
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 59485/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. září 2020 
(RM č. 16) 

 
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. 16 
usnesení č.: 20/16/1/1  
RM schvaluje návrh programu 16. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 15/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 20/2020 
usnesení č.: 20/16/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 112.612,50 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 a Středočeský kraj. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 112.612,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 3114 
o 112.612,50 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 72.828 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na základě uzavřené smlouvy mezi 
organizacemi: Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694 a Středočeský kraj. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 72.828 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 3111 
o 72.828 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 340.181 Kč. Jedná se o výplatu bonifikace 
od Generali České pojišťovny, a. s. za příznivý škodný průběh v uplynulém pojistném období  
od 01.05.2019 do 30.04.2020 ve výši 10% z uhrazeného pojistného. Finanční prostředky budou převedeny 
do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 340.181 Kč  
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 340.181 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 807.306,48 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Dotace je účelově určena na akci 
„Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4213 o 807.306,48 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 807.306,48 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 237.996,14 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Dotace je účelově určena na akci 
„Bezbariérový chodník v ul. Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4213 o 237.996,14 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 237.996,14 Kč. 
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6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 13.073 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození služebního vozidla Škoda 
Octavia neznámým viníkem. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 13.073 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy) o 13.073 Kč. 

7. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu města roku 2020 o částku ve výši 590.004 Kč. Jedná se o rozdíl 
částky mezi žádostí o dotaci a rozhodnutím. Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje městu Kralupy 
nad Vltavou neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové 
výši 4.390.500 Kč. Dotace je účelově určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-
právní ochrany dětí v roce 2020. V rozpočtu města na rok 2020 byla již zapojena částka ve výši 4.980.504 
Kč. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 590.004 Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – 
OSVŠK, § 4329 o 590.004 Kč.  

8.  Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 65.173,50 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených pro ZŚ a MŠ Třebízského v rámci Operačního programu 
materiálové a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŚ a MŠ Třebízského a byly 
zaslány na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 65.173,50 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 65.173,50 Kč. 

9. Ponížení rozpočtu 2020 o částku ve výši 216.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 216.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 4339 o 216.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 72.600 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 630. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
studie na akci: „Řešení prostoru před nádražím ČD, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod 
č. IV/3. 
  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 118.701 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 604. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
rozšíření předmětu díla: „PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy 
nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3113 (základní školy). Město uzavřelo servisní 
smlouvu na základě výběrového řízení, které bylo součástí výběrového řízení stavby „Rekonstrukce 
kuchyně a jídelny ZŠ Komenského nám.“ a musí zajišťovat servis. Usnesením RM ze dne 15.06.2020 byla 
převedena částka ve výši 99.583 Kč. V této částce byl zahrnut servis pouze na jeden výtah místo dvou 
výtahů.  

 
Bod programu: Indikativní nabídka individuálních cen Komerční banky, a. s. 
usnesení č.: 20/16/3/2 
RM schvaluje setrvání města u KB a.s. - u dosavadních užívaných bankovních služeb, v návaznosti na přijetí 
ekonomickým odborem vyjednané nové zvýhodněné cenové nabídky od KB a.s. za užívané služby. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Nákup nových venkovních odpadkových košů pro rok 2021 – návrhy  
usnesení č.: 20/16/4/1 
1. RM schvaluje pořízení nových venkovních odpadkových košů v počtu 300 ks ve variantě č. 1 se stříškou,  

a to v roce 2021. 
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2. RM ukládá TSM předložit cenovou nabídku na demontáž a likvidaci stávajících venkovních odpadkových 
košů, které budou nahrazeny dle důvodové zprávy a dále cenovou nabídku na umístění a instalaci nových 
odpadkových košů v počtu 300 ks. 

 

Bod programu: Představení nabídek – restaurace s minipivovarem 
usnesení č.: 20/16/4/2 
RM bere na vědomí předložené nabídky v rámci poptávkového řízení Zájemce o provozování hostinské 
činnosti v objektu Městského kulturního centra – součinnost s projektanty. 

 

Bod programu: Architektonicko-urbanistická studie veřejných ploch Kralupy nad Vltavou – Prostor před  
nádražím. 
usnesení č.: 20/16/4/3 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. Majo architekti, U Garáží 6, 170 00 Praha 7, na vypracování 
architektonicko-urbanistické studie veřejných ploch Kralupy nad Vltavou – Prostor před nádražím,  
za celkovou cenu 60 000,- Kč bez DPH, resp. 72 000,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulici ke Studánce – přeložka regulační stanice plynu 
usnesení č.: 20/16/4/4 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00082/2019 na rozšíření předmětu díla „PD 
– Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“ o stavební objekt 
„Přeložení regulační stanice plynu“. Celková cena za rozšíření předmětu díla je 98 100,- Kč bez DPH, resp. 118 
701,- Kč vč DPH. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem projektové dokumentace – NOZA, s.r.o., Huťská 229, 
272 01 Kladno, IČ: 247 67 417. Finanční náklady budou pokryty z rozpočtu dobrou RIaSM na rok 2020. 

 

Bod programu: Vánoční výzdoba centra města pro rok 2020 
usnesení č.: 20/16/4/5 
RM schvaluje postup dle části 5. písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, a to přímým zadáním a zároveň i uzavření objednávky na pronájem vánoční výzdoby pro rok 2020 
s dodavatelem DECOLED s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČ: 25683853, za celkovou cenu 
314.923,00 Kč bez DPH Kč bez DPH, resp. 381.057,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ul. Třebízského,  
Kralupy nad Vltavou – rozšíření studie  
usnesení č.: 20/16/4/6 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00066/2020 na vypracování rozšíření studie 
na akci: „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ 
s dodavatelem Ing. Petrem Novotným Ph.D., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice za částku ve výši 
55.270,- Kč bez DPH (66.876,70 Kč vč. DPH).  

 

Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Dobrovského – žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 20/16/4/8 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro společnost ENERGON Dobříš, s.r.o., pobočka Mělník, 
Pražská 530, 276 01 Mělník, a to na základě žádosti pro vstup do komunikace (chodníku) v ulici Dobrovského, 
Kralupy nad Vltavou. Důvodem je napojení inženýrských sítí v pozemku parc. č. 401/2, k.ú. Lobeč. Podmínkou 
je splnění požadavků správce místní komunikace.   

 

Bod programu: Komunikace a inženýrské sítě – přeložka vodovod  
usnesení č.: 20/16/4/9 
1. RM schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce vodovodu mezi stavebníkem: Město Kralupy nad Vltavou, 

Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vlastníkem vodovodu: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.,  
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U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno a provozovatelem vodovodu: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 
3085, 272 01 Kladno. 

2. RM pověřuje pana starostu Ing. Marka Czechmanna k podpisu Smlouvy o přeložce vodovod mezi 
stavebníkem: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vlastníkem 
vodovodu: Vodárny Kladno – Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno a provozovatelem vodovodu: 
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na změnu NS č. 474/09/700/RIaSM 
usnesení č.: 20/16/5/1   
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. 474/09/700/RIaSM dodatkem č. 1, jehož předmětem 
bude vypuštění povinnosti nájemce provozovat veřejné WC ve stánku se zeleninou a ovocem na Hůrce, parc. 
č. st. 704 k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města.  

 

Bod programu: Prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 360/15/700/RIaSM –  
turistické centrum 
usnesení č.: 20/16/5/2 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  

č. 360/15/700/RIaSM (nově č. SMSMLO/00062/2020) se stávajícím nájemcem, jehož předmětem je 
prodloužení nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp. 22 v ulici Mostní, na dobu 
neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.  

2. RM schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 360/15/700/RIaSM 
(nově č. SMSMLO/00062/2020). 

 

Bod programu: Výpověď smlouvy o výpůjčce pozemku č. 284/14/700/RIaSM 
usnesení č.: 20/16/5/3 
RM schvaluje  ukončení smlouvy o výpůjčce č. 284/14/700/RIaSM se společností Aeskulap, s.r.o., dohodou  
ke dni 31.12.2020. V případě, že nedojde k ukončení smlouvy dohodou, schvaluje RM ukončení smlouvy 
výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou k 31.03.2021.  

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – dětský park 
usnesení č.: 20/16/5/4 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 14.09.2020 do 27.09.2020 za účelem umístění 
zábavného dětského parku, zastoupeného Václavem Alešem, Semilská 43, Praha 9,  IČO: 17042402, za částku 
1.000 Kč/den bez DPH. 

 
Bod programu: Návrh na zvýšení nájemného v bytech v majetku města  
usnesení č.: 20/16/5/5 
1. RM schvaluje stanovení  nájemného ve výši 80,- Kč/m2 u  nově uzavíraných nájemních smluv  a u smluv, 

které budou se stávajícími nájemníky uzavírány po ukončení platnosti nájemních smluv uzavřených  
na dobu určitou v bytových domech čp. 211 Smetanova, čp.216  Smetanova,  čp. 131 Komenského nám. 
(vyjma půdního bytu č.3), čp. 900 Havlíčkova, čp. 101 Na Hrádku,  čp. 479 Husova, čp. 687 Chelčického, 
čp. 504 Vrchlického, čp. 703 Vrchlického a   čp. 539 Dr. E. Beneše a to od 01.01.2021. 
 

2. RM schvaluje stanovení nájemného ve výši 50,- Kč/m2 u nově uzavíraných nájemních smluv a u smluv, 
které budou se stávajícími nájemníky uzavírány po ukončení platnosti nájemních smluv uzavřených  
na dobu určitou v bytovém domě čp. 198 Komenského nám. a to od 01.01.2021 s tím, že nájemné  
u předmětných smluv bude dále zvýšeno od 01.01.2022 na výši 80,- Kč/m2. 
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3. RM schvaluje zvýšení nájemného u nájemních smluv za užívání bytů v majetku města, uzavřených  
na dobu neurčitou na 80,- Kč/m2 od 01.01.2021, vyjma bytů v bytových domech čp. 539  Dr. E. Beneše  
a čp. 679 Cesta brigádníků. 

 
4. RM schvaluje nájemné ve výši 50,- Kč/m2 u nově uzavíraných smluv a u smluv, které budou se stávajícími 

nájemníky uzavírány po ukončení platnosti nájemní smlouvy v bytovém domě čp. 738 J. Palacha a to  
od 01.01.2021. 

 
5. RM schvaluje nájemné u nově uzavíraných smluv a u smluv, které budou se stávajícími nájemníky 

uzavírány po skončení platnosti nájemní smlouvy v bytovém domě čp. 679 Cesta brigádníků ve výši  
80,- Kč/m2od 01.01.2021.  

 
6. RM schvaluje zvýšení nájemného u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou za užívání bytů 

v bytovém domě čp. 539 Dr. E. Beneše a bytu č. 6, čp. 679 Cesta brigádníků o 16% a to  od 01.01.2021. 
 
7. RM schvaluje zvýšení nájemného za užívání bytů v čp. 48 Libušina ulice a bytu č. 3. čp. 131 Komenského 

nám. každoročně o míru inflace vyhlášenou ČSÚ pro daný kalendářní rok.  
 
8. RM schvaluje, v případě uplynutí doby určité u nájemních smluv uzavřených na nájem bytů (netýká se 

bytů v DPS), uzavřít se stávajícími nájemníky nové nájemní smlouvy na  dobu určitou s  nájemným  
do 31.12.2020 ve stávající výši a od 01.01.2021 se zvýšeným nájemným, schváleným radou města.  

 
9. RM ukládá MěBP: 

• stanovit nové hodnoty nájemného za užívání bytů v majetku města od 01.01.2020 (vyjma bytů v DPS)  

• písemně doručit návrh na zvýšení nájemného u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou všem 
nájemcům do 30.09.2020 

• písemně informovat nájemníky s uzavřenými smlouvami na dobu určitou o navýšení nájemného před 
uzavřením nové nájemní smlouvy 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1693 v k. ú. Kralupy 
usnesení č.: 20/16/5/6 
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, 
údržby a oprav inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č.  1693 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 1737 
v  k. ú. Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/16/5/7  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina 48 paní M. M. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.10.2020 do 30.09. 2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48, panu L. P. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.10.2020 do 30.09.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám. 131, panu M. C., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.09.2020 do 31.08.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2020 do 31.12.2020. 
5. 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 01.10.2020 do 31.12.2020. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Komenského nám. 168, paní A. N., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.10.2020 do 30.09.2021.  
         



str. 6 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/16/6/1 

1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. B.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 309 v DPS sídl. U Cukrovaru č. 1171,  paní M. K.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 152 v DPS V Luhu 1181, paní E. Č., na dobu určitou 
od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 154 v DPS V Luhu 1181, panu V. B.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 263 v DPS V Luhu 1181, paní M. L.,  
na dobu určitou od 01.109.2020 do 30.09.2021. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 451 v DPS V Luhu 1181, panu A. B.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 463 v DPS V Luhu 1181, paní D. B.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 552 v DPS V Luhu 1181,  paní I. H.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 555 v DPS V Luhu 1181, paní B. M., na dobu 
určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 558 v DPS V Luhu 1181, paní M. N.,  
na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.08.2021. 

 
Bod programu: Zpráva místního protidrogového koordinátora za rok 2019  
usnesení č.: 20/16/6/2 
RM bere na vědomí zprávu místního protidrogového koordinátora za rok 2019. 

 
Bod programu: Bezpečný den 2020 
usnesení č.: 20/16/6/3 
RM bere na vědomí informaci o akci Programu prevence kriminality BEZPEČNÝ DEN 2020, která se koná 
24.09.2020 v době od 9:00 do 12:00 h a od 15:00 do 19:00 h na levém břehu Vltavy.  

 

Bod programu: SEMIRAMIS, z. ú. – Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program 
Kralupy nad Vltavou (01.01. – 30.06.2020) 
usnesení č.: 20/16/6/4 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 
01.01. – 30.06.2020, vypracovanou organizací SEMIRAMIS, z. ú. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení převodu fin. prostředků z rezervního fondu  
usnesení č.: 20/16/9/1 
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, převod finančních prostředků ve výši 

175.000 Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu a zároveň schvaluje čerpání 
z investičního fondu ve výši 174.421,50 Kč vč. DPH na pořízení 2 ks interaktivních tabulí značky Optoma 
od firmy KnV Net services s.r.o. 
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2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, převod finančních prostředků ve výši 
25.000 Kč z rezervního fondu organizace do provozních prostředků na účet 558 (hmotný majetek)  
na nákup vybavení a pomůcek pro nově zřízenou třídu ZŠ speciální a výuku speciálně pedagogické péče. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 20/16/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, čerpání finančních prostředků  
ve výši 52.830 Kč z rezervního fondu organizace na úhradu faktury za řešení rozvodu 230 V v učebně PC,  
dle předložené nabídky.  

 

Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 20/16/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíce srpen a září 2020. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/16/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc srpen 2020. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období srpen 2020 
usnesení č.: 20/16/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období srpen 2020 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Změny dopravní obslužnosti v Kralupech nad Vltavou avizované od 10.10.2020 
usnesení č.: 20/16/10/1 
RM bere na vědomí změny dopravní obslužnosti v Kralupech n. Vlt. autobusových linek PID 457, 458, 466, 
496 a 617 a nezbytnost uzavření nové smlouvy na nově vzniklou linku 617 a souvisejících dodatků  
ke stávajícím smlouvám na provoz dopravní obslužnosti.  
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 8/2020 
usnesení č.: 20/16/11/1   
RM bere na vědomí zápis z redakční rady č. 8/2020 ze dne 26.08.2020 

Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 4 ze dne 01.09.2020 
usnesení č.: 20/16/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 4 Komise dopravy ze dne 01.09.2020. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 20/16/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 19.08.2020. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 5 
usnesení č.: 20/16/11/4 
1. RM bere na vědomí zápis číslo 5/2020 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  

ze dne 02.09.2020. 
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2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.100 Kč pro TJ Kralupy nad Vltavou – Šachový oddíl, sídl. Hůrka 
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na pořádání turnaje o pohár starosty 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 doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Fotbalový klub Čechie Kralupy 

nad Vltavou, Třebízského 945, PSČ 278 01, IČ: 00473936, na úpravu zázemí 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: Novoroční městský ohňostroj 2021 
usnesení č.: 20/16/13/1 
RM schvaluje konání tradičního městského ohňostroje v r. 2021 s tím, že k termínu konání proběhne anketa 
v Kralupském zpravodaji a prostřednictvím dalších městských médií (facebook, web města) – výběr ze dvou 
termínových variant: „v 0:45 hod. 01.01.2021“ nebo „v 19:00 hod. 01.01.2021“. 

 

Bod programu: Žádost o projednání nápravného opatření ohledně nově vybudovaného parkovacího stání  
a okolních ploch u čp. 736-738 ul. Holuba 
usnesení č.: 20/16/13/2 
RM bere na vědomí předmětnou žádost a po projednání situace konstatuje, že setrvává na realizaci 
investičního záměru dle schválené projektové dokumentace, a stavebního povolení. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Na Skalách – žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 20/16/4/7 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Ing. L. F., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
a to na základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Na Skalách, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je 
napojení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 82/72, k.ú. Lobeč. Podmínkou je splnění požadavků správce 
místní komunikace.   
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 21.09.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 08.09.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 16 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 07.09.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 08.09.2020 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                         Libor Lesák, místostarosta 


