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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. června 2020 
(RM č. 13) 

 
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. 13 
usnesení č.: 20/13/1/1  
RM schvaluje návrh programu 13. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 12/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh platového výměru ředitele PO města „Kulturní a společenské středisko v Kralupech 
nad Vltavou“ 
usnesení č.: 20/13/2/1  
RM schvaluje platový výměr ředitele PO města „Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou“ – 
Bc. Robina Janoše, dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 01.09.2020.   
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Návrh na vyřazení majetku 
usnesení č.: 20/13/3/1  
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 2) dle návrhu Likvidační komise – viz příloha 
důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 
usnesení č.: 20/13/3/2  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku podnikatelů 
a o pojištění odpovědnosti. 

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2020 
usnesení č.: 20/13/3/3 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.098 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3412 org. 629 (stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale). 
Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, viz usnesení RM č. 20/11/4/2 ze dne 
01.06.2020. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele – Nové webové stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace  
usnesení č.: 20/13/4/1 
1. RM schvaluje zrušení výběrového řízení „Nové webové stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace 

procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“, a to před uzavřením 
smlouvy o dílo, z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele 
(ekonomické důvody – v důsledku pandemie SARS CoV-2 došlo k výraznému, a dále se zvětšujícímu, 
propadu v plánovaných příjmech rozpočtu města), pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve 
výběrovém řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
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2. RM ukládá odboru OKTAJ – IT oddělení zprovoznit pro veřejnost od 01.09.2020 plně funkční nový web 
města, připravený samostatně IT oddělením MěÚ, s tím, že web bude splňovat všechny kvalitativní IT 
požadavky uvedené v zadávací dokumentaci pro výběrového řízení „Nové webové stránky města –  
4. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy 
nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Pronájem úsekového měřiče rychlosti – Hybešova ulice 
usnesení č.: 20/13/4/2 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu technického zařízení pro měření úsekové rychlosti s dokumentačním 
zařízením umístěným v ulici Hybešova, se společností Gornex s.r.o., se sídlem V Domcích 60/20, 162 00  
Praha 6, IČ: 27881598, za měsíční nájemné ve výši 31.400,00 Kč bez DPH, a to v souladu s postupem  
dle 5. části písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na dobu 
určitou jednoho roku, s možností prodloužení o jeden rok, v předloženém znění. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Úprava NS č. SMSMLO/00003/2019 
usnesení č.: 20/13/5/1 
RM schvaluje  uzavření Dodatku 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: Pronájem části pozemku v k.ú. Kralupy nad Vltavou – letní předzahrádka  
usnesení č.: 20/13/5/2 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 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 
s Věrou Dandovou, sídl. V Zátiší 1015, Kralupy nad Vltavou, IČ: 03663345. 

 
Bod programu: Konání akce DDM Kralupy nad Vltavou – změna termínu 
usnesení č.: 20/13/5/3 
RM bere na vědomí informaci o pořádání Oslavy 20 let Domu dětí a mládeže v Kralupech  nad Vltavou dne 
12.09.2020, pořadatelem DDM Kralupy nad Vltavou, zastoupeného Mgr. Kateřinou Viktorovou, ředitelkou 
DDM, na části pozemku parc. č. 566/1 (kolem kostela a MěÚ) v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 20/13/5/4 
1. RM bere na vědomí, po otevření nabídkových obálek, nabídky 2 uchazečů –  

• AMIB, s.r.o., Velvarská 572/4, 274 01 Slaný, IČ: 62916017 

• Zdeněk Kotulan, Zimní 267, 277 51, Nelahozeves – Lešany, IČ: 72555581 
2. RM ukládá odboru RIaSM – oddělení SM sjednat s uchazečem p. Kotulanem osobní schůzku s vedením 

města. 

 
Bod programu: Odepsání pohledávky – společnost MIKY pub s.r.o. 
usnesení č.: 20/13/5/5 
RM schvaluje odepsání pohledávky společnosti MIKY pub s.r.o., se sídlem Nelahozeves, Školní 19,  
IČ: 08253536 ve výši 5.896 Kč.  

    

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k.ú. Lobeček – festival UNITY RAGE 
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usnesení č.: 20/13/5/6 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro konání hudebního festivalu UNITY RAGE  ve dnech 
od 24.07.2020 do 26.07.2020 pro Michala Pomahače – hlavního pořadatele akce, bytem XXXXXXXXXXXXXXX, 
za nájemné 2.000 Kč bez DPH. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení termínu k vyklizení pozemku 
usnesení č.: 20/13/5/7 
RM schvaluje posunutí termínu předání vyklizených pozemků u ukončených nájemních smluv   
č. SMSMLO/00026/2019, č. SMSMLO/00027/2019, č. SMSMLO/00028/2019, č. SMSMLO/00029/2019  
nejpozději do 15.10.2020.   

    

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k.ú. Lobeček – Den pro rodiče a děti 
usnesení č.: 20/13/5/8 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1 k.ú. Lobeček) pro konání Dne pro rodiče a děti  ve dnech  
od 10.09.2020 do 15.09.2020 pro Ing. Norberta Szabo (bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČO: 76141683)  
a Jakuba Dolejše (bytem XXXXXXXXXXXXXXX, IČO: 08947732) – hlavní pořadatele akce, za nájemné 4.000 Kč 
bez DPH. 

    

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeč (CETIN) 
usnesení č.: 20/13/5/9 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku města  parc. č. 382/2 v k.ú. Lobeč, 
jehož 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/13/5/10 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, panu J. Ch. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 paní E. V.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.09.2020 do 31.08.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Jana Palacha 738 panu R. C.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900, paní V. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. V., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.09.2020 do 31.08.2021. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Cesta Brigádníků čp. 679 panu B. P. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2020 do 30.09.2020. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č- 22, Dr. E. Beneše 539 Mgr. K. B., jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. 

    

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček (CETIN) 
usnesení č.: 20/13/5/11 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích města  parc. č. 167/1 a parc. č. 161/4 
v k.ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Česká 
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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.    
    

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci na podporu sociálních služeb 
usnesení č.: 20/13/6/1 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Pražská 530/21, 

Mělník, PSČ2 76 01, ve výši 15.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby  
a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím) a 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, pro HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Mratínská 564, Bášť, PSČ: 250 65.  

2. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod názvem: 
Pověření SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností, 
podepsané dne 29.01.2020, s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

3. RM schvaluje individuální finanční dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření 
SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností pro Oblastní 
charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, 
IČ: 48623814, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položka 5223 (Neinvestiční transfery církvím náboženským společnostem)  
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. 
května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, IČ: 48623814. 

4. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Ústecký kraj smlouvou s názvem: Pověření Ústeckého 
kraje č. 78 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021. 

5. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě  Pověření 
Ústeckého kraje č. 78 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021, pro Hospic sv. Štěpána, z. s., IČ: 65081374, 
Rybářské náměstí 662/4, 142 01 Litoměřice, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice.  

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/13/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. J.,  

na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v DPS V Luhu č. 1171,  S. M.,  

na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 312 v DPS V Luhu 1171, paní H. Š.,  

na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 159 v DPS V Luhu 1181, paní M. H.,  

na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 356 v DPS V Luhu 1181, paní J. R., na dobu určitou 

od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
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6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 363 v DPS V Luhu 1181, paní V. G.,  
na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 20/13/6/3  
RM schvaluje přidělení bytu č. 414 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, panu L. H. 

 
Bod programu: 1. Neinvestiční výdaje školních jídelen, školních družin a školních klubů základních škol  
                                pro rok 2020 

2. Vyúčtování NIV spádovým obcím za 2. pol. škol. roku 2019/2020 
usnesení č.: 20/13/6/4 
1. RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/ školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních 

jídelen) sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2020 (tj. 2. pololetí 
školního roku 2019/2020 a 1. pololetí školního roku 2020/2021) na žáka, dle § 180 odst. 1 zákona  
č. 561/2004  Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 

  NIV školní jídelny NIV školní družiny NIV školní klub 

ZŠ Třebízského 318,72 544,77 866,97 

ZŠ V. Havla 152,15 398,59  - 

ZŠ Komenského 372,97 358,17 253,02 

ZŠ Gen. Klapálka 171,25 344,28  - 

ZŠ 28. října 401,21 282,65  - 

 
2. RM schvaluje, že nebude obcím, které uzavřely s městem Kralupy nad Vltavou dohodu o školském 

spádovém obvodu, účtovat neinvestiční výdaje školských zařízení (školních družin, školních klubů a 
školních jídelen) sloužících základním školám zřízeným městem Kralupy nad Vltavou za 2. pololetí 
školního roku 2019/2020, z důvodu mimořádných opatření ve školství v souvislosti s koronavirem. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

                           
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

   

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 20/13/9/1 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, převod finančních prostředků  
ve výši 75.000 Kč z rezervního fondu na položku 511-údržba. 

 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/13/9/3 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku v celkové pořizovací ceně 33.306 Kč,  
dle předložených nabídek ze dne 22.6.2020 a 23.06.2020, 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: Oznámení ředitelského volna  
usnesení č.: 20/13/9/4 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, o vyhlášení ředitelského volna 
ve dnech 29.06.2020 a 30.06.2020. 
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Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/13/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc červen 2020. 

 
Bod programu: Oznámení ředitelského volna 
usnesení č.: 20/13/9/6 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o vyhlášení ředitelského 
volna ve dnech 29.06.2020 a 30.06.2020. 

 
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančních a věcných darů pro Seifertovy Kralupy 2020 
usnesení č.: 20/13/9/7 
1. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelově určeného 
finančního daru pro akci Seifertovy Kralupy 2020 od společnosti SOFTLINK s.r.o., se sídlem Kralupy  
nad Vltavou ve výši 5.000 Kč, vč. DPH. 

2. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelově určeného 
finančního daru pro akci Seifertovy Kralupy 2020 od společnosti IBG Česko s.r.o., se sídlem Kralupy  
nad Vltavou ve výši 5.000 Kč, vč. DPH. 

3. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru  
pro uspořádání akce Seifertovy Kralupy 2020 a to 10 ks knih Špalíček výletů a dárkové tašky ŠKODA  
od společnosti AUTO KRALUPY a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou. 

4. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru  
pro uspořádání akce Seifertovy Kralupy 2020 a to 6 ks balení kořenících směsí od společnosti VARIANT 
spol. s.r.o., se sídlem Všetaty. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období květen 2020 
usnesení č.: 20/13/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období květen 2020. 

 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/13/9/9 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku dle předložené nabídky ze dne 24.06.2020, 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: Likvidace automobilu BOBR PRES  
usnesení č.: 20/13/9/10 
RM schvaluje likvidaci  vozidla LIAZ-BOBR PRES, r.z. 8S68139. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise ŽP 
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usnesení č.: 20/13/11/1   
1. RM bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 15.06.2020. 
2. RM doporučuje podat žádost o kácení na odbor životního prostředí, dle požadavku KpŽP. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 20/13/11/2   
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 11.06.2020. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 

1) zápis  
2) doporučení na vznik ankety Dobrovolník roku 

usnesení č.: 20/13/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 3 ze dne 29.06.2020. 
2. RM schvaluje vznik ankety „Dobrovolník roku“ a jeho organizací pověřuje Mgr. Václava Gabriela, 

předsedu Zdravotní, sociální a bytové komise. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/13/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 3 ze dne 24.06.2020. 
2. RM schvaluje Plán činnosti Komise sociálně právní ochrany dětí na 2. pololetí 2020. 

 
Bod programu: Návrhy odměn za I. pololetí 2020 zapisovatelům komisí 
usnesení č.: 20/13/11/5  
RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí za I. pololetí 2020 dle příloh důvodové zprávy. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrhy přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 20/13/11/6  
1. RM doporučuje ZM poskytnutí individuální dotace na pořádání letního soustředění pro oddíl 

krasobruslení pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, ve výši 44.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná 
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu)  
a doporučuje ZM 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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl krasobruslení s., IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

2. RM doporučuje ZM poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Plavecký oddíl Kralupy (POKr), 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 43.500,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM 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 TJ KRALUPY, z.s. – 
Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 3 a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 20/13/11/7   
1. RM schvaluje provedení v prostoru u štítů bytových drážních domů v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou 

– Lobeček takto: 

• Stávající parkovací stání upravit na normové parametry a zároveň rozšířit, včetně provedení nového 
povrchu ze zatravňovací dlažby. 

• Zatravněnou plochu – viz příloha nahradit povrchem ze zatravňovací dlažby za účelem parkování.   
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2. RM ukládá TSM v prostoru u štítů bytových drážních domů v ulici Třída Legií, Kralupy nad Vltavou – 
Lobeček zrealizovat: 

• Stávající parkovací stání upravit na normové parametry a zároveň rozšířit, včetně provedení nového 
povrchu ze zatravňovací dlažby. 

• Zatravněnou plochu – viz příloha nahradit povrchem ze zatravňovací dlažby za účelem parkování.     
 
3. RM schvaluje umístění dodatkové tabulky č. 13 s textem sesedni z kola v německém jazyce k DZ „Cyklisto 

sesedni z kola“ pro zahraniční cyklisty a to u podjezdu pod mostem T.G. Masaryka v obou směrech.  
4. RM ukládá TSM provést osazení dodatkové tabulky č. 13 s textem sesedni z kola v německém jazyce k DZ 

„Cyklisto sesedni z kola“ pro zahraniční cyklisty, včetně zajištění všech potřebných povolení u podjezdu 
pod mostem T.G. Masaryka v obou směrech.  

5. RM bere na vědomí zápis č. 3 Komise dopravy ze dne 23.06.2020. 

 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 2/2020 
usnesení č.: 20/13/11/8 
1. RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 18. 6. 

2020. 
2. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Lobeč – ÚS 02 PLOCHA Z 24 – rodinné domy - upravit studii 

tak, aby zelená osa byla zakončena veřejným prostranstvím na západním konci místo východního  
u plánovaného přivaděče. Veřejné prostranství by bylo v části zóny 9. 

3. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Lobeč – ÚS 03 PLOCHA Z 28 – bytové domy - požadovat druhé 
napojení lokality na veřejnou komunikaci. 

4. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Za nádražím - upravit studii tak, aby měla část závaznou  
a část doporučující, která umožní upřesnění v dalších jednáních a řízeních. 

5. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Za nádražím - v regulační části studie: 
         - Nepožadovat v Nádražní ulici čistě obytné území. 
         - Nepožadovat v celém území otevřenou stavební čáru, která vylučuje spojitou zástavbu. 
6. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Za nádražím pevně nestanovovat na pozemcích města 

umístění zařízení občanské vybavenosti, stanovit pružné podmínky, aby bylo možno umístit občanskou 
vybavenost dle aktuální potřeby. 

7. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Za nádražím upravit studii tak, aby poměr parkovacích stání 
k uvažovanému počtu bytů byl 1:1 (1 bytová jednotka: 1 parkovací stání). 

8. RM schvaluje řešit směnu pozemků způsobem uvedeným v příloze důvodové zprávy. 
9. RM na základě dalšího projednání s investorem – lokalita ÚS 02 PLOCHA Z 24 a lokalita ÚS 03 PLOCHA  

Z 28, a po vyjasnění vzájemných požadavků, ruší usnesení RM č. 20/11/4/8, ze dne 01.06.2020. 
10. RM na základě dalšího projednání s investorem – lokalita ÚS Za nádražím, a po vyjasnění vzájemných 

požadavků, ruší usnesení RM č. 20/11/4/9, ze dne 01.06.2020. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Poptávkové řízení na provozovatele restauračního pivovaru v objektu "pivovarské 
sladovny" 
usnesení č.: 20/13/13/1 
RM schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na provozovatele restaurace a restauračního pivovaru v objektu 
"pivovarské sladovny" – na nájemce nebytových prostor určených k podnikání v budově “pivovarské 
sladovny“ v Kralupech nad Vltavou s tím, že město požaduje po uchazečích, po seznámení se s předmětnými 
prostory, a okolnostmi projektu přestavby objektu "pivovarská sladovna," předložit podnikatelský záměr  
na požadovaný provoz, s možností provozovat i kavárnu umístěnou v objektu, ve spojení se sdělením 
souvisejících požadavků od uchazečů na podobu projektové dokumentace na přestavbu předmětného 
objektu. 
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Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o schválení úhrady storno poplatku z fin. prostředků na Minimální preventivní  
program 
usnesení č.: 20/13/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úhradu storna poplatku ve výši  
23.040 Kč za adaptační pobyt z finančních prostředků určených na Minimální preventivní program školy. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/13/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku v celkové pořizovací ceně 33.306 Kč, dle předložených nabídek ze 
dne 22.6.2020 a 23.06.2020, od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, 
příspěvkové organizace. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/13/9/9 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku dle předložené nabídky ze dne 24.06.2020, od Základní školy 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové organizace. 

 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 2/2020 
usnesení č.: 20/13/11/8 
1. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Lobeč – ÚS 03 PLOCHA Z 28 – bytové domy - požadovat 

snížení objektu „A“ z 8. NP na 7. NP (jižní část objektu) a ze 7. NP na 6. NP (severní část objektu). 
2. RM schvaluje ve věci územní studie lokality Za nádražím zadat zpracování jiné varianty prostorového 

uspořádání zástavby v souladu se stanovenými koncepčními a regulačními zásadami (bez detailního 
propracování), která by se pokusila více přiblížit zástavbu městskému prostředí. 

 
Odložené materiály 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 20.07.2020 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 30.06.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 13 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 29.06.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 30.06.2020 
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta                Ing. Petr Listík, člen RM 
 


