4.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 01.
5.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Přespolní běh 3. ročník, 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).
5.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 01.
6.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Laser Run Kralupy, ve výši 22 000,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům),
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
6.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad
Vltavou, PSČ: 278 01.
7.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Atletický čtyřboj 3. Ročník, ve výši 6 100,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery
fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
7.2. 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 ve znění
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
8.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Gladiator Training, z.s. , IČO: 04511701, Chvatěruby 27,
278 01Chvatěruby, na ME a MS OCR, MS Trifecta SPARTAN RACE – Jiří Cimler, ve výši 20 500,- Kč. Dotace
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 5493 (Účelové neinvestiční transfery
fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
8.2. 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, Gladiator Training, z.s. , IČO: 04511701, Chvatěruby 27, 278 01 Chvatěruby.
9.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Ski klub Kralupy, IČ: 68406451, Palackého nám. 90, 278
01 Kralupy nad Vltavou, na příspěvek na soustředění v Chile – Martin Štěpán, ve výši 34 000,- Kč. Dotace
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
9.2. 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, s Ski klub Kralupy, IČ: 68406451, Palackého nám. 90, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
10.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT),
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Tréninkovou tour, ve výši 6 000,- Kč. Dotace
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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10.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278
01Kralupy nad Vltavou.
11.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT),
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Sportovní akce pro veřejnost, ve výši 19
000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
11.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278
01Kralupy nad Vltavou.
12.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936,
Třebízského 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Turnaj mladší přípravky, ve výši 1 500,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům),
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
12.2. 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, s FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s.), IČ: 00473936, Třebízského 945, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
13.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na volejbalový turnaj žáků, ve výši 2 400,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům),
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
13.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl voljebalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01Kralupy nad
Vltavou.
14.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na 1. celostátní kolo ČP žákyň, ve výši 1 000,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům),
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
14.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl voljebalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01Kralupy nad
Vltavou.
15.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Mistrovství ČR st. žákyň, ve výši 3 600,- Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům),
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
15.2. 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, s TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01Kralupy nad
Vltavou.
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16. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou, na 1. Kolo Přeboru ČR mladších žákyň ve volejbale.
17. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou, na nábor do volejbalové přípravky.
18. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou, na 2. celostátní kolo ČP st. žákyň ve volejbale.
19. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou, na Finále ČP st. žákyň.
20. RM schvaluje neposkytnutí dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou, na kvalifikaci do extraligy kadetek.
RM bere na vědomí zápis číslo 3/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne
21.03.2019.
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí
usnesení č.: 19/7/11/5
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 3 ze dne 27.03.2019.
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise
usnesení č.: 19/7/11/6
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 2 ze dne 27.03.2019.
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: DDM – rozbor hospodaření 2017, 2018
usnesení č.: 19/7/13/1
1. RM ukládá ředitelce DDM předložit rozbor hospodaření za roky 2017, 2018 rozdělené na DDM a školu
v přírodě.
2. RM ukládá ředitelce DDM předložit přehled naplnění zařízení školy v přírodě a DDM z hlediska využívání
kralupských a nekralupských klientů.
3. RM ukládá ředitelce DDM zpracovat a předložit vizi rozvoje DDM a školy v přírodě.
Bod programu: Pravidla pro nakládání s pozemky a majetkem města
usnesení č.: 19/7/13/2
RM ukládá majetkoprávní komisi aktualizovat pravidla pro nakládání s pozemky a majetkem města.
Bod programu: Žádost – zvýšení tepelného komfortu ve víceúčelové hale ZS Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/7/13/3
1. RM bere na vědomí žádost zástupců sportovních oddílů – Florbalový klub, Gladiator Training, Moderní
pětiboj, Tenis akedemie Bálek, na zvýšení tepelného komfortu ve víceúčelové hale na ZS Kralupy nad Vlt.
2. RM ukládá jednateli Kralupské sportovní zpracovat a předložit návrh na zvýšení tepelného komfortu
ve víceúčelového hale a další možnosti využití této haly.
Bod programu: Zajištění TOI TOI buněk na železniční den – 27.04.2019
usnesení č.: 19/7/13/4
1. RM schvaluje zajištění TOI TOI buněk na železniční den - 27.04.2019.
2. RM ukládá kanceláři starosty zajistit objednání TOI TOI buněk na železniční den, 27.04.2019, dle
předložené nabídky.
Odložené materiály
Bod programu: Zřízení Fondu nadstandardních aktivit
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RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše zřízení Fondu nadstandardních aktivit a
předložená Pravidla pro Fond nadstandardních aktivit.
ODLOŽENO
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 15.04.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 02.04.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 7 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 01.04.2019.

V Kralupech nad Vltavou, dne 02.04.2019

Libor Lesák, místostarosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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