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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2020 
(RM č. 1) 

 
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. 1 
usnesení č.: 20/1/1/1  
RM schvaluje návrh programu 1. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2020 
usnesení č.: 20/1/2/1  
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2020 na počet 125 
zaměstnanců (117 pracovních tabulkových míst, 8 zaměstnanců na MD a RD). 

 

Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Základní školy Komenského 
usnesení č.: 20/1/2/2 
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského 
nám. 198 – Mgr. Jiřině Hereinové, ve výši uvedené v důvodové zprávě, za dlouhodobý zástup na dočasně 
neobsazeném místě školníka.   
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2019 
usnesení č.: 20/1/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 272.532 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 3639 

(komunální služby a územní rozvoj) ve výši 97.900 Kč, z § 3725 (využití a zneškodňování ostatních 
odpadů) ve výši 105.362 Kč, z § 3733 (monitoring půdy a podzemní vody) ve výši 23.238 Kč, z § 3749 
(ostatní činnosti v ochraně přírody a krajiny) ve výši 30.360 Kč, z § 3769 (ostatní správa v ochraně 
životního prostředí) ve výši 15.672 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) ve výši 272.532 Kč. 
Jedná se o navýšení položka údržba zeleně v přírodních lokalitách. Vysoutěžená částka byla na základě 
pozdě uzavřené smlouvy vyšší než předpokládaná částka ve schváleném rozpočtu. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.796,05 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor,  
z § 6409 (rezerva města) na § 6330 (převody vlastním fondům). Jedná se o finanční prostředky, které byly 
na konci roku převedeny na depozitní účet, z důvodu označení dotací ve mzdách za prosinec 2019, které 
jsou vypláceny začátkem roku 2020. Jelikož v době převodu nebyla známa přesná výše, bylo převedeno  
o 4.796,05 Kč více. Tato částka bude v roce 2020 převedena z depozitního účtu na příjmový účet  
do příjmů rozpočtu 2020.  

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2020 
usnesení č.: 20/1/3/2 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
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1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 180.000 Kč. Jedná  
se o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním  
a provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční 
podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 66.489 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – městská policie, § 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek). 
Jedná se o finanční prostředky na povinnou spoluúčast k projektu: „Asistent prevence kriminality“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 89.298 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (základní školy). Finanční 
prostředky budou použity na BOZP a TDI na akci: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny a přístavba nad ZŠ 
Komenského nám. Kralupy nad Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 187.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 (péče o vzhled obcí  
a veřejnou zeleň). Finanční prostředky budou použity na dendrologický průzkum a plán výsadeb na akci: 
„Územní studie systému sídelní zeleně – Lobeček“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní 
rozvoj). Finanční prostředky budou použity na zpracování studie proveditelnosti na akci: „Parkovací dům 
Kralupy nad Vltavou“.  

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní 
rozvoj). Finanční prostředky budou použity na zpracování studie proveditelnosti na akci: „Autobusový 
terminál“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektová dokumentace celkem) na § 3392 (zájmová činnost v kultuře). Finanční prostředky budou 
použity na projektovou dokumentaci na akci – „Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS, Kralupy 
nad Vltavou – II. etapa“, viz materiál odboru RI bod č. IV/4. 

 

Bod programu: Návrh rozpočtů PO města Kralupy nad Vltavou na rok 2020 
usnesení č.: 20/1/3/3 
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou na rok 2020 dle přílohy 
důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Návrh střednědobých výhledů rozpočtů PO města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/1/3/4 
RM schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou dle přílohy. 

 

Bod programu: Návrh směrnice o poskytování cestovních náhrad 
usnesení č.: 20/1/3/5 
RM schvaluje předložený návrh směrnice č. 1/2020 o poskytování cestovních náhrad, s účinností 
od 14.01.2020, v předloženém znění. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přijetí dotací ze Středočeského kraje 
usnesení č.: 20/1/4/1 
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RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Programu na podporu turistických informačních 
center Středočeského kraje pro rok 2019, ve výši 18 000,- Kč na nákup kopírky a promo fotografií města 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2020 
usnesení č.: 20/1/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup vybavení pro JSDH“ z Programu 2020 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce skateboardového hřiště“ z Programu 
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fond sportu a volného 
času a závazek spolufinancování projektu. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup výpočetní techniky pro městskou knihovnu“ 
z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu. 

4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Bezpečný den 2020“ z Programu 2020 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování 
projektu. 

5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření nabídky IC Kralupy nad Vltavou“ z Programu 
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Programu na podporu info. center 
Středočeského kraje pro rok 2020 a závazek spolufinancování projektu. 

6. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na 
projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a 
závazek spolufinancování projektu. 

7. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, 28. října, podání žádosti o dotaci na projekt 
„Život bez závislostí“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 
Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování projektu. 

8. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti o dotaci na 
projekt „Semiramis“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 
Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování projektu. 

9. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti o dotaci na 
projekt „Vybudování naučné stezky“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a závazek spolufinancování projektu. 

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou –  vypracování rozpočtu 
ve struktuře programu RTS + aktualizace cen září 2020 
usnesení č.: 20/1/4/4 
RM schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00084/2016 na akci: „Rekonstrukce rozvodů 

elektro v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou“ – vypracování rozpočtu ve struktuře programu RTS + aktualizace 
cen září 2020 (etapy II, III, IV, V (jednotlivé etapy samostatně) společností EL4ING s.r.o., Mlýnská 543, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem ve výši 30.000,- Kč bez DPH (36.300,- Kč vč. DPH).  

 

Bod programu Cyklostezka Kralupy – Zákolany – dodatek č. 2 
usnesení č.: 20/1/4/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. RISML/00117/2019 se zhotovitelem stavby spol. Gardenline 
s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, na změnu struktury položkového rozpočtu. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú.  Kralupy (přeložka vodovodního  řadu přes Zákolanský  
potok) 
usnesení č.: 20/1/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby  
a oprav inženýrských sítí – vodovodního řadu  na pozemcích parc. č. 133/30, parc. č. 187/63, parc. č. 576/2  
a parc. č 576/3  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., 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. Mikovice a Zeměchy (VO ul. Na Cikánce) 
usnesení č.: 20/1/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů veřejného osvětlení  
na pozemcích parc. č.  564/1 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou a parc. č. 539/2 v k. ú. Zeměchy u Kralup 
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Středočeský kraj, ve prospěch oprávněného, Města Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 00236977, za jednorázovou úhradu ve výši 8.750,00 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o přechod nájmu bytu                                         
usnesení č.: 20/1/5/3  
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 3, Dr. E. Beneše 539 na pana K. D. Nájemní smlouva bude uzavřena ze 
sociálních důvodů na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/1/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků 679  panu P. S.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 29.02.2020 do 28.02.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr.E.Beneše čp. 539 paní E. H.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 29.02.2020 do 28.02.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova čp. 216, paní J. J.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr.E.Beneše čp. 539 panu J. V.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2020 do 31.12.2020.  
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 33,  Chelčického čp. 687 paní V. H.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021.  
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 6, Smetanova čp. 211 panu J. N., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 3, Vrchlického čp. 703 s manželi Mgr. N. H.  

a J. H. jako na byt služební, na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 35, Chelčického čp. 687 paní M. H. jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Chelčického čp. 687 panu M. T. jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Komenského nám. čp. 198 panu D. H. jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.02.2020 do 31.01.2021. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování lunaparku 
usnesení č.: 20/1/5/5 
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RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 06.05.2020 do 17.05.2020 za účelem hostování 
lunaparku, zastoupeného Janem Janečkem, Sychrovská 800, Praha 9,  IČO: 60206608, za částku 1.000 Kč/den 
bez DPH. 

 

Bod programu: Změna Smlouvy o nájmu pozemků č. SMSML/00042/2016 
usnesení č.: 20/1/5/6  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. SMSML/00042/2016, kterým se mění 
smluvní strana pronajímatele z PhDr. P., J. F., I. H. a J. F. na S. K., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  Změnou v osobě 
pronajímatele nedochází ke změně dosavadních ujednání smlouvy. 

 

Bod programu: Informace o pořádání kralupského Street food festu a pivních slavností 
usnesení č.: 20/1/5/7  
RM bere na vědomí informaci o pořádání kralupského Street food festu dne 25.04.2020 a 26.09.2020, 
kralupských pivních slavností dne 23.05.2020, Z. J. Š., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na části 
pozemku parc. č. 566/1 (kolem kostela a směrem k úřadu práce) a na terase před MěÚ, parc. č.st. 1075, oba 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou.                       
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/1/6/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 112 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní N. K. na dobu 

určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 306 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní I. P. na dobu 

určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 405 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní J. K. na dobu 

určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 407 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. H.  

na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 409 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. P. na dobu 

určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 255 v DPS V Luhu 1181 paní J. K.  

na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021. 

 

Bod programu: Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 2019 
usnesení č.: 20/1/6/2 
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 
2019. 

 

Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o programovou dotaci na podporu  
sportu v roce 2020 
usnesení č.: 20/1/6/3  
RM schvaluje  komisi na otevírání obálek s žádostmi o dotace na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou  
pro rok 2020 ve složení: 
Jan Špaček, zastupitel, předseda komise 
Mgr. Eva Ivanová, vedoucí odboru SVŠK, členka komise 
Marta Válková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
 
Náhradníci:  
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města, předseda komise 
Lenka Turečková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
Stanislava Valterová, referentka odboru SVŠK, členka komise 
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Bod programu: Žádosti organizace SEMIRAMIS, z.ú., o individuální neinvestiční dotaci na Terénní program  
usnesení č.: 20/1/6/4  
1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-8668/SOC/2016. 
 
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě 
Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-8668/SOC/2016 pro 
SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 
2020, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem 
a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfer spolkům). 
 
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, pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2020. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Oprava administrativní chyby - Individuální dotace Spolek Artuš 
usnesení č.: 20/1/8/1 
1. RM ruší usnesení č. 19/23/8/3, bod 2, ze dne 16.12.2019. 
2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  

č. KSSML/00046/2019) se Spolkem Artuš, z.s., IČ 015 64 480, zastoupenou PhDr. Radomírem Dvořákem, 
předsedou spolku, sídlem Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Oznámení o čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 20/1/9/1  
RM bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, o čerpání 
z rezervního fondu z roku 2019 v celkové výši 210 945,82 Kč. 

 
Bod programu: Odvod zřizovateli z nadrozpočtových výnosů  
usnesení č.: 20/1/9/2 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o odvodu zřizovateli 
z nadrozpočtových výnosů za rok 2019 ve výši 500 000 Kč. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 20/1/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc prosinec 2019. 

Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 
usnesení č.: 20/1/9/4 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, změnu 
odpisového plánu na rok 2020. 

 

Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2019 a 2020 
usnesení č.: 20/1/9/5 
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1. RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
změnu odpisového plánu na rok 2019. 

2. RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
změnu odpisového plánu na rok 2020. 

 

Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančního účelového daru  
usnesení č.: 20/1/9/6 
1. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru  
ve výši 7.000 Kč od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. 

2. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru  
ve výši 5.000 Kč od společnosti PESTR s.r.o. 

 

Bod programu: Žádost PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančního  
účelového daru  
usnesení č.: 20/1/9/7 
RM schvaluje PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 
11.315 Kč od TJ Kralupy, z.s. 

 

Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 
usnesení č.: 20/1/9/8 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, změnu odpisového plánu na rok 2020. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Navýšení měsíčních dotací na autobusové linky PID pro rok 2020 
usnesení č.: 20/1/10/1 
RM schvaluje navýšení měsíčních záloh na provoz dopravní obslužnosti autobusových linek PID 370, 372, 457, 
458, 470, 473, 663 na rok 2020 v celkové výši 10.621,- Kč a uzavření souvisejících dodatků ke stávajícím 
smlouvám na provoz dopravní obslužnosti.  
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/1/11/1   
1. RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 10 ze dne 18.12.2019. 
2. RM schvaluje plán činnosti Komise sociálně právní ochrany dětí na I. pololetí 2020. 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

Místostarosta Libor Lesák informoval, že v současnosti je stav daňových příjmů do rozpočtu města na r. 2019 
ve výši 336 mil. Kč, což je 108 % vůči plánovaným příjmům, které byly ve výši 310 mil. Kč.  
 
Starosta Ing. Marek Czechmann informoval, že ředitelka PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
pí Miroslava Beritová a ředitel PO MěBP Kralupy nad Vltavou Ing. Ladislav Berit písemně oznámili svá 
rozhodnutí k 31.07.2020 ukončit pracovní poměry. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Lednové vydání Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 20/1/13/1   
RM po diskusi o obsahu lednového vydání Kralupského zpravodaje konstatuje, že nesouhlasí s titulkem  
a obsahem dvoustránkového úvodního článku, který byl pojat jako zamyšlení Mgr. Jindřicha Kohma - 
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předsedy redakční rady Kralupského zpravodaje a z tohoto důvodu ukládá členům redakční rady zúčastnit se 
společného jednání o předmětné záležitosti s členy rady města dne 20.01.2020 od 8:30 na MěÚ. 

 
Bod programu: Realizace projektu „Novostavba bytového domu pro sociální bydlení v Kralupech nad 
Vltavou“ 
usnesení č.: 20/1/13/2 
RM vydává Charitě Kralupy nad Vltavou, IČ 26520800, souhlasné stanovisko města Kralupy nad Vltavou 
k realizaci projektu „Novostavba bytového domu pro sociální bydlení ve Veltrusích“ na pozemcích p.č.st. 
127/22, 127/112 a 127/113 v k.ú. Minice, pro potřebu získání příslušné dotace od MMR ČR. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Stavební úpravy stávajících půdních prostor na klubovnu skautského střediska – projektová 
dokumentace pro stavební řízení (IV/3) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 27.01.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 14.01.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 1 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 13.01.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 14.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                            Libor Lesák, místostarosta          
 


