č.j.: MUKV 34675/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. dubna 2019
(RM č. 9)
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. 9
usnesení č.: 19/9/1/1
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 8/2019 (plnění
usnesení).
II.

OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 10/2019
usnesení č.: 19/9/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 24.407 Kč. Jedná se o pojistné plnění od
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou rozbitím vstupních dveří plaveckého bazénu, V Luhu
1089, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 24.407 Kč a navýšení
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 24.407 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 55.839,62 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. Finanční
prostředky budou použity na přeložku zařízení sítě elektronických komunikací ve správě společnosti
CETIN, a.s. v rámci stavby „Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ viz materiál odboru RI
bod č. IV/1.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 91.960 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 383. Jedná se o projektovou
dokumentaci na akci „Komunikace Zeměchy z ul. 9. května k rybářskému svazu“ viz materiál odboru RI
bod č. IV/3.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.724 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 pol. 5139 org. 603 ve výši
2.226 Kč a na položku 5137 org. 603 ve výši 7.498 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup židlí,
varné konvice a šatních skříní v rámci projektu „Asistent prevence kriminality“.
Bod programu: Přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou na období 2019–2021
usnesení č.: 19/9/3/2
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumávání hospodaření s auditorskou společností O-Consult
s. r. o. na období 2019–2021 za cenu v předložené nabídce.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Parkoviště v ulici Třebízského – stranový posun kabelu CETIN, a.s.
usnesení č.: 19/9/4/1

RM schvaluje realizaci přeložky (stranového posunu) zařízení sítě elektronických komunikací ve správě
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v rámci stavby „Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy
nad Vltavou“. Práce budou provedeny společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Praha 3, IČO: 04084063, za celkovou cenu 55 839,62 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřena
samostatná objednávka. Financování bude zajištěno z rezervy na investice na rok 2019.
Bod programu: Vyhlášení VZ – Stavební úpravy a zateplení obálky rekreační objekt čp. 103 – Černý Důl
usnesení č.: 19/9/4/2
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vyhlášení VZ –
Zateplení obálky rekreační objekt čp. 103 - Černý Důl“ zadávanou 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 na stavební práce s názvem
„Vyhlášení VZ – Zateplení obálky rekreační objekt čp. 103 - Černý Důl“.
3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení:
- Montako stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180412
- Dominik Davídek, Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 86995383
- Vexta, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Líbeznice, IČ: 26196662
- SILBA – Elstav, s.r.o., Letkov 155, 326 00 Plzeň, IČ: 64358844
- Stavební společnost Guttenberg, s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Marek Czechmann, starosta
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM
- Ilona Scordia, referent odboru RIaSM
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM
Bod programu: „Komunikace Zeměchy“ - rozšíření prací na projektové dokumentaci – splašková kanalizace
a kanalizační přípojky
usnesení č.: 19/9/4/3
RM schvaluje dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo RISML/00111/2018 ze dne 12.12.2018 na rozšíření projektové
dokumentace na akci „Komunikace Zeměchy“ o stavební objekt splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek
za celkovou cenu za 36.000 Kč bez DPH (beze změny), rozšíření o max. 24 ks přípojek za 40.000 Kč bez DPH,
celkem 76.000,- Kč bez DPH a celkem včetně s DPH 91.960,- Kč. Se zhotovitelem VHS PROJEKT, s.r.o.,
Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou 278 01.
Bod programu: PD „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce“ – výběr zhotovitele
usnesení č.: 19/9/4/4
1. RM ruší usnesení č.: 19/5/4/4 ze dne 4.3.2019 ve znění: RM schvaluje zpracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad
Vltavou“ a RM schvaluje výběr dodavatele v souladu s částí 5,. písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek schválených Radou města a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace
a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem NOZA, s.r.o., Huťská 229,
272 01 Kladno, IČ 24767417 za cenu 533 800 Kč bez DPH, resp. 645 898 Kč vč. DPH. Město Kralupy nad
Vltavou zaplatí 450 000 Kč a soukromý developer uhradí 195 898 Kč.
2. RM ruší usnesení č.: 19/8/4/9 ze dne 15.4.2019 ve znění: RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelového finančního příspěvku ve výši 195 898 Kč mezi Městem Kralupy nad Vltavou a společností JG
development s.r.o., Palackého nám. 183, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Uvedené finanční prostředky
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budou použity na úhradu části nákladů za zpracování projektové dokumentace na akci „ Rekonstrukce
komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“.
4. RM schvaluje výběr dodavatele v souladu s částí 5,. písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
schválených Radou města a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace a inženýrských
sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno,
IČ 24767417 za cenu 450 000 Kč vč. DPH.
Bod programu: Parkovací stání v ulici J.Holuba, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace
usnesení č.: 19/9/4/5
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00043/2019 se změnou termínu vypracování
projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení na akci: „Parkovací stání v ulici J. Holuba,
Kralupy nad Vltavou“ s firmou NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, a to s termínem do 24.06.2019.
Bod programu: Nové směrovky městského informačního systému
usnesení č.: 19/9/4/6
RM schvaluje doplnění městského informačního a orientačního systému dle přiloženého schématu firmou
Hostálek-Werbung, s.r.o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČ: 15028101, za cenu 31 371,- Kč vč. DPH.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Výpůjčka pozemku v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
usnesení č.: 19/9/5/1
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků 28. října 484, Kralupy nad Vltavou, IČ:
04369386, na výpůjčku pozemku parc. č. st. 770 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, o výměře 5 m2,
za účelem opravy a udržování přístřešku pro kontejnerové stání na náklady vypůjčitele, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou.
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr města pronajmout nebytové
prostory v objektu MěÚ
usnesení č.: 19/9/5/2
1. RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.
SMSMLO/00019/2018 ke dni 31.07.2019, se společností Bella Caffe s.r.o., se sídlem Komenského nám.
8/1, Kralupy nad Vltavou, IČ: 04912373.
2. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu MěÚ, Palackého náměstí čp. 1,
Kralupy nad Vltavou, za účelem zřízení provozovny občerstvení (studeného bufetu) pro zaměstnance
a návštěvníky MěÚ, obálkovou metodou, ve znění oznámení uvedeném v příloze důvodové zprávy.
3. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení „Provozovna s občerstvením MěÚ“ v tomto
složení:
- Ing. Vojtěch Pohl
- Marcela Horčičková
- Helena Lesáková
Náhradníci:
- Libor Lesák
- Mgr. Lenka Pustinová
- Lenka Moravcová
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Palackého nám. čp. 6
usnesení č.: 19/9/5/3
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RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. SMSMLO/00050/2017 dodatkem č. 2, jehož
předmětem bude pronájem 2 sklepních místností v hlavní budově Palackého náměstí čp. 6 za účelem zřízení
archivu, bez navýšení nájmu.
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/9/5/4
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. st. 1075 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
24 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s celoroční provozní dobou, za účelem provozování
předzahrádky u klubu KKC, Palackého náměstí čp. 1092, Kralupy nad Vltavou, za nájemné 19.200 Kč/rok.
Podmínkou realizace je předložení vizualizace úpravy předzahrádky s umístěním schodů a zábradlí.
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy (ČEZ, V Zahradách)
usnesení č.: 19/9/5/5
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 204/5 a parc. č. 204/2 v k. ú. Zeměchy u Kralup 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.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Přehled spádových a nespádových dětí v kralupských ZŠ
Výhled příchozích žáků ze spádových obcí
usnesení č.: 19/9/6/1
1. RM bere na vědomí předložené informace ředitelů kralupských základních škol o počtu žáků
ze spádových a nespádových obcí ve školách a o současné kapacitě škol.
2. RM bere na vědomí předložený výhled žáků s trvalým pobytem na území spádových obcí pro příští
školní roky, dle současného stavu evidence obyvatel.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.
KANCELÁŘ STAROSTY
Bod programu: Poskytnutí dotace Věra Čížková - Muzeum historických kočárků
usnesení č.: 19/9/8/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty, § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493
(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) z fondu STA pro paní Věru Čížkovou, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 8.000,- Kč na výdaje související s pořádáním 5. srazu historických
kočárků, který se koná dne v květnu 2019.
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s paní Věrou
Čížkovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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
8.000,- Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0011 (fond STA).
IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Informace o zvýšení úplaty za školní družiny od 01.09.2019
usnesení č.: 19/9/9/1
1. RM bere na vědomí informaci o zvýšení měsíčního poplatku za školní družinu v ZŠ Komenského, ZŠ
28. října, ZŠ Gen. Klapálka, ZŠ V. Havla a ZŠ a MŠ Třebízského od 01.09.2019 ze 120 Kč na 150 Kč.
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2. RM bere na vědomí informaci o zvýšení měsíčního poplatku za školní družinu v ZŠ Jodlova od 01.09.2019
z 50 Kč na 100 Kč.
Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok
2019/2020
usnesení č.: 19/9/9/2
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídách mateřských škol pro školní rok 2019/2020:
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:
Ve všech dvanácti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena
kapacita mateřské školy.
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace:
Ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude překročena kapacita mateřské
školy.
Bod programu: Přehledová zpráva
usnesení č.: 19/9/9/3
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za duben 2019.
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu kraje
usnesení č.: 19/9/9/4
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace,
zapojení se do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“ financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
Bod programu: Informace o provozu mateřských škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou v měsíci
červenci a srpnu 2019
usnesení č.: 19/9/9/5
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci
červenci a srpnu 2019:
MŠ Gen. Klapálka:
Uzavření celé organizace od 01.07.2019 do 31.07.2019.
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů v tomto období zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, a to pouze
do naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2019 a předem
uhrazeného školného do 20.06.2019. Přihlášeným dětem se školné nevrací.
MŠ Dr. E Beneše:
Uzavření celé organizace od 01.08.2019 do 31.08.2019.
Náhradní provoz pro děti pracujících rodičů v tomto období zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, a to pouze
do naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2019 a předem
uhrazeného školného do 20.06.2019. Přihlášeným dětem se školné nevrací.
ZŠ a MŠ Třebízského:
Uzavření celé organizace od 01.07.2019 do 31.08.2019.
Náhradní provoz od 01.07.2019 do 31.07.2019 pro děti pracujících rodičů zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, a to
pouze do naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2019
a předem uhrazeného školného do 20.06.2019. Přihlášeným dětem se školné nevrací.
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Náhradní provoz od 01.08.2019 do 31.08.2019 pro děti pracujících rodičů zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, a to
pouze do naplnění kapacity MŠ a za podmínky předchozího nahlášení umístění dítěte do 31.05.2019
a předem uhrazeného školného do 20.06.2019. Přihlášeným dětem se školné nevrací.
Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2018
usnesení č.: 19/9/9/6
RM schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2018 ve výši 1.865.772,- Kč
do rozpočtu zřizovatele.
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vlt. - rok 2018
usnesení č.: 19/9/9/7
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace města: Technické služby města za účetní období 2018
sestavenou ke dni 31. 12. 2018
Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – navýšení rozpočtu pro rok 2019
usnesení č.: 19/9/9/8
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí provozní dotace pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., Mostní
812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 29021731, ve výši 1.184.000,- Kč, na dofinancování provozních
nákladů kralupských sportovišť spravovaných Kralupskou sportovní, spol. s r.o.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na základě
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů s Kralupskou sportovní, spol. s r.o., Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 29021731.
Bod programu: Plnění usnesení RM 19/8/9/5 odstavec 3
usnesení č.: 19/9/9/9
RM bere na vědomí soupis provedených oprav bytového fondu včetně finančního vypořádání za IV.Q.2018
a 1.Q.2019
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zápis č. 2 z jednání Komise majetkoprávní
usnesení č.: 19/9/11/1
RM bere na vědomí zápis z jednání Majetkoprávní komise č. 2 ze dne 23.04.2019
Bod programu: 1. Zápis číslo 02/2019 z jednání kulturní komise
2. Plán činnosti komise na rok 2019
3. Přidělení individuálních dotací
usnesení č.: 19/9/11/2
1. RM bere na vědomí zápis č. 02/2019 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne
09.04.2019.
2.1. RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 14.000,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé
uhlí a. s. – Ekologickému centru Kralupy nad Vltavou, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ:
44569181, na projekt „Za odpady a odpadní vodou v Kralupech n. Vlt. (semináře pro ZŠ)“. Dotace bude
vyplacena z kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5213 (Neinvestiční transfery
nefinančním podnikatelským subjektům – PO), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního
života).
2.2. 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 Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a. s. – Ekologickému centru Kralupy nad Vltavou,
se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181.
3.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč Markétě Wagnerové,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 10. ročník Kralupského
talentu. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5493
(Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a
sportovního života).
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 Markétou Wagnerovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 64.000,- Kč SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Minice, se sídlem Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Minice, IČ: 65601301.
Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5222 (Neinvestiční
transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života).
4.2. 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 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Minice, se sídlem Na Vršku 196,
278 01 Kralupy nad Vltavou – Minice, IČ: 65601301.
5. RM schvaluje plán činnosti Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou na rok 2019.
Hlasuje celkem členů RM:
Pro:
7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod programu: Sportovní komise RM
usnesení č.: 19/9/11/3
RM bere na vědomí Zápis číslo 4/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne
11.04.2019.
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise
usnesení č.: 19/9/11/4
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 3 ze dne 24.04.2019
Bod programu: Zápis č. 3 Komise dopravy a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 19/9/11/5
RM bere na vědomí zápis č. 3 Komise dopravy ze dne 23.04.2019.
XII.
INFORMACE NA VĚDOMÍ
Bod programu: Schválení programu ZM č. 3 – 06.05.2019
usnesení č.: 19/9/12/1
RM schvaluje program ZM č. 3, které se koná dne 06.05.2019.
XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Použití znaku města
usnesení č.: 19/9/13/1
RM schvaluje použití znaku města pro roční kalendář vydávaný Římskokatolickou farností Kralupy nad
Vltavou s tématikou kralupských kostelů a jiných církevních pamětihodností z farnosti v Kralupech nad
Vltavou.
Bod programu: Umístění sochy kralupského malíře Jiřího Karpelese (George Karse)
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usnesení č.: 19/9/13/2
RM schvaluje umístění sochy kralupského malíře Jiřího Karpelese (George Karse) v k.ú. Kralupy nad Vltavou
na pozemku p. č. 1651.
Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Přidělení individuálních dotací
usnesení č.: 19/9/11/2
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace Centru D8, o. p. s., se sídlem Třebízského 524,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26681471, na zastřešení zázemí pro děti na příměstské tábory. Dotace bude
vyplacena z kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 6321 (Investiční transfery
fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního
a sportovního života).
Odložené materiály
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 13.05.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 30.04.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 9 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 29.04.2019.
V Kralupech nad Vltavou, dne 30.04.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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