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sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. června 2020 
(RM č. 11) 

 
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. 11 
usnesení č.: 20/11/1/1  
RM schvaluje návrh programu 11. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2020 
usnesení č.: 20/11/2/1  
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2020, ve výši uvedené 
v příloze důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 14/2020 
usnesení č.: 20/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 5.001 Kč. Jedná se o náhradu škody  

na základě dohod o nadstandartním vyrovnání nad rámec plnění pojišťovny mezi třemi obviněnými 
a Městem Kralupy nad Vltavou u pojistné události, kdy došlo k posprejování podchodu pod Masarykovým 
mostem v Kralupech nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování 
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně 
nespecifikované) o 5.001 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby  
a územní rozvoj) o 5.001 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.192,74 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3412 org. 627 (rekonstrukce osvětlení sportovní haly). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, viz usnesení RM č. 20/10/13/1 ze dne 
18.05.2020. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.192,74 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3412 org. 628 (rekonstrukce osvětlení zimního stadionu). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, viz usnesení RM č. 20/10/13/1 ze dne 
18.05.2020. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 7 – správa majetku, § 3421 (využití 
volného času dětí a mládeže) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). Jedná 
se o finanční prostředky, které byly určeny na nákup dvou pingpongových stolů. Tento nákup v roce 2020 
neproběhne, finance budou převedeny ve výši 85 tis. Kč, viz bod č. 4.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 85.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky 
budou použity na úhradu nájemného za pronájem pozemků parc. č. 3/26 a 3/27 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu včetně příjezdové komunikace. Jedná  
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se o úhradu nájemného od 24.03.2020 do 30.09.2021 na základě uzavřené smlouvy  
č. SMSML/00035/2020 s ČR státní pozemkový úřad. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 275.456,50 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 (činnost místní správy) 
org. 23267. Finanční prostředky budou použity na základě uzavřeného dodatku č. 1 na vícepráce  
u dotační akce „Optimalizace procesů a profesionalizace ve veřejné správě – Interaktivní desky pro obce 
v ORP“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (základní školy). Finanční prostředky budou 
použity na úhradu statického posudku opěrné zdi v areálu ZŠ Komenského náměstí. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD – Stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale  
usnesení č.: 20/11/4/2 
1. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace stavebních úprav sociálního zařízení ve sportovní hale, 

za cenu 65 098 Kč vč. DPH, zhotovitelem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 70577277.  

2. RM schvaluje uhradit finanční náklady ve výši 65 098 Kč vč. DPH z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020 – 
projektové dokumentace – celkem. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Parkovací stání a chodník v ul. J. Holuba, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/11/4/3 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání a chodník v ul.  
J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., se sídlem Jugoslávská 
2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 2.459.588,57 Kč bez DPH, resp. 2.976.102,17 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období květen 2020 
usnesení č.: 20/11/4/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období květen 2020. 

 

Bod programu: Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou – smluvní pokuty  
usnesení č.: 20/11/4/5 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o možnostech udělení smluvních pokut zhotoviteli projektové 
dokumentace stavby: „PD - Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“, spol. HESS-PROJEKTY A REALIZACE STAVEB 
spol. s r.o., Všetičkova 31, 602 00 Brno, IČ: 25502646, a to za prodlení s termínem odevzdání části díla - 
prováděcí dokumentace a současně za prodlení s odstraněním vady díla, dle SOD č. RISML/00033/2019,  
ze dne 18.01.2019.  

 

Bod programu: Přístavba objektu čp. 181, Kralupy nad Vltavou – ZUŠ  
usnesení č.: 20/11/4/6 
RM schvaluje uzavření objednávky na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby a úpravu 
položkového rozpočtu na akci: „Přístavbu objektu čp. 181, Kralupy nad Vltavou – ZUŠ“, projektantkou Ing. 
arch. Květuší Berkovou, Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou za celkovou částku ve výši 49.000,- bez 
DPH (59.290,- Kč, vč DPH). Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu ZUŠ. 

 

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou Územní studie 
Lobeč 
usnesení č.: 20/11/4/7 
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RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. RISML/00053/2020 na akci: „Rekonstrukce komunikace 
v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“ se zhotovitelem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, 180 00 Praha 8. Předmětem dodatku jsou vícepráce spojené se změnou konstrukce podloží  
za celkovou částku 744.409,19 Kč bez DPH (900.735,12 Kč vč DPH).   

 

Bod programu: Územní studie Lobeč 
usnesení č.: 20/11/4/8 
1. RM bere na vědomí stanovisko Komise výstavby a rozvoje města k dopracování územní studie - ÚS 02 

LOBEČ – NAD LOBČÍ - PLOCHA Z 24 LOBEČ JIHOZÁPAD (RODINNÉ DOMY – INVESTOR STANISLAV KOHOUT)  
a 
- ÚS 03 LOBEČ – ZA PANELOVÝMI DOMY - PLOCHA Z 28 LOBEČ ZA BYTOVKAMI (BYTOVÉ DOMY – 
INVESTOR STANISLAV KOHOUT). 

2. RM schvaluje postupovat vůči zpracovateli předmětných územních studií dle předloženého stanoviska 
Komise výstavby a rozvoje města, které je obsaženo v důvodové zprávě s tím, že RM k požadavkům  
na zpracovatele ÚS 02 přičlenila požadavek na doplnění regulativů na stavbu RD + oplocení,  
a k požadavkům na zpracovatele ÚS 03 přičlenila požadavek na projednání možného napojení  
na přivaděč. 

 

Bod programu: Územní studie „Za nádražím“ 
usnesení č.: 20/11/4/9 
1. RM bere na vědomí stanovisko Komise výstavby a rozvoje města k dopracování územní studie ÚS Kralupy 

nad Vltavou „ZA NÁDRAŽÍM“ (bytové domy + smíšené území - investor FINEP s.r.o. a Město Kralupy  
nad Vltavou). 

2. RM schvaluje postupovat vůči zpracovateli předmětné územní studie dle předloženého stanoviska 
Komise výstavby a rozvoje města, které je obsaženo v důvodové zprávě. 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – divadelní festival                                             
usnesení č.: 20/11/5/1 
RM  schvaluje  uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu cca 
1.300 m2, za účelem konání divadelního festivalu „Za Vodou“, pořádaného DS Scéna Kralupy ve dnech 
12.06.2020 – 14.06.2020. 

 
Bod programu: Informace o hostování lunaparku  
usnesení č.: 20/11/5/2 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana Gustava Bradáče na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 07.06.2020 do 21.06.2020. 

 
Bod programu Informace o pořádání pouličních koncertů 
usnesení č.: 20/11/5/3 
RM bere na vědomí informaci o pořádání pouličního koncertu na Palackého náměstí před kostelem (parc. č. 
566/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou) dne 26.06.2020 a před KaSS Vltava (parc. č. 153/41 k. ú. Lobeček) dne 
27.06.2020 církví Oáza, Náměstí Padlých 110, Praha 6, IČ: 03487679. 

 

Bod programu: Informace o pořádání akce GLADIATOR CHELLENGE 2020: THE BRIDGE 
usnesení č.: 20/11/5/4 
RM bere na vědomí informaci o pořádání závodu GLADIATOR CHALLENGE 2020: THE BRIDGE na pozemcích 
parc. č. 539 k. ú. Kralupy nad Vltavou, parc. č. 185/16 v k. ú. Lobeček ve dnech  13.06.2020 - 14.06.2020, 
pořádaného GLADIATOR TRAINING, z. s., zastoupený Ing. Jiřím Cimlerem.  
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Bod programu: Žádost o rozšíření předmětu nájmu NS č. SMSMLO/00284/2019 
usnesení č.: 20/11/5/5 
RM schvaluje ukončení nájemních smluv č. SMSMLO/00026/2019, č. SMSMLO/00027/2019,  
č. SMSMLO/00028/2019, č. SMSMLO/00029/2019 k 30.09.2020.  

    

Bod programu: Žádost o úpravu nájemní smlouvy - č. SMSMLO/00003/2019                                                 
usnesení č.: 20/11/5/6 
RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
č. SMSMLO/00003/2019, jehož předmětem bude posunutí termínu zahájení provozu pronajatých prostor 
v pravém křídle budovy čp. 706, nám. J. Seiferta z 30.09.2020 na 31.05.2021 (čl. V. odst. 7. smlouvy) a změna 
nájemného spočívající v nehrazení nájemného po dobu provádění městem vyvolaných a schválených 
rekonstrukčních prací, které mají omezující vliv na provoz provozovny v pronajatém prostoru (čl. III. smlouvy).  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (CETIN) 
usnesení č.: 20/11/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 92/25 a parc. č. 93/79 v k.ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy uložení vedení  
do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.    

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (vodovodní přípojka Ke Koupališti) 
usnesení č.: 20/11/5/8 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 49/82 a parc. č. 182/6 v k.ú. Lobeček,  jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 162 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. Kralupy (vodovodní přípojka S.K.Neumanna) 
usnesení č.: 20/11/5/9 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 572/8, parc. č. 111/45 a parc. č. 156/2 v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou,  jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. 
č. st. 120 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: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Gen Klapálka  
usnesení č.: 20/11/5/10 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt Mgr. J. S., pedagogického pracovníka ZŠ Gen. Klapálka.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/11/5/11 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina 48 panu J. F. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp. 539, paní J. Č.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679, paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2020 do 30.09.2020. 
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20. Havlíčkova č. p. 900 panu P. F.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Dr. E. Beneše, čp. 539, paní M. J.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021.  

 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/11/5/12 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 84/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 6 m2, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.07.2020 do 30.09.2020  
za nájemné 1.200 Kč, v dalších letech vždy od 01.06. do 30.09. za nájemné 1.600 Kč, za účelem provozování 
letní předzahrádky před provozovnou zlatnictví v Palackého ulici čp. 460/12, Kralupy nad Vltavou. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 20/11/6/1 
RM schvaluje přidělení bytu č. 107 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, panu S. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – oprava administrativní chyby a zrušení části usnesení RM 
č. 20/5/6/3 bod 4 ze dne 09.03.2020. 
usnesení č.: 20/11/6/2 
1. RM ruší část usnesení 20/5/6/3 bod 4 ze dne 09.03.2020 z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181, paní J. P., na dobu určitou 

od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 261 v DPS V Luhu 1181, paní L. B.,  

na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
   

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Podepsání smlouvy s Kralupskou sportovní, spol. s.r.o. na poskytnutí investiční dotace  
na žací stroj 
usnesení č.: 20/11/9/1 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí investiční dotace na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., IČ: 29021731, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
ve výši 400.000 Kč, na nákup žacího stroje. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3412 (Sportovní zařízení 
v majetku obce), položka 6313 (Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 
osobám). Dále pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním této veřejnoprávní smlouvy.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/11/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc květen 2020. 

 

Bod programu: Oznámení čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 20/11/9/3 
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RM bere na vědomí čerpání částky ve výši 241.094 Kč z rezervního fondu Základní školy Kralupy nad Vltavou, 
Gen. Klapálka 1029, na výmalbu školy. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu Středočeského kraje 
usnesení č.: 20/11/9/4 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, zapojení se do projektu „Obědy do škol 

ve Středočeském kraji III“ pro školní rok 2020/2021, financovaného z Operačního programu potravinové  
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 

2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizaci, zapojení  
se do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji III“ pro školní rok 2020/2021, financovaného 
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.  

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 20/11/9/5 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského 
nám. 198, 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: Informace o provozu mateřských škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2020  
usnesení č.: 20/11/9/6 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci nestanovuje žádná z mateřských škol náhradní 
provoz pro děti z jiné mateřské školy. 
 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 01.08.2020 do 31.08.2020. 
MŠ Gen. Klapálka bude v období hlavních prázdnin v provozu od 01.07.2020 do 31.07.2020. MŠ je v tomto 
období schopna zajistit umístění dětí pracujících rodičů dle předchozího nahlášení do 15.06.2020. 
Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
 
MŠ Dr. E Beneše: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2020 do 31.07.2020. 
MŠ Dr. E. Beneše bude v období hlavních prázdnin v provozu od 01.08.2020 do 31.08.2020 pro děti 
přihlášené do 31.5.2020 a za předem uhrazenou úhradu (do 20.06.2020). Přihlášeným dětem se školné 
nevrací. 
 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2020 do 31.08.2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období květen 2020  
usnesení č.: 20/11/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období květen 2020 

 
Bod programu: Oznámení o konání příměstských táborů na ZŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 20/11/9/8 
RM bere na vědomí informaci Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o konání příměstských 
táborů pro žáky školy v měsíci červenci 2020. 
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Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2020/2021  
usnesení č.: 20/11/9/9 
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní 
rok 2020/2021 podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, ve výši 500 Kč na měsíc za jedno dítě,                
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 600 Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
ve výši 400 Kč na měsíc za jedno dítě.                             

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka 3 kusů nových elektromobilů kategorie N1 do 3,5 t  
usnesení č.: 20/11/9/10 
1. RM bere na vědomí vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Dodávka 3 kusů nových elektromobilů kategorie N1 do 3,5 t“. 
2. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Michal Saur, TSM 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Miroslav Pecinovský, TSM 
- Jiří Hájek, TSM 

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

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 20/11/11/1   
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednáni Komise školské a prevence kriminality ze dne 13.05.2020 

Bod programu: Vyjádření Komise výstavby a rozvoje města a Komise dopravy ke konceptu ÚS 02 lokality 
Lobeč 
usnesení č.: 20/11/11/2   
1. RM bere na vědomí vyjádření Komise výstavby a rozvoje města a Komise dopravy ke konceptu ÚS 02 

lokality Lobeč. 
2. RM schvaluje postupovat vůči zpracovateli ÚS 02 lokality Lobeč dle vyjádření Komise výstavby a rozvoje 

města a Komise dopravy, a to včetně zapracování jednotlivých připomínek a doporučení obou komisí. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o rozšíření předmětu nájmu NS č. SMSMLO/00284/2019 
usnesení č.: 20/11/5/5 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č.st. 268/3 a parc. č. 9/1 k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, za účelem rozšíření stánku pro prodej tisku a tabákových výrobků o 4 m2 , NS  
č. SMSMLO/00284/2019. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 20/11/9/5 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, příspěvkové organizace. 
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Odložené materiály 
Bod programu: Statický posudek opěrné zdi v areálu ZŠ Komenského náměstí 
(mat. IV/1) 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 15.06.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 02.06.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 11 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 01.06.2020. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 02.06.2020 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta      
 


