
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 30114/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. května 2020 
(RM č. 10) 

 
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. 10 
usnesení č.: 20/10/1/1  
RM schvaluje návrh programu 10. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 09/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Pověření k vedení příspěvkové organizace města „Městský bytový podnik Kralupy nad 
Vltavou“ a návrh platového výměru pověřeného pracovníka 
usnesení č.: 20/10/2/1  
1. RM pověřuje Mgr. Hanu Bínovou vedením příspěvkové organizace města „Městský bytový podnik 

Kralupy nad Vltavou,“ s účinností od 01.08.2020 – do 31.12.2020, v plném rozsahu.    
2. RM schvaluje platový výměr Mgr. Hany Bínové – pověřené vedením příspěvkové organizace města 

„Městský bytový podnik,“ s účinností od 01.08.2020, dle přílohy materiálu.     

 

Bod programu: Návrh jmenování výběrové komise – výběrové řízení  na funkci ředitel / ředitelka  
příspěvkové organizace města „Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou“  
usnesení č.: 20/10/2/2  
1. RM schvaluje jmenování výběrové komise ve složení: 

Předseda komise: Ing. Vojtěch Pohl 
Člen komise:  Ing. Marek Czechmann 
Člen komise:  Libor Lesák 
Člen komise:  Mgr. Kamil Hainc 
Člen komise:  Martin Odvody 
Člen komise:  Lenka Císlerová 
Člen komise:  Bc. Tereza Pulcová 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2020 
usnesení č.: 20/10/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 752.710 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na výkon 
sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 752.710 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6171 (činnost místní správy) o 737.710 Kč a kap. č. 2 – SVŠK, § 4341 
(sociální pomoc osobám v hmotné nouzi) o 15.000 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 2.530.054,09 Kč. Jedná se 
o odvod kladného hospodářského výsledku za nevyčerpané energie a za neodvedené odpisy  
od jednotlivých příspěvkových organizací města na základě usnesení RM. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. 
Navýšení příjmů dle tabulky:  
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§ kap. PO  částka v Kč 

3111   2 MŠ Dr. E. Beneše 33.017,00 

3111   2 MŠ Gen. Klapálka 14.068,00 

3113   2 ZŠ Václava Havla 67.786,00 

3117   2 ZŠ 28. října 4.536,00 

3114   2 ZŠ Jodlova 10.357,00 

3231   2   Základní umělecká škola 52.233,00 

3421   2 Dům dětí a mládeže 175.713,00 

3315   2 Městské muzeum 661.176,69 

3612   7 Městský bytový podnik 1.511.167,40 

  celkem 2.530.054,09 

       a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.530.054,09 Kč. 
 
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org.  620 

(nová stanoviště separovaného odpadu) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města 
na investice). Jedná se o dokončenou akci, která byla vysoutěžena levněji. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.348,79 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 537 (Parkovací stání podél ZŠ 
Komenského). Finanční prostředky budou použity na úhradu za provedení zemních prací pro přeložku STL 
plynovodu, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/5. 

 

Bod programu: Srovnání indikativních nabídek vybraných bankovních služeb 
usnesení č.: 20/10/3/2 
1. RM bere na vědomí doporučení finančního výboru.  
2. RM schvaluje setrvání u současného poskytovatele bankovních služeb Komerční banky, a. s. 
3. RM ukládá vedení města a odboru ekonomickému jednat s Komerční bankou, a.s. o zlepšení současných 

podmínek poskytování bankovních služeb pro město. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přijetí dotací ze Středočeského kraje 
usnesení č.: 20/10/4/1 
1. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fond sportu a volného 

času, ve výši 300 000,- Kč na projekt „Rekonstrukce skateboardového hřiště“ a uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace.  

2. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence, ve výši 
31 000,- Kč na projekt „Bezpečný den 2020“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou nám. J. Seiferta 706, 278 01 
Kralupy nad Vltavou přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek,  
ve výši 100 000,- Kč na projekt Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020 a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.  

4. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, 28. října 182, 278 01 Kralupy nad Vltavou přijetí 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu prevence, ve výši 12 000,- Kč na projekt 
„Život bez závislostí“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

5. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu prevence, ve výši 89 600,- Kč  
na projekt „Semiramis“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

6. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ve výši 
125 000,- Kč na projekt „Vybudování naučné stezky“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
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Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Výběr dražebníka pro prodej pozemků v centru města  
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/10/4/2 
1. RM schvaluje výběr dodavatele výběrového řízení s názvem „Výběr dražebníka pro prodej pozemků 

v centru města Kralupy nad Vltavou“, a to společnost KOVA Group a.s., se sídlem Malátova 633/12, 150 
00 Praha 5, IČ: 27411672, za celkovou cenu 0,79 % z vydražené ceny prodeje pozemků v centru města 
v Kč bez DPH, s nulovými náklady dražebníka na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběh 
dražby. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby s dodavatelem KOVA Group 
a.s., se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5, IČ: 27411672, za celkovou cenu 0,79 % z vydražené ceny 
prodeje pozemků v centru města v Kč bez DPH, s nulovými náklady dražebníka na materiální a organizační 
zabezpečení přípravy a průběh dražby. 

 

Bod programu: Přijetí dotace z Programu prevence kriminality 2020 
usnesení č.: 20/10/4/4 
RM schvaluje přijetí dotace na projekt „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ a zároveň závazek 
spolufinancování projektu v potřebné výši.  

 

Bod programu: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou –  
vícepráce 
usnesení č.: 20/10/4/5 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00132/2019 na akci: „Parkovací stání na Komenského 
náměstí podél ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o., 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník. Předmětem dodatku jsou vícepráce spojené s přeložkou plynárenského 
zařízení za celkovou částku 19.296,52 Kč bez DPH (23. 348,79 Kč, vč. DPH).   

 

Bod programu: Žádost spol. Dereza s.r.o., o přehodnocení smluvních pokut k akci Rekonstrukce jídelny  
a přístavba v ZŠ Komenského 
usnesení č.: 20/10/4/6 
RM bere na vědomí žádost o přehodnocení rozhodnutí o udělení smluvní pokuty, zaslanou dne 28.04.2020, 
spol. DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, k akci: 
„Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Rekonstrukce sociálních zařízení ve sportovní hale – vyjádření odboru RIaSM 
usnesení č.: 20/10/4/7 
1. RM bere na vědomí doporučení odboru RIaSM ve věci rekonstrukce sociálních zařízení v objektu 

sportovní haly v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálních zařízení v objektu 

sportovní haly v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou –  
vyhrazená parkovací stání  
usnesení č.: 20/10/4/8 
RM schvaluje stanovení 5 nových vyhrazených parkovacích stání s tím, že budou rozdělena následovně: 

• ZŠ Komenského – 2 místa 

• ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 – 3 místa 

 

Bod programu: Podání žádost o dotaci na MPSV v rámci operačního programu „Zaměstnanost“ 
usnesení č.: 20/10/4/9 



str. 4 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na MPSV, v rámci operačního programu „Zaměstnanost,“ na pokrytí 
části nákladů souvisejících s pracovní pozicí „energetický manažer města“ a na pořízení a instalaci tři 
interaktivních elektronických úředních desek pro tři obce v ORP. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – restaurační předzahrádka 
usnesení č.: 20/10/5/1 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou o výměře 6 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou  
od 01.06.2020 do 31.10.2020 za nájemné 2.000 Kč, v dalších letech vždy od 01.05. do 31.10. za roční nájemné 
2.400 Kč, za účelem provozování restaurační předzahrádky před provozovnou Fresh-foods, v Riegrově ulici čp. 
172/3, Kralupy nad Vltavou, s V. V., Horymírova 943/38, Kralupy nad Vltavou,  IČ: 66047889.  

 
Bod programu: Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. SMSML/00008/2018 
usnesení č.: 20/10/5/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. SMSML/00008/2018 uzavřené 
mezi manželi H. a Městem Kralupy nad Vltavou, jehož předmětem bude změna čl.A odst. 2 – termínu 
realizace stavby z 31.12.2019 na 31.12.2021. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změny. 

 
Bod programu Žádost o změnu termínu hostování lunaparku  
usnesení č.: 20/10/5/3 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 15.06.2020 do 28.06.2020 za účelem hostování 
lunaparku, J. J., Sychrovská 800, Praha 9,  IČO: 60206608, za částku 1.000 Kč/den bez DPH. 

 

Bod programu: Žádost o odpuštění části nájemného za nebytové prostory 
usnesení č.: 20/10/5/4 
RM schvaluje dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města, 
v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho a negativními ekonomickými dopady, spočívající v jednostranném 
prominutí nájemného ze strany města za měsíce březen, duben a květen 2020 Skupině historického šermu 
Bakaláři, z.s., č. sml. 93/056/700/SM, ve výši 4.756 Kč.  

 

Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 20/10/5/5 
RM ukládá odboru RIaSM vypsat nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor (bufetu) v budově 
MěÚ Kralupy nad Vltavou s termínem odevzdání nabídek do 29.06.2020, do 10:00 hod, za stejných podmínek.  

    

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 20/10/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 66/1 a parc. č. 67/3 v k.ú. Mikovice 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 metr trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) – doplnění pozemků 
usnesení č.: 20/10/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. 119/17 a parc. č. 122/111 v k. ú. Lobeček,  jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,   
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IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč za každý í m trasy uložení vedení do pozemků.  
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.  

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 20/10/5/8 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského  nám. čp. 198 Ing. H. H., jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11. Havlíčkova čp. 900,  panu P. S. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/10/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 114 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. Š.,  

na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 207 v DPS V Luhu č. 1171,  paní H. Š.,  

na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 411 v DPS V Luhu 1171, paní V. L., na dobu určitou 

od 01.06.2020 do31.05.2021 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 251 v DPS V Luhu 1181, paní D. E., na dobu určitou 

od 01.06.2020 do 31.05.2021 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 457 v DPS V Luhu 1181, paní P. J.,  

na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 556 v DPS V Luhu 1181, panu M. C., na dobu určitou 

od 01.06.2020 do 31.05.2021 

 

Bod programu: Informace o konci šestiletého funkčního období ředitelky Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 20/10/6/2 
RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o konci šestiletého funkčního období ředitelky Mateřské školy 
Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, paní Mgr. Pavly Kickové, a možnosti zřizovatele vyhlásit konkurz  
na obsazení pracovního místa ředitele/ky mateřské školy v období od 01.06.2020 do 31.08.2020. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
   

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/10/9/1 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 
1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/10/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc květen 2020. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/10/9/3 
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc duben 2020. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ 28. října o souhlas s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 20/10/9/4 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 1852, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč  
od společnosti Heckl, s.r.o., pro potřeby školy a na školní pomůcky pro žáky. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva - KaSS  
usnesení č.: 20/10/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Kulturního a společenského střediska, Seifertovo nám. 706, Kralupy nad Vltavou, za měsíc březen 2020. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 5/2020 
usnesení č.: 20/10/11/1   
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 5/2020 ze dne 06.05.2020. 

Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: KROK – Kralupská občanská komunita, z.s. 
usnesení č.: 20/10/11/2   
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 33.600 Kč spolku KROK – kralupská občanská komunita, 
z.s., se sídlem Nerudova ul. 801, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČO: 07108583, na úhradu provozních nákladů 
a  schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 2 a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 20/10/11/3   
1. RM schvaluje zadat vypracovaní projektové dokumentace na Parkovací stání v ulici Hybešova, Kralupy 

nad Vltavou ve variantě č.1.  
2. RM ukládá odboru RIaSM oslovit projektanty k předložení cenové nabídky na vypracování projektové 

dokumentace na akci: „Parkovací stání v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ ve variantě č.1. (Projektová 
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení + dokumentace pro provedení stavby včetně 
rozpočtu a výkazu výměr). 

3. RM schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na Bezbariérový chodník v ulici Kladenská, 
Kralupy nad Vltavou včetně veřejného osvětlení a lávky přes Zákolanský potok. 

4. RM ukládá odboru RIaSM oslovit projektanty k předložení cenové nabídky na vypracování projektové 
dokumentace na akci: „Bezbariérový chodník v ulici Kladenská, Kralupy nad Vltavou včetně veřejného 
osvětlení a lávky přes Zákolanský potok“ (1. – Zaměření výškopisu a polohopisu, zpracování studie 
umístění bezbariérového chodníku v délce cca 350m podél komunikace č. II/101 v ulici Kladenská 
v rozsahu od křižovatky ulic Pražská x Kladenská směr na Otvovice až po poslední RD čp. 180 po pravé 
straně + odhad nákladů, záborový elaborát. 2. - Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení + dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr). 

5. RM schvaluje osazení dopravní značky B29 (Zákaz stání) za křižovatku ulic Dr. E. Beneše x Mládežníků dle 
předloženého návrhu.  

6. RM ukládá TSM provést osazení dopravní značky B29 (Zákaz stání) za křižovatku ulic Dr. E. Beneše včetně 
zajištění všech potřebných povolení. 

7. RM schvaluje zrealizovat pruh ze zatravňovací dlažby 60 x 40 x 8 cm včetně obrubníku ze strany přilehlé k 
zeleni za účelem částečného parkování a tím zlepšení průjezdnosti komunikace. Předmětnou úprava 
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doporučuje realizovat po obou stranách komunikace na rozměr zatravňovací dlažby 40 cm podélně mezi 
ulicí Dr. E. Beneše a ulicí Masarykova (na náměstí Mládežníků). 

8. RM ukládá TSM zrealizovat pruh ze zatravňovací dlažby 60 x 40 x 8 cm včetně obrubníku ze strany 
přilehlé k zeleni za účelem částečného parkování a tím zlepšení průjezdnosti komunikace. Předmětnou 
úprava doporučuje realizovat po obou stranách komunikace na rozměr zatravňovací dlažby 40 cm 
podélně mezi ulicí Dr. E. Beneše a ulicí Masarykova (na náměstí Mládežníků). 

9. RM schvaluje umístění dopravní značky B11 (Zákaz všech motorových vozidel) s pod tabulkou dopravní 
obsluze vjezd povolen v ulici Pod Hradištěm v místě, kde končí asfaltový povrch a začíná povrch štěrkový 
směrem na cyklostezku na sloup veřejného osvětlení. 

10. RM ukládá TSM provést osazení dopravní značky B11 (Zákaz všech motorových vozidel) s pod tabulkou 
dopravní obsluze vjezd povolen včetně zajištění všech potřebných povolení v ulici Pod Hradištěm v místě, 
kde končí asfaltový povrch a začíná povrch štěrkový směrem na cyklostezku na sloup veřejného osvětlení. 

11. RM bere na vědomí zápis č. 2 Komise dopravy ze dne 12.05.2020. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Rekonstrukce osvětlení hlavní plochy sportovní haly a zimního stadionu 
usnesení č.: 20/10/13/1 
RM ukládá odboru RIaSM objednání dvou projektových dokumentací na rekonstrukci osvětlení hlavní plochy 
sportovní haly - V Luhu 1089 a hlavní plochy zimního stadionu - Mostní 812 u spol. 4 Lighting, s.r.o., podle 
nabídky společnosti ze dne 4. 5. 2020, za cenu 2x 24.192,74 Kč s DPH.     
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci a výběr zpracovatele žádosti o dotaci na akci „Generel  
vodohospodářské soustavy“. 
usnesení č.: 20/10/4/3 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Generel vodohospodářské soustavy Kralupy  
nad Vltavou“ a administrátora této dotace společnost RPA Dotace, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 
Brno – město, za cenu 24 tis. Kč bez DPH (29 040,- Kč s DPH) a v případě získání dotace 2,5% z celkové částky 
získané dotace.  

 
Bod programu: Žádost spol. Dereza s.r.o., o přehodnocení smluvních pokut k akci Rekonstrukce jídelny  
a přístavba v ZŠ Komenského 
usnesení č.: 20/10/4/6 
RM schvaluje snížení smluvní pokuty na částku 50 000,- Kč v rámci akce: „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a 
přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“, zhotoviteli akce spol. DEREZA, 
společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, a to za nepřipravenost 
stavby k předání přes vyzvání objednatele. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/10/9/1 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, uvedeného v důvodové zprávě. 
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Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 01.06.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 19.05.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 10 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.05.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.05.2020 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta               Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


