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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. července 2020 
(RM č. 14) 

 
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. 14 
usnesení č.: 20/14/1/1  
RM schvaluje návrh programu 14. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 13/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platový výměr ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková 
organizace 
usnesení č.: 20/14/2/1  
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 
příspěvková organizace – Mgr. Bohuslavy Glasslové (viz příloha důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením 
do platového stupně č. 7 – dosažením počtu 32 let započitatelné praxe, s účinností od 01.08.2020.   

 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se ZŠ Komenského 
usnesení č.: 20/14/2/2  
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem a ZŠ Komenského náměstí 
198, Kralupy nad Vltavou dne 19. 5. 2010, o převedení movitých věcí ve vlastnictví města do užívání ZŠ, které 
byly pořízeny v rámci realizace investiční akce „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ 
Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou.“ Celkový soupis tohoto předmětu výpůjčky tvoří Příloha č. 1 
důvodové zprávy - jedná se o „Nábytek a vybavení odborných učeben a laboratoří,“ „Nábytek a vybavení 
kabinetů,“ Pomůcky pro výuku“ a „Gastrovybavení.“   

 
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města  
usnesení č.: 20/14/2/3 
1. RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace města „Městský bytový 

podnik Kralupy nad Vltavou“ – Ing. Ladislavu Beritovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
2. RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace města „Sociální služby 

města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“ – paní Miroslavě Beritové, ve výši uvedené 
v důvodové zprávě. 

3. RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace města „Kulturní  
a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou“ – Martinu Odvodymu, ve výši uvedené v důvodové 
zprávě. 

 

Bod programu: Jmenování ředitele PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/14/2/4 
RM jmenuje Mgr. Petru Urbanovou ředitelkou PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, s účinností  
od 01.01.2021. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2020 
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usnesení č.: 20/14/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 107.560 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 

Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku (zábrana 
vjezdu) na Palackého náměstí, Kralupy 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 107.560 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 107.560 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 15.455.899,97 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci 
projektu: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné učebny a laboratoře“. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím ve výši 11.586.899,97 Kč, 
zbývající část ve výši 3.869.000 Kč bude vrácena do rezervy na investice. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4216 o 15.455.899,97 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
o 15.455.899,97 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 136.101 Kč. Jedná se o vratku finančních 
prostředků účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové a potravinové 
pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Jodlova a byly zaslány na účet Středočeského kraje. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 136.101 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6402 o 136.101 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 566.400 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově 
určena na akci „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 566.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 
o 566.400 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 125.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci pro ZŠ Gen. Klapálka z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu 
a osvětu v rámci Tematického zadání Osvětová činnost na zajištění projektu: „Vybudování naučné 
stezky“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 125.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 
– OSVŠK, § 3113 o 125.000 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 31.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání Primární 
prevence na zajištění projektu: „Bezpečný den“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 
o 31.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 4329 o 31.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.650,80 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 6223 

(mezinárodní spolupráce) na § 6409 (ostatní činnosti j.n.). Jedná se o navýšení položky, z které bude 
hrazen členský příspěvek pro Svazek měst a obcí VKM na rok 2020 ve výši 11.750,80 Kč. Příspěvek byl 
odsouhlasen 30.04.2019 na jednání Valné hromady Svazu měst a obcí VKM ve výši 10 haléřů na 1 akcii, 
kterou obec vlastní. Město Kralupy nad Vltavou vlastní celkem 117508 akcií. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka 2 kusů nových elektromobilů kat. M1 
usnesení č.: 20/14/4/1 
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RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka 2 ks nových 
elektromobilů kategorie M1“ s dodavatelem AUTO-BRANKA, spol. s r.o., se sídlem Vlnitá 890/70, 147 00 
Praha 4, IČ: 49245589, za celkovou cenu 801.422,00 Kč bez DPH, resp. 969.720,62 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Poptávkové řízení – Zájemce o provozování hostinské činnosti v objektu MKC – součinnost  
s projektanty 
usnesení č.: 20/14/4/2 
1. RM schvaluje poptávkové řízení s názvem Zájemce o provozování hostinské činnosti v objektu Městského 

kulturního centra – součinnost s projektanty v předloženém znění. 
2. RM schvaluje oslovení níže uvedených dodavatelů v rámci poptávkového řízení Zájemce o provozování 

hostinské činnosti v objektu Městského kulturního centra – součinnost s projektanty, a to: 
 Břevnovský klášterní pivovar Sv. Vojtěcha, Markétská 28/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 24757896 
 Vltavská plavební s.r.o., Staropramenná 530/12, 150 00 Praha 5, IČ: 28378113 
 Czech Brewmasters s.r.o., K Sibřině 198/12, 190 16  Praha 9 – Koloděje, IČ: 26514711 
 STEAKGRILL s.r.o., Račiněves 189, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 08311901 
 Českomoravský svaz minipivovarů z.s., Podskalská 10, 128 46 Praha 2, IČ: 22902953  

 

Bod programu: Uplatnění újmy způsobené v souvislosti s poskytováním právních služeb – Rekonstrukce  
jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského  
usnesení č.: 20/14/4/3 
RM schvaluje uplatnění újmy, která byla způsobená městu v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to 
po advokátní kanceláři Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Bělidle 64/3, 150 00 
Praha 5, IČ: 60203889, která byla pověřena administrací veřejné zakázky, a to ve smyslu ustanovení  
§ 24 zákona č. 85/1996 S., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Újma byla městu způsobena v rámci 
veřejné zakázky „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, 
Kralupy nad Vltavou“, a to za porušení pravidel při zadávání veřejné zakázky pod ev. č. Z2018-044576, ve výši 
499.058,14 Kč. 

 

Bod programu: Strategický plán obnovy a rozvoje veřejného osvětlení – žádost o prodloužení termínu  
usnesení č.: 20/14/4/4 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla, v rámci sml. č. RISML/00127/2019 „Strategický plán 
obnovy a rozvoje veřejného osvětlení“, jehož zpracovatelem je společnost ANADA HS s.r.o., Horní Strakory 
77, 293 01 Kosmonosy, a to v rámci 1. etapy, která bude ukončena nejpozději do 247 kalendářních dní  
od podpisu smlouvy o dílo. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS  
usnesení č.: 20/14/4/5 
RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na akci „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ 
s dodavatelem KnVnet services s. r. o., sídl. Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24206601,  
za celkovou cenu 326 006,00 Kč bez DPH, resp. 394 467,26 Kč s DPH, a to v souladu s částí 5 písm. r) Směrnice 
upravující pravidla pro zadávání veřejných malého rozsahu.  

 

Bod programu: Cenová nabídka - Cyklostezka Kralupy - Zákolany 
usnesení č.: 20/14/4/6 
RM bere na vědomí aktuální stav akce: „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“. Dále bere na vědomí cenovou 
nabídku spol. NOZA s.r.o. na nutnou úpravu projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení v úseku 
F, části – Lávka pod viaduktem. Objednatelem úpravy projektové dokumentace bude obec Zákolany. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Záměr města pronajmout část pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou – přeložka silnic D7-D8 
usnesení č.: 20/14/5/1   
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RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemků: 
1) parc.č. 369/18, parc.č. 492/15, parc.č. 584/12, parc.č. 584/24, a parc.č. 591/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
o celkové výměře 374 m2 

2) parc.č. 369/18, parc.č. 434/3, parc.č. 434/8,parc.č. 442/14, parc.č. 490/4, parc.č. 492/15, parc.č. 492/16, 
parc.č. 492/18, parc.č. 492/19, parc.č. 493/4, parc.č. 581/1, parc.č. 581/7, parc.č. 591/2 parc.č. 591/4  
a parc.č. 611 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o celkové výměře 2338 m2 
Středočeskému kraji za účelem dočasného využití pozemků  k realizaci stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic 
D7-D8, II. etapa“. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – umístění lávky přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka  
usnesení č.: 20/14/5/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístění, 
užívání, údržby a oprav lávky přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka na pozemcích parc.č. 597/4 v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou a parc.č. 557/1 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, mezi Městem Kralupy nad Vltavou, 
jako oprávněným, a ČR – Povodí Vltavy, st. podnik,  IČ 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, jako 
povinným, v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 1340-5097/2019 a č. 1483-5096/2019,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 20/14/5/3 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor bufetu se zázemím v 1. nadzemním 
podlaží a skladovacích prostor v suterénu objektu MěÚ Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou za účelem 
provozování občerstvení (studeného bufetu) se společností HYPOFIN, s.r.o., zastoupené jednatelem Zdeňkem 
Kotulanem,  se sídlem Řipská 759, 250 64 Hovorčovice, IČ: 48039373. Nájemní smlouva bude uzavřena  
na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 120.000 Kč včetně DPH, které bude 
hrazeno od 01.09.2020. Veškeré úpravy a vybavení provozovny provede nájemce na vlastní náklady tak,  
aby byl provoz zahájen nejpozději od 01.09.2020.    

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 20/14/5/4 
RM schvaluje výpůjčku hokejbalového hřiště a části pozemku parc. č. 36/1  v k.ú. Lobeč M. P.,  za účelem 
pořádání hokejbalového turnaje dne 15.08.2020  od 9:00 h do 18:00 h. 

 
Bod programu: Informace o konání skautské akce 
usnesení č.: 20/14/5/5 
RM bere na vědomí informaci o pořádání skautské akce – zahájení nového skautského roku dne 01.09.2020 
na  veřejném grilovacím místě na břehu Vltavy. 

    

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice (CETIN) 
usnesení č.: 20/14/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích města  parc. č. 91/103 a parc.č. 
91/106 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 (CETIN) – doplnění pozemku 
usnesení č.: 20/14/5/7  
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RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku města  parc.č. 153/27 v k.ú. Lobeček, 
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: Nájem nebytových prostor -  objekt na pozemku parc. č. st. 838/1, k.ú. Lobeček  
usnesení č.: 20/14/5/8 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor objektu postaveného  
na pozemku parc. č. st. 838/1 v k.ú. Lobeček a to o ploše 76m2, s V.Č. nar. XXXXXXXXXX, trvalým bydlištěm 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem uskladnění sbírky historických kočárků. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného 7.600,00 Kč/rok. 
Nájemce bude povinen umožnit pronajímateli v případě potřeby vstup do nebytových prostor  
za účelem kontroly, údržby a případné rekonstrukce zařízení tepelného hospodářství.  

    

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 20/14/5/9 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 H. Č.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku  od 01.08.2020 do 31.07.2021.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: REVOLUTION TRAIN – změna termínu přistavení protidrogového vlaku a VIP prohlídka 
usnesení č.: 20/14/6/1 
1. RM bere na vědomí změnu termínu přistavení protidrogového vlaku na 16. – 17.09.2020. 
2. RM doporučuje ředitelům ZŠ zajistit účast žáků ZŠ na předmětné akci. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 20/14/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 301 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č.p. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní V. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 456 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č.p. 1181, 

Kralupy nad Vltavou, manželům A. a M. Š. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 403 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č.p. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní N. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
                           

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Oznámení o konání akce Nadace Unipetrol – Spanilá jízda UNIRIDERS, převzetí záštity  
a oznámení o konání veřejné sbírky 
usnesení č.: 20/14/8/1 
1. RM bere na vědomí  informaci o konání akce Nadace Unipetrol – Spanilá jízda UNIRIDERS dne 05.09.2020 

na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM souhlasí s převzetím záštity akce Nadace Unipetrol – Spanilá jízda UNIRIDERS, konané dne 

05.09.2020 na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
3. RM bere na vědomí konání veřejné sbírky Nadace Unipetrol, při konání akce Spanilá jízda Uniriders dne 

05.09.2020 na území města Kralupy nad Vltavou. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o úpravu odpisového plánu na rok 2020 
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usnesení č.: 20/14/9/2 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, úpravu odpisového plánu na rok 
2020 dle přiložené přílohy. 

 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 20/14/9/3 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku v celkové pořizovací ceně 2.397 Kč, dle předložené 
nabídky ze dne 03.07.2020, 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: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/14/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, za měsíc červenec 2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/14/9/5 
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 červen 2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/14/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc červenec 2020. 

 
Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – červen 2020 
usnesení č.: 20/14/9/7 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – červen 2020. 

 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 20/14/9/8 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, čerpání finančních prostředků ve výši 
104.634,75 Kč z rezervního fondu organizace na opravu havárie vody. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 20/14/9/9 
RM schvaluje přijetí finančního účelového daru v celkové výši 61.056 Kč pro Základní školu Kralupy  
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,  
IČ: 24231509, určeného výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 12 žáků ve školním roce 
2020/2021 a schvaluje uzavření příslušných darovacích smluv, a to ve výši 23.532 Kč (na období 
od 01.09.2020 do 31.12.2020) a ve výši 37.524 Kč (na období od 01.01.2021 do 30.06.2021). 

     

Bod programu: Žádost o dorovnání dotace na vybudování naučné stezky  
usnesení č.: 20/14/9/10 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úhradu spoluúčasti dotace ve výši 
38.269 Kč z Programu 2020 z rozpočtu Středočeského kraje na vybudování naučné stezky z účtu 518 - ostatní 
služby, z položky určené původně na výměnný pobyt s partnerskými městy. 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
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usnesení č.: 20/14/9/11 
1. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, 

příspěvkové organizaci, rozpočtovou úpravu následovně: 
551 000 odpisy                         +35.000,- Kč 
518 900 ostatní služby            -35.000,- Kč 

 
2. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, 

příspěvkové organizaci, rozpočtovou úpravu následovně: 
521 000 mzdy                  +200.000,- Kč 
521 100 OON                    -200.000,- Kč 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z fondu investic 
usnesení č.: 20/14/9/12 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, čerpání z investičního fondu ve výši 
57.500 Kč vč. DPH na pořízení interaktivní tabule, od firmy Engel s.r.o., IČ: 46979727. 

 

Bod programu: Městské muzeum – nabídka mobiliáře zřizovateli 
usnesení č.: 20/14/9/13 
RM schvaluje přijetí nabízeného mobiliáře v celkové pořizovací ceně 34.088,40 Kč, dle předložené nabídky, 
od Městského muzea Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Městské muzeum – uzavření  
usnesení č.: 20/14/9/14 
RM bere na vědomí záměr ředitele muzea uzavřít z technických důvodů Městské muzeum Kralupy  
nad Vltavou ve dnech 22.08. – 30.08. 2020. 

 

Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 20/14/9/15 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc červenec 2020. 

 

Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v 1. pololetí roku 2020 
usnesení č.: 20/14/9/16 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou v 1. pololetí 2020. 

 

Bod programu: Městské muzeum - přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/14/9/17 
1. RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu Městského muzea Kralupy nad Vltavou, za měsíc červenec 2020. 
2. RM ukládá řediteli Městského muzea Kralupy nad Vltavou předložit RM písemnou informaci o důvodnosti 

a okolnostech proběhlé restaurační akce „Restaurování 1ks ornátu ze sbírky muzea“. 

 
Bod programu: Nákup hydraulického lisu na papír  
usnesení č.: 20/14/9/18 
RM schvaluje návrh TSM Kralupy nad Vltavou na nákup staršího hydraulického lisu na sběrový papír,  
ve smyslu předložené zprávy TSM, za cenu do 150.000,- Kč. 

 

Bod programu: Nákup sekačky pro hřbitov v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 20/14/9/19 
RM schvaluje návrh TSM Kralupy nad Vltavou na nákup sekacího zařízení Rider HUSQVARNA R 316TsX AWD 
pro údržbu travnatých ploch kralupského hřbitova, za cenu 214.000,- Kč. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 20/14/11/1   
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč pro BK Kralupy - junior, IČ: 70129941, V Luhu 1181, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, na účást v soutěži Středočeské basketbalové ligy a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč pro Gladiator Training, z.s., Chvatěruby č.p. 27, 278 01 

Chvatěruby, IČ: 04511701, na účast na Mistrovství Evropy ve Spartan Race a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 470, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, na pořádání Republikového turnaje U6 a U8 a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, 

Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na pořádání celorepublikového turnaje 
dětí  Havran CUP a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její 
předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná 
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

 
XIII. Podněty a informace členů RM 

Bod programu: Dodatek č. 1 k Memorandu o koordinaci vzájemného postupu při přípravě a realizaci 
zástavby území „Za Nádražím“ v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 20/14/13/1 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 k Memorandu o koordinaci vzájemného postupu při přípravě a realizaci 

zástavby území „Za Nádražím“ v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 předmětného memoranda. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 20/14/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku v celkové pořizovací ceně 2.397 Kč, dle předložené nabídky  
ze dne 03.07.2020, od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové 
organizace. 
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Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 17.08.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 21.07.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 14 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.07.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21.07.2020 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 


