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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2020 
(RM č. 17) 

 
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. 17 
usnesení č.: 20/17/1/1  
RM schvaluje návrh programu 17. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 16/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem Neratovice o přenesení výkonu agendy - 
„silničního správního úřadu“ 
usnesení č.: 20/17/2/1 
RM schvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a městem Neratovice  
o přenesení výkonu agendy - „silničního správního úřadu,“ uzavřené dne 15. 5. 2020, formou předložení 
písemného návrhu, podle čl. 5 smlouvy, městu Neratovice na zrušení smlouvy prostřednictvím uzavření 
dohody o zrušení smlouvy k 31.12.2020 a schvaluje i uzavření předmětné dohody o zrušení smlouvy. 

 

Bod programu: Žádost o navýšení pracovního místa na Odboru ŽP 
usnesení č.: 20/17/2/2 
RM schvaluje zřízení nového pracovního místa na odboru životního prostředí na pracovní pozici „referent 
odboru životního prostředí - úředník“, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2021. 

 

Bod programu: Platový výměr osoby pověřené vedením příspěvkové organizace města „Městský bytový 
podnik Kralupy nad Vltavou“   
usnesení č.: 20/17/2/3 
RM bere na vědomí změnu platového výměru Mgr. Hany Bínové – osoby pověřené vedením příspěvkové 
organizace města „Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou (dle přílohy důvodové zprávy), v souvislosti 
s postoupením do platového stupně č. 10  – dosažením počtu 23 let započitatelné praxe, s účinností  
od 01.10.2020.  

Bod programu: Platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města „Sociální služby města  
Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“ 
usnesení č.: 20/17/2/4 
RM schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města „Sociální služby města Kralupy  
nad Vltavou, příspěvková organizace“ – Mgr. Petry Urbanové, dle důvodové zprávy, s účinností 
od 01.01.2021.   
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2020 
usnesení č.: 20/17/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o finanční dar  

od společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro jednotlivé subjekty na tyto akce: 
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- Kulturní akce konané městem Kralupy nad Vltavou ve výši 25 tis. Kč, 
- na činnost Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou r. 2020 ve výši 15 tis. Kč, 
- na činnost HK Kralupy mužstvo A r. 2020 ve výši 15 tis. Kč, 
- na činnost oddílu tenisu TJ Kralupy nad Vltavou r. 2020 ve výši 15 tis. Kč.  
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 25.000 Kč  
a kap. č. 2 – OSVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 45.000 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání 
Podpora kultury. Dotace je účelově určena na projekt Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020, 
pro Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4122 o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3319 o 100.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 577.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Středočeského kraje na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena  
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstva 
kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 577.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6115 o 577.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 173.152 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí, která 
je účelově určena na akci: „Zlepšení kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4113 o 173.152 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 173.152 Kč. 

5. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu 2020 v celkové výši 31.000 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění projektu: „Bezpečný den“. Dotace bude vrácena  
na základě rozhodnutí vedení města ze dne 7. září 2020 o zrušení projektu. Ponížení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 31.000 Kč a ponížení 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 125.840 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 2219 org. 632. Finanční prostředky budou použity na akci „PD – 
Parkovací stání v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ na základě usnesení RM ze dne 17.08.2020 
usnesení č. 20/15/4/12. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 323.675 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2219 org. 633. Finanční prostředky budou použity na akci „PD – 
Bezbariérový chodník v ulici Kladenská, Kralupy nad Vltavou včetně veřejného osvětlení a lávky přes 
Zákolanský potok“ na základě usnesení RM ze dne 17.08.2020 usnesení č. 20/15/4/12. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Stabilizování a sanace svahových nestabilit na území města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/17/4/1 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o průběhu, dokončení a financování akce „Odstranění 

havarijního stavu pískovcové skály nad RD, čp. 307/44 v ul. Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“, realizované 
zhotovitelem spol. VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem.  

2. RM bere na vědomí doporučení dalšího postupu ve věci řešení problematiky stabilizování a sanace 
svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost na území města Kralupy nad Vltavou. 

3. RM ukládá Odboru životního prostředí zajistit u kanceláře pro průzkum a specializovanou inženýrskou 
činnost Ing. Jiřího Petery, Pouchovská ulice 533/52a, Hradec Králové, IČ: 162 45 831 cenovou nabídku  
na zpracování geotechnického posudku, který bude obsahovat popis stávajícího stavu jednotlivých lokalit 
svahových nestabilit, identifikaci rizik a rámcový návrh technického řešení. Součástí cenové nabídky bude 
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také zpracování celkového generelu rizikových lokalit svahových nestabilit, kde budou jednotlivé lokality 
identifikovány a bude jim přidělen stupeň rizika. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Demolice bývalé trafostanice Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/17/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice bývalé 

trafostanice Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s částí 3 písm. b) Směrnice upravující 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to formou uzavřené výzvy oslovením tří níže 
uvedených dodavatelů. 

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Demolice bývalé trafostanice Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Pragotrade spol. s r.o., Maršála Rybalka 379, 27308 Pchery – Humny, IČ: 16189612 
- Kochmantrans, s.r.o., Mlýnská 337, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27202364  
- František Kyllar ml., Na Poláčku 474, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578320 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou – méně práce 
usnesení č.: 20/17/4/3 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00060/2020 na akci „Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy 
nad Vltavou“ s firmou OK Stavby s.r.o., Mělnická 73, 277 11 Libiš, jehož předmětem budou méně práce 
v celkovém finančním objemu 26.355,- Kč bez DPH (31.889,55 Kč vč. DPH).  

 

Bod programu: Parkovací stání a chodník v ulici J. Holuba, Kralupy nad Vltavou – méně práce, vícepráce 
usnesení č.: 20/17/4/4 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00092/2020 na akci „Parkovací stání a chodník v ulici J. Holuba, 
Kralupy nad Vltavou“ se STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, jehož 
předmětem budou méně práce v celkovém finančním objemu 48.311,99,- Kč bez DPH (58.457,50 Kč vč. DPH).  

 

Bod programu: Most přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou – vícepráce/méně práce 
usnesení č.: 20/17/4/5 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 2 k SoD č. objednatele RISML/00109/2019 na akci: „Most přes Knovízský 
potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 
160 00 Praha 6, jehož předmětem jsou vícepráce v celkovém finančním objemu 185.401,26 Kč bez DPH 
(224.335,52 Kč vč DPH).    

 

Bod programu: Most přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou – navýšení ceny  
za výkon TDI 
usnesení č.: 20/17/4/6 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. objednatele RISML/00001/2020 na akci: „Most 
přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“ s příkazníkem Václavem Dvořákem, M.I.M., 
Bašteckého 2543/14, 155 00 Praha 5, jehož předmětem je navýšení ceny za výkon TDI na výše uvedené 
zakázce v celkovém finančním objemu 24.090,- Kč bez DPH (29.148,90 Kč vč DPH).    
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Bod programu: Petice za vybudování chodníku podél bytového domu č. p. 736, 737, 738 v ul. J. Holuba 
usnesení č.: 20/17/4/7 
RM bere na vědomí „Petici za vybudování chodníku podél bytového domu č. p. 736, 737, 738 v ul. J. Holuba“  
a po proběhlé diskuzi konstatuje, že v současnosti dokončená související investiční akce v předmětné lokalitě 
se nebude v požadovaném rozsahu dodatečně stavebně upravovat. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání závodu GLADIATOR CHALLENGE 2020 v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 20/17/5/1   
RM bere na vědomí pořádání závodu GLADIATOR  CHALLENGE 2020 dne 28.09.2020 spolkem GLADIATOR 
TRAINING, z. s. IČ 04511701, na pozemcích města p. č. 83/57, 83/71, 83/69, 83/1, 49/1, 52/1, 54/1, 14/8, 
14/1, 40/1, 41/1, 13/7, 167/1 a 167/4 v k. ú. Lobeček.  

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemních smluv v k. ú. Lobeček (pozemek pod garážemi)  
usnesení č.: 20/17/5/2 
RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek č. 2 k nájemním smlouvám č. SMSMLO/00084/2017, 
SMSMLO/00085/2017, SMSMLO/00086/201, SMSMLO/00087/2017, č.SMSMLO/00105/2017, jehož 
předmětem bude prodloužení doby nájmu do 31.12.2024. 

 

Bod programu: Informace o pořádání výstavy historických vozidel 
usnesení č.: 20/17/5/3 
1. RM bere na vědomí informaci o pořádání podzimního setkání a výstavu historických automobilů  

na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích (Vaníčkova, Husova, Jungmannova, Palackého) dne 
10.10.2020 Klubem historických vozidel, zastoupených Milošem Prausem. 

2. RM schvaluje  připojení elektřiny v dosahu Palackého náměstí a zpřístupnění veřejného WC v budově 
MěÚ Kralupy nad Vltavou po dobu konání akce.    

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč  -  ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 20/17/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemku parc. č. 401/2  v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
Hlasuje celkem členů RM: 
Pro:   5 Proti:   0 Zdržel se:    0         

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  -  ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 20/17/5/5 
1. RM schvaluje umístění a realizaci záměru – Kralupy nad Vltavou, kNN pro par. č. 36/1  

v k. ú. Kralupy nad Vltavou, ul. Havlíčkova. Žadatelem je spol. ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená spol. R-built 
s.r.o., Radovesice 169, 410 02 Radovesice, IČ: 25430645. Předmětem záměru je navýšení kapacity 
přípojky nízkého napětí k pozemku par. č. 36/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, V rámci realizace dojde 
k naspojkování stávajícího rozvodu a výměny pojistkové skříně s nově umístěním hlavním jističem  
o hodnotě 6x160 A. 

2. RM ukládá odboru RIaSM vypracovat souhlasné vyjádření, formou potvrzení situace stavby. 
3. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN  na pozemku  parc. č. 3/12  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  
IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý 
další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy  
usnesení č.: 20/17/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemcích parc. č.  82/2, parc. č. 82/8 a parc. č. 504/5 v k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou,  jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků 
pozemku parc. č. 93/3 v k. ú. Zeměchy u Kralup 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 20/17/5/7  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, plynovodní  přípojky na pozemcích parc. č. 49/125 a parc. č. 49/127 v k. ú. Lobeček, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch každého z vlastníků pozemku parc. č. 49/48 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/17/5/8 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900 s paní Z. Ž.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2  
od 01.01.2021.   

2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198 s paní Mgr. V. K., jako  
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021 s výší nájemného 50,- Kč/m2  
od 01.01.2020.  

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679  panu R. S., jako na byt 
služební, na dobu 3 měsíce od 01.10.2020 do 31.12.2020. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha čp. 738 paní A. D. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 01.09.2020 do 30.11.2020 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu  
před uzavřením smlouvy. 

5. RM schvaluje uzavření nové  nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, s paní S. P. ze sociálních 
důvodu na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2  
od 01.01.2021.   

6. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického 687, s panem P. N., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2  
od 01.01.2021. 

7. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8,  Cesta brigádníků čp. 679 s paní I. K., jako na byt 
služební,  na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021. Nájemné do 31.12.2020 bude ve stávající výši  
a od 01.01.2021 ve výši 80,- Kč/m2. 

         

Bod programu: Výpůjčka části pozemku parc. č. 57/3 v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 20/17/5/9 
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 57/3 v k. ú. Lobeček o výměře 4000 m2 na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, se sídlem 
Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, IČ: 427 41 777, za účelem využití jako tréninková plocha pro činnost 
mládeže. Důvodem bezúplatného užívání předmětné části pozemku je podpora zájmové činnosti a vytvoření 
podmínek pro činnost dětí a mládeže SDH. 

         

Bod programu: Výpůjčka části pozemku parc. č. 1722/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/17/5/10 
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RM schvaluje vypůjčku části pozemku parc. č. 1722/1 o výměře 15 m2 k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
parkování (1 parkovací místo) osobního automobilu pro p. Jaroslava Štrupla. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou do doby zahájení stavebních prací v rámci přestavby sousedního objektu 
„Pivovarské sladovny“. Bezúplatné užívání předmětné části pozemku je odůvodněno tím, že vypůjčitel  
na vlastní náklady provedl úpravu (živičný povrch) celého pozemku parc. č. 1722/1 o výměře 438 m2. 

         

Bod programu: Nájemní smlouva – dočasné užívání pozemků ČD v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/17/5/11 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 2657021220, mezi městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, 
a České dráhy, a.s., IČ:70994226, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, jako pronajímatelem, jejímž 
předmětem je pronájem parc. č. 9/3, parc. č. 8/4, parc. č. 669/2 a parc. č. 1702 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
v souvislosti s akcí „Demolice provizorní výpravní budovy Kralupy nad Vltavou“ na dobu určitou, za nájemné 
5.000 Kč, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
         

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – oprava administrativní chyby a zrušení části usnesení RM 
č. 20/16/6/1, bod 10, ze dne 07.09.2020 
usnesení č.: 20/17/6/1 
1. RM ruší část usnesení 20/11/6/1, bod 10, ze dne 07.09.2020, z důvodu administrativní chyby. 
2. 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 30.09.2021. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výběr zhotovitele ohňostrojové produkce dne 01.01.2021 
usnesení č.: 20/17/8/1 
RM schvaluje společnost CZ Team, se sídlem K. Čapka 593, Kralupy nad Vltavou, IČO: 27134601,  
pro zhotovení ohňostrojové produkce v Kralupech nad Vltavou dne 01.01.2021 za cenu 112.000,- Kč bez DPH 
+ 21% DPH, tj. 135.520,- Kč vč. DPH. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Schválení převodu z rezervního fondu do fondu investic organizace a uložení odvodu  
zřizovateli 
usnesení č.: 20/17/9/1 
1. RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 

převod finančních prostředků ve výši 1.000.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic. 
2. RM ukládá Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, odvod 

finančních prostředků ve výši 1.179.000 Kč z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.  

 

Bod programu: Přehledová zpráva - ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 
usnesení č.: 20/17/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, za měsíc září 2020.  
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise 3/2020 
usnesení č.: 20/17/11/1   
RM bere na vědomí zápis Kulturní komise č. 3/2020 ze dne 10.09.2020. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Umístění památníku arménské genocidy  
usnesení č.: 20/17/13/1 
RM schvaluje umístění památníku arménské genocidy na pozemku p. č. 62/15 v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
Přesné místo bude před realizací určeno vedením města. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Změna účelu čerpání schválené Programové dotace Charity Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/17/8/2 
RM schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace předmětu Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML 57/2020  
(RM, dne 09.03.2020, usnesení  č. 20/5/4/2, bod. 20) ve výši 45.000,- Kč Charitě Kralupy nad Vltavou, 
Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou IČ: 26520800, na akce „minivinobraní“ a „bavíme se na ledě“, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 
17.12.2019 a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
individuální dotace č. KSSML 057/2020, na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Charitou Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na akce „minivinobraní“ a „bavíme se na ledě“. 

 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Charita Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/17/11/2 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč pro Charitu Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 
27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na úhradu nákladů akce NOC VENKU 2020 a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 05.10.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 22.09.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 17 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 21.09.2020. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 22.09.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                         Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


