
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 69388/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. října 2020 
(RM č. 19) 

 
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. 19 
usnesení č.: 20/19/1/1  
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2020 
usnesení č.: 20/19/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.339.428,27 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 1.339.428,27 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.339.428,27 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 46.497 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií 
 COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 46.497 Kč a navýšení výdajů kap.  
č. 1 – odbor ekonomický, § 6171 (činnost místní správy) o 46.497 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.179.000 Kč. Jedná se o odvod 
finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecké školy na základě 
usnesení RM. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. 
č. 2 – SVŠK, § 3231 o 1.179.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.179.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 103.018,49 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 534. Jedná se o akci: „Most přes 
Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“ na základě usnesení RM ze dne 21.09.2020 
usnesení č. 20/17/4/5. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.200 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3113 org. 413. Finanční prostředky budou použity na aktualizaci 
rozpočtu na akci: „Dopravní hřiště a modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského, Kralupy  
nad Vltavou“. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 969.720,62 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Jedná se o akci: „Nákup  
2 ks elektromobilů pro městský úřad Kralupy nad Vltavou“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 542.080 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu finančních nákladů, spojených s připojením objektu budoucího městského kulturního 
centra (pivovarská sladovna) k distribuční soustavě ČEZ, viz samostatný materiál odboru RIaSM bod. č. 
IV/7. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 593. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
kontroly projektové dokumentace a kontrolního rozpočtu na akci: „Autobusový terminál, Kralupy  
nad Vltavou“, viz samostatný materiál odboru RIaSM bod č. IV/6. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 280.000 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Jedná se o finanční prostředky  
na úhradu provize aukční kanceláři KOVA za zprostředkování prodeje pozemků v centru města. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/19/4/1 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérové řešení 
ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště LOBEČEK 
usnesení č.: 20/19/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby zahrnující i dodávky s názvem „Revitalizace 

funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště LOBEČEK, Kralupy nad Vltavou“, a to ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby 
zahrnující i dodávky s názvem „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště LOBEČEK, 
Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce na služby zahrnující i dodávky s názvem 
„Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště LOBEČEK, Kralupy nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Lucie Novotná, referent odboru ŽP 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
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- Michaela Horová, Dis., referent odboru ŽP 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Přístavba objektu č. p. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/19/4/4 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Přístavba objektu  
č. p. 181, ZUŠ  Kralupy nad Vltavou“ v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Přístavba objektu č. p. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- DAVIMONT s.r.o., U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČ: 03247651 
- DAVÍDEK – DKE, s.r.o., Zlončice 161, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07951264 
- MONTAKO – stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416 
- LUPA, spol. s r.o., Dobrovského 220, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47051931 
- MAKRA, spol. s r.o., Přemyslova 438/47, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47547910 

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

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

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Demolice bývalé trafostanice Palackého náměstí,  
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/19/4/5 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice bývalé trafostanice 
Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Františkem Kyllarem, se sídlem Na Poláčku 474, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578320, za celkovou cenu 991 559,53 Kč bez DPH, resp. 1 199 787,03 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Autobusový terminál – posouzení PD a kontrolního rozpočtu  
usnesení č.: 20/19/4/6 
RM schvaluje zpracování kontroly DPS a kontrolního rozpočtu na akci „Autobusový terminál, Kralupy  
nad Vltavou“, Ing. Ivanem Lipovským, CSc., Lutovítova 424/30, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 13728211  
za celkovou cenu 8 000,- Kč. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020 – 
projektové dokumentace – celkem. 

 

Bod programu: Adaptace sladovny na městské kulturní centrum – připojení k distribuční soustavě ČEZ 
usnesení č.: 20/19/4/7 
1. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, v rámci akce „Adaptace 
pivovarské sladovny na městské kulturní centrum, Kralupy nad Vltavou“.  

2. RM schvaluje uhrazení finančních nákladů ve výši 448 000 Kč bez DPH (542 080 Kč vč. DPH), které činí 
podíl na oprávněných nákladech na připojení. Uvedené finanční náklady budou hrazeny z investiční 
rezervy města na rok 2020. 

 

Bod programu: Návrh na prodej žulových silničních obrub 
usnesení č.: 20/19/4/8 
1. RM schvaluje prodej žulových silničních obrub, uskladněných v bývalém areálu spol. AERO, které byly 

navezeny při rekonstrukci ulice Čechovy, a to za výkupní cenu 100,- Kč / m délky. 
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2. RM ukládá TSM Kralupy zajištění prodeje žulových silničních obrubníků, uskladněných v bývalém areálu 
spol. AERO. 

3. RM ukládá TSM zajištění zveřejnění záměru o prodeji žulových silničních obrubníků, uskladněných  
v bývalém areálu spol. AERO, za výkupní cenu 100,- Kč /m. 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/19/5/1   

1. RM schvaluje  uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta  brigádníků čp. 679 s paní I. K.   
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. 10, Komenského čp. 198 s paní S. H., jako na byt 
služební na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021 s výší nájemného 50,- Kč/m2  
od 01.01.2021. 

3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského, čp. 198 s paní  Mgr. P. N. (S.) , 
jako na byt služební, na dobu 1 roku od 01.11.2020 do 31.10.2021 s výší nájemného 50,- Kč/m2  
od 01.01.2021.  

 

Bod programu: Záměr města – výpůjčka pozemků v k. ú. Lobeček (Tenisové kurty) 
usnesení č.: 20/19/5/2 
RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemky parc. č. st.  1284, parc. č. st. 1285, parc. č. st. 1286, parc. č. 
49/98, parc. č. 49/99, parc. č. 49/100, parc. č. 49/34 v k. ú. Lobeček na dobu určitou 10 let TJ KRALUPY, z.s., 
oddílu tenisu, za účelem rekreačně sportovního využití areálu tenisových kurtů.  
Důvodem bezúplatného užívání pozemků je podpora zájmové činnosti a sportu a údržba celého areálu  
na náklady TJ KRALUPY, z.s. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 

Bod programu: Prodloužení nájemních smluv v k. ú. Lobeček (pozemek pod garážemi) 
usnesení č.: 20/19/5/3 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemním smlouvám č. SMSMLO/00084/2017, SMSMLO/00085/2017, 
SMSMLO/00105/2017, SMSMLO/00086/2017, SMSMLO/00087/2017, jehož předmětem je prodloužení doby 
nájmu do 31.12.2024. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnost inž. sítě – VO  u lávky  v ul. Budečská stezka  
usnesení č.: 20/19/5/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístění, 
užívání, údržby a oprav kabelového vedení a sloupu veřejného osvětlení u lávky přes Zákolanský potok v ul. 
Budečská stezka na pozemku parc. č. 55/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, mezi Městem Kralupy  
nad Vltavou, jako oprávněným, a ČR – Správa železnic, st. organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1, jako povinným, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1356-5214/2020,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice (Středočeský kraj) 
usnesení č.: 20/19/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení inženýrských sítí do pozemků  
parc. č.  525/1 a parc. č. 524/1  v k. ú.  Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Středočeský kraj,  
ve prospěch oprávněného, Města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, za jednorázovou úhradu ve výši 
3.200,00 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
         

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost organizace Palata - Domova pro zrakově postižené o individuální dotaci  
na spolufinancování sociální služby 
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usnesení č.: 20/19/6/1 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal, jako součást zřizovací listiny, Magistrát hlavního města 

Prahy, pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy, Palata – Domov pro zrakově postižené, dne 29.01.2015. 
2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata - 
Domov pro zrakově postižené, IČ: 70872783, se sídlem Na Hřebenkách 737, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  
ve výši 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
péče), položka 5339 (Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

3. RM 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 příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené,  
IČ: 70872783, se sídlem Na Hřebenkách 737, 150 00 Praha 5 – Smíchov. 

 
Bod programu: Prodloužení termínu pro předložení nového Strategického plánu prevence kriminality města 
Kralupy nad Vltavou a prodloužení platnosti stávajícího SPPK o 2 roky  
usnesení č.: 20/19/6/2 
RM doporučuje ZM schválit prodloužení platnosti Strategického plánu prevence kriminality města Kralupy 
nad Vltavou o 2 roky, do 31.12.2022. 

 
Bod programu: Zpětná vazba pedagogů a odborníků na Protidrogový vlak REVOLUTION 
TRAIN v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 20/19/6/4 
RM bere na vědomí předloženou zpětnou vazbu pedagogů a odborníků na Protidrogový vlak REVOLUTION 
TRAIN v Kralupech nad Vltavou. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Výstavba polopodzemních kontejnerů 
usnesení č.: 20/19/7/1 
1. RM schvaluje návrh vybudování stanoviště polopodzemních kontejnerů v lokalitě U Cukrovaru  

za celkovou částku 239.132,- Kč včetně DPH.  
2. RM schvaluje převedení finančních prostředků v celkové výši 239.132,- Kč v rámci kap. č. 9 – životní 

prostředí, z § 3725 pol. 5169 (sběr a svoz separovaného odpadu) na § 3725 pol. 6121 org. 634 (budovy, 
haly a stavby).  

 
Bod programu: Navýšení svozu papíru na 3 x týdně – opatření covid - 19 
usnesení č.: 20/19/7/2 
RM schvaluje návrh OŽP na krátkodobé navýšení svozu papíru na 3 x týdně po nezbytně nutnou dobu, a to 
v případě, že dojde k trvalému přeplňování kontejnerů na sběr papíru vlivem krize covid - 19.  
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Informace o záměru zmapování střech panelových a bytových domů v městě Kralupy nad 
Vltavou bezpilotním letounem 
usnesení č.: 20/19/8/1 
RM bere na vědomí záměr pana Zdeňka Havlíčka o přeletu bezpilotního letounu nad Městem Kralupy  
nad Vltavou, za účelem získání mapových podkladů pro přípravu projektu „solární střechy“ s tím, že 
předmětná činnost bude probíhat dle příslušných právních předpisů. 

 

Bod programu: Žádosti příjemců Programové dotace r. 2020 o změnu data závěrečného vyúčtování 
Schválení uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
usnesení č.: 20/19/8/2 



str. 6 

1. RM schvaluje návrh znění Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 43/2020 ve výši 26.000 Kč, Kruhu přátel Prahy, z.s., sídl. U Cukrovaru 
1076, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879 na projekt Kruhu přátel Prahy a RM schvaluje uzavření 
Dodatek č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
s Kruhem přátel Prahy, z.s., sídl. U Cukrovaru 1076, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879 na projekt 
Kruhu přátel Prahy. 

3. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 44/2020 ve výši 17.000 Kč, Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy 
nad Vltavou, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na Podporu spolků pro starší 
občany a aktivity pro seniory a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se Sdružením rodáků a příznivců města Kralupy  
nad Vltavou, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na Podporu spolků pro starší 
občany a aktivity pro seniory. 

4. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 47/2020 ve výši 8.500 Kč, Aleně Trousilové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Podpora činnost klubu seniorů a  RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 v předloženém znění, k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s paní Alenou Trousilovou, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Podpora činnost klubu seniorů. 

5. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace, k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 48/2020 ve výši 40.000 Kč, spolku Hudba staví chrámy, z.s., Chmelova 
212, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na projekt Soubor koncertů na podporu obnovy tradice 
v Zeměchách a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se spolkem Hudba staví chrámy, z.s., Chmelova 212, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na projekt Soubor koncertů na podporu obnovy tradice v Zeměchách. 

6. RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 86/2020 ve výši 50.000 Kč,  Markétě Hrdinové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt MUSICFEST – 20. ročník – jubilejní a RM 
doporučuje ZM schválit uzavření  Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s paní Markétou Hrdinovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt MUSICFEST – 20. ročník. 

7. RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 87/2020 ve výši 60.000 Kč, Kralupskému hudebnímu 
sdružení, z.s., V Zátiší 1016/12, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na projekt Hudební festival 
Bluegrass Advent – 23. ročník + Country Mikuláš a RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
s Kralupským hudebním sdružení, z.s., V Zátiší 1016/12, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691,  
na projekt Hudební festival Bluegrass Advent – 23. ročník + Country Mikuláš. 

8. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 52/2020 ve výši 20.000 Kč, TJ Sokol Zeměchy, Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 47007231, na projekt Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona  
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s TJ Sokol 
Zeměchy, Kralupy nad Vltavou, IČ: 47007231, na projekt Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy. 

9. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 53/2020 ve výši 20.000 Kč,  Vlastě Brixové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Senior minichor a RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 
1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Vlastou 
Brixovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Senior minichor. 

10. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 57/2020 ve výši 45.000 Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt Kralupské vinobraní a RM schvaluje uzavření 
Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 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, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt 
Kralupské vinobraní. 

11. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 61/2020 ve výši 40.000 Kč, Tanečnímu a pohybovému studiu Zuzany 
Štarkové, Heřmanova 1088/8, 170 00 Praha 7, IČ: 60218894, na projekt Taneční koncert a RM schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě  
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů s Tanečním a pohybovým studiem Zuzany Štarkové, Heřmanova 1088/8, 170 00 Praha 7,  
IČ: 60218894, na projekt Taneční koncert. 

12. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 63/2020 ve výši 40.000 Kč Komornímu orchestru Dvořákova kraje, 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na činnost Komorního orchestru 
Dvořákova kraje a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Komorním orchestrem Dvořákova kraje, nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na činnost Komorního orchestru Dvořákova kraje. 

13. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 66/2020 ve výši 30.000 Kč Evě Slámové, Dvořákova 469/43, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 61119661, na projekt Letní dětský tábor a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Evou 
Slámovou, Dvořákova 469/43, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 61119661, na projekt Letní dětský tábor. 

14. RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 91/2020 ve výši 60.000 Kč Společnosti pro rozvoj 
Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800/9, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt 
Akce pro veřejnost, kroužky a aktivity studentů při Dvořákově gymnáziu a SOŠE a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů se Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800/9, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Akce pro veřejnost, kroužky a aktivity studentů  
při Dvořákově gymnáziu a SOŠE. 

15. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 68/2020 ve výši 30.000 Kč Divadelního spolku Scéna Kralupy, 
J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Scéna Fest 2020 – Divadelní festival 
a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů s Divadelním spolkem Scéna Kralupy, J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 49518844, na projekt Scéna Fest 2020 – Divadelní festival. 
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16. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 74/2020 ve výši 6.000 Kč  Loutkovému souboru Rolnička, z.s., Lobeček 
698, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na projekt Podpora činnosti Loutkového souboru 
ROLNIČKA, z.s. a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Loutkovým souborem Rolnička, z.s., Lobeček 698, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na projekt Podpora činnosti Loutkového souboru ROLNIČKA, z.s. 

17. RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 95/2020 ve výši 45.000 Kč Milanu Junáškovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX, na projekt Kralupský Open Mic a RM doručuje ZM schválit 
uzavření  Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů s Milanem Junáškem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Kralupský 
Open Mic. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Čerpání prostředků z fondu odměn v roce 2020 
usnesení č.: 20/19/9/1 
RM bere na vědomí záměr čerpat prostředky z fondu odměn městského muzea ve výši 60.000 Kč. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/19/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíce červen 2020 a září 2020. 

 
Bod programu: Upozornění na havarijní stav elektroinstalace ve škole 
usnesení č.: 20/19/9/3 
RM bere na vědomí upozornění ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
523, okres Mělník, příspěvkové organizace, na havarijní stav elektroinstalace ve škole. 

 

Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem  
za období od 01.01.2020 do 31.12.2020 
usnesení č.: 20/19/9/4 
RM schvaluje předložený „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem 
Kralupy nad Vltavou za období od 01.01.2020 do 31.12.2020“ a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z fondu investic  
usnesení č.: 20/19/9/5 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, čerpání finančních prostředků  
ve výši 60.000 Kč z fondu investic organizace na pořízení rozšíření přístupového systému pro žáky a přechod 
na SW Otvírák, dle přiložené cenové nabídky, od dodavatele IS Plzeň, spol. s r.o., Farského 14, 326 00 Plzeň. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období září 2020 
usnesení č.: 20/19/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období září 2020. 

 
Bod programu: Cenová kalkulace demontáže stávajících košů (modré plechové, plastové, betonové  
u laviček) a montáže nových betonových košů  
usnesení č.: 20/19/9/7 
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RM bere na vědomí cenovou kalkulaci demontáže stávajících košů (modré plechové, plastové, betonové  
u laviček) a montáž nových betonových košů.      

 
Bod programu:  

1. Nařízení města č. 1/2020 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města  
Kralupy nad Vltavou v zimním období 2020-2021 

2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/19/9/8 
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2020 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 

na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2020-2021. 
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 

období 2020-2021. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/19/11/1   
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí č. 4 ze dne 16.09.2020 a zápis č. 5 ze dne 
14.10.2020. 

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 20/19/11/2 

1. RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 4 ze dne 30.09.2020. 

2. RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 5 ze dne 14.10.2020. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 9/2020 
usnesení č.: 20/19/11/3 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 9/2020 ze dne 02.10.2020. 

Bod programu: Sportovní komise RM 
usnesení č.: 20/19/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 6/2020 Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne 15.10.2020. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 5 ze dne 13.10.2020 
usnesení č.: 20/19/11/5 
1. RM schvaluje zadat zmapování lokality Kralupy nad Vltavou, k.ú. Minice – ulice Hybešova, Nad Zámkem  

a prověřit možnost umístění nového přechodu pro chodce a současně s tím možnost umístění nové 
autobusové zastávky MHD. 

2. RM ukládá odboru RIaSM oslovit projektanty k předložení cenové nabídky na prověření (zmapování) 
lokality Kralupy nad Vltavou, k. ú. Minice – ulice Hybešova, Nad Zámkem s možností umístění nového 
přechodu pro chodce a současně s tím možnosti umístění nové autobusové zastávky MHD. 

3. RM schvaluje provedení vodorovného dopravního značení v úseku od křižovatky ulic Horymírova  
a Generála Klapálka po křižovatku ulic Generála Klapálka a Chelčického, Kralupy nad Vltavou (důvodem je 
podélné parkování osobních aut až k těsné blízkosti přechodů pro chodce).  

4. RM ukládá TSM provést vodorovné dopravní značení v úseku od křižovatky ulic Horymírova a Generála 
Klapálka po křižovatku ulic Generála Klapálka a Chelčického, Kralupy nad Vltavou (důvodem je podélné 
parkování osobních aut až k těsné blízkosti přechodů pro chodce) včetně zajištění všech potřebných 
povolení.  

5. RM bere na vědomí zápis č. 5 Komise dopravy ze dne 13.10.2020. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM – zvýšení nájemného v bytech v ZŠ Komenského 
usnesení č.: 20/19/12/1 
RM bere na vědomí žádost pí Němcové o přehodnocení rozhodnutí RM o zvýšení nájemného v bytech ZŠ 
Komenského. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Funkčnost dešťových vpustí v komunikaci ul. Tř. Legií 
usnesení č.: 20/19/13/1 
RM ukládá TSM prověřit funkčnost dešťových vpustí v komunikaci ul. Tř. Legií, do 20.11.2020. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Preventivní publikace – reklama města 
usnesení č.: 20/19/6/3 
RM schvaluje podporu projektu formou zaplacení reklamního místa v podobě znaku a názvu města 
uvedených v preventivní publikaci Českého červeného kříže zaměřené na dětské úrazy ve výši 7.505 Kč  
bez DPH. Částka bude zaslána na účet IV – Nakladatelství s.r.o., IČ: 27585948, Koněvova 2660/141, 130 00  
Praha 3, které je pověřeno vydáním této publikace. 

 
Bod programu: Změna účelu čerpání schválené Programové dotace – Jiří Veselý 
usnesení č.: 20/19/8/3 
RM doporučuje ZM schválit změnu účelu čerpání poskytnuté dotace předmětu Veřejnoprávní smlouvy č. 
KSSML 84/2020  ve výši 40.000,- Kč panu Jiřímu Veselému, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na realizované dva fotbalové příměstské kempy uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM 
usnesení č.: 20/19/11/4 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 64.000 Kč TJ KRALUPY, z.s. – Turistický 
oddíl (KČT), se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů přípravy 
na akci „Do Okoře bez oře“ - 50. ročník s tím, že znovupodání této žádosti bude příslušné v rámci vyhlášení 
grantů na rok 2021. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Park J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – částečná úprava prostoru stávající kašny 
(bod IV/3) 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 02.11.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 20.10.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 19 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 19.10.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 20.10.2020 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                             Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


