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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. ledna 2020 
(RM č. 2) 

 
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. 1 
usnesení č.: 20/2/1/1  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2020 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 29/2019 
usnesení č.: 20/2/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.525 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6171 
(činnost místní správy) na § 6330 (převody vlastním fondům). Jedná se o finanční prostředky, které byly  
na konci roku převedeny na depozitní účet, z důvodu označení dotací ve mzdách za prosinec 2019. Dle 
metodiky Ministerstva financí ČR budou výdaje na mzdy nebo odměny za prosinec 2019 dofinancovány 
z dotace na rok 2020.  

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2020 
usnesení č.: 20/2/3/2 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 73.529,45 Kč. Jedná se o vratku 

neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a 
budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2020. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 73.529,45 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 73.529,45 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 6.525 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční 
dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 
spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 2021. Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány 
a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2020. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 6.525 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 6.525 Kč. 

3. Navýšení finančních prostředků v rozpočtu 2020 v celkové výši 1.720.600 Kč. Jedná se o rozdíl dotace 
v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s 
částkou ve výši 28.230.000,- Kč. V lednu 2020 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na rok 2020 na výkon státní správy v celkové výši 29.950.600 Kč. Rozdíl je ve výši + 1.720.600 Kč, o tuto 
částku bude navýšena investiční rezerva města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 
o 1.720.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.720.600 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 76.025 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 (rezerva 
města) na kap. č. 5 § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací). Finanční prostředky budou použity na 
realizaci Cyklostezky CT 202 Kralupy nad Vltavou – Olovnice. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr komoditní burzy a realizace burzovního obchodu na vybrané komoditní burze (nákup  
elektřiny/plynu) pro město a jeho organizace  
usnesení č.: 20/2/4/1 
1. RM schvaluje nákup elektřiny a plynu pro město a jeho organizace, vč. Kralupské sportovní, spol. s r.o.,  

a to na komoditní burze v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, pro roky 2021 až 2022. 

2. RM schvaluje výběr komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 
05 Praha 1, IČ: 27865444 v souladu s interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

3. RM schvaluje uskutečnění nákupu energií na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 27865444, pro roky 2021 a 2022 formou postupného nákupu 
energií se zafixováním ceny marže po celou dobu kontraktu. 

 

Bod programu: Dodatek č. 3 – Cyklostezka Kralupy nad Vltavou – Zákolany 
usnesení č.: 20/2/4/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k platné SOD č. objednatele: RISML/00117/2019, na vzniklé méněpráce 
ve výši 299,25 Kč bez DPH. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby: „Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - 
Zákolany“ se společností Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. 

 

Bod programu: Kralupy TV – Schválení postupu pro výběr zhotovitele 
usnesení č.: 20/2/4/3 
1. RM schvaluje postup výběru zhotovitele výroby reportáží a besed pro KRALUPY TV od 01.05.2020  

do 30.04.2022, tj. na dva roky, v souladu s pátou částí písm. r) Směrnice upravující Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, a to oslovením níže uvedených dodavatelů: 

• Zbyněk Krátký, Nám. Mládežníků 676, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 10238913 

• Jan Hrušovský, J. Holuba 211/3, 278 01, Kralupy nad Vltavou, IČ: 05520380 
2. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo, která bude předložena uchazečům v rámci poptávky na výběr 

zhotovitele výroby reportáží a besed pro KRALUPY TV. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy 
nad Vltavou  
usnesení č.: 20/2/4/4 
1. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 

komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Metrostav a.s.,  
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, za celkovou cenu 17.332.999,71 Kč bez DPH, 
resp. 20.972.929,65 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty ve výši 400.000,- Kč všem účastníkům zadávacího řízení „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ v souladu s ust. § 41 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit 
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 20/2/4/6 
RM jmenuje komisi na otvírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad 
Vltavou pro rok 2020 ve složení: 
Libor Lesák, místostarosta města, předseda komise 



str. 3 

Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města, členka komise  
Lenka Moravcová, referentka oddělení rozvoje města, členka komise 
Náhradníci: 
Ing. Marek Czechmann, starosta města 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku, členka komise 
Zuzana Valášková, referentka oddělení rozvoje města, členka komise 

 

Bod programu Přihlášení akce Řešení zpevněných ploch v centru města do soutěže Stavba roku 2020 
usnesení č.: 20/2/4/7 
RM schvaluje podání přihlášky do soutěže Stavba roku 2020, a to s investiční akcí Řešení zpevněných ploch 
v centru města Kralupy nad Vltavou, 1. – 3. etapa. 

 

Bod programu Dostavba bloku za Husovou ulicí – návrh na způsob prodeje parcel 
usnesení č.: 20/2/4/8 
1. RM doporučuje ZM schválit prodej stavebních parcel na pozemcích stav. par. č. 1708, stav. par. č. 784  

a par. č. 1723/1 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby řadových městských domů 
dle závazných regulativů určených územní studii  z 01/2020, zpracované atelierem MAJO architekti – Ing. 
arch. Martinem Poláčkem. 

2. RM doporučuje ZM nabídnout řešené území k prodeji formou rozdělení na 8 samostatných parcel. 

 

Bod programu Seznam místních komunikací, u kterých město Kralupy nad Vltavou nebude povolovat  
stavební vstup bez schválení radou města 
usnesení č.: 20/2/4/9 
RM bere na vědomí předložený seznam místních komunikací na území města Kralupy nad Vltavou 
aktualizovaný k 31.12.2019, u kterých město nebude povolovat stavební vstup bez individuálního schválení 
stavebního vstupu radou města, z důvodu ochrany kvalitního stavu komunikace po proběhlé rekonstrukci, 
s délkou příslušných ochranných lhůt. 

 

Bod programu Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – více práce  
na akci „PD - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“, 2.a 3. etapa 
usnesení č.: 20/2/4/10 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00045/2016 na více práce v rámci akce „PD - 
Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ s panem Pavlem Kubískem, 
Donínská 1872, 160 19 Praha 9 za částku ve výši 233.000,- Kč bez DPH (281.930,- Kč vč DPH).  

 

Bod programu Nákup IT technologií pro ZŠ Komenského 
usnesení č.: 20/2/4/11 
1. RM schvaluje nákup IT technologií pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou od CompuNet, 

s.r.o., Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, IČ: 27608514 za cenu 899 426,- Kč s DPH, v souladu s částí 5., 
písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených Radou města. 

2. RM schvaluje modernizaci wifi v budově ZŠ Komenského firmou KnVnet Services s.r.o., Kralupy nad 
Vltavou za částku 156 822,05 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Sankce za VZ – ZŠ Komenského Kralupy nad Vltavou 

usnesení č. : 20/2/4/12 
RM schvaluje zahájit jednání s advokátní kanceláří Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. se sídlem 
Na Bělidle 64/3, 15000 Praha 5, IČ 60203889, ve věci vymáhání částky ve výši 1 670 526,-65 Kč, která byla 
městu krácena v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce jídelnay a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ 
Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemku parc.  č.81/199, k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 20/2/5/1 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 369/14/700/RIaSM ze dne 17.02.2014, uzavřené s D. K. na nájem 
části pozemku parc. č. 81/199 v k. ú. Lobeček, dohodou ke dni 31.12.2019. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč  –  ČEZ Distribuce a.s. (doplnění pozemků) 
usnesení č.: 20/2/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení NN  do pozemků  města parc. č. 78/1, parc. č.  401/2, parc. č. 401/3 a parc. č. 403/6, 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Ústí nad Labem,  IČ 121015583,  za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč za každý další bm 
trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice - ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 20/2/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemku parc. č. 544/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 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. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú.Kralupy - ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 20/2/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 133/40 a parc. č. 599/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 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.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/2/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Vrchlického čp. 703 manželům A. K.  a V. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  29.02.2020 do 28.02.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrchlického čp. 703 paní B. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  29.02.2020 do 28.02.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Dr. E. Beneše čp. 539 paní K. L.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2020 do 28.02.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Chelčického čp. 687 panu P. Š.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2020 do 28.02.2021. 

 

Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2019 
usnesení č.: 20/2/5/6  
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2019 ve výši 2,8 %. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2020 o roční míru inflace ve výši 2,8 % u nájemních smluv (nájem 

objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 10.000 Kč. 

 

Bod programu: Žádost o prominutí části nájemného NS č.SMSMLO/00047/2019 
usnesení č.: 20/2/5/7  
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RM schvaluje  prominutí nájemného za období od 08.08.2019 do 08.09.2019 ve výši  202 Kč včetně DPH 
z důvodu nemožnosti využívání pozemku k parkování  paní E. T. (nájemní smlouva č. SMSMLO/00047/2019), 
o danou částku bude sníženo nájemné za rok 2020. 

 

Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 20/2/5/8 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 27.04.2020 do 03.05.2020. 

 

Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek – prodej pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
pro výstavbu garáží 
usnesení č.: 20/2/5/9  
RM  schvaluje komisi pro otvírání obálek s nabídkami k záměru „Prodej pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou“ 
(pozemky pro výstavbu garáží) ve složení: 
- Stanislav Hejduk, zastupitel 
- Helena Lesáková, vedoucí oddělení SM 
- Martina Kučerová, referentka oddělení SM  
- Náhradníci:  
- Mgr. Jiřina Herainová, zastupitelka 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
-    Libuše Literová, referentka oddělení SM 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Schválení dodatku se spolkem BÉTEL CZ z. s. 
usnesení č.: 20/2/6/1  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. OSVŠKSML/00135/2019 se spolkem BÉTEL CZ 
z. s., a to za účelem změny termínu předložení vyúčtování do 31.12.2020 a změny účelu investiční dotace 
z původně uváděné rekonstrukce sprchových koutů a koupelny na rekonstrukci v budově spolku.  

 

Bod programu: Žádost Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o dotaci na energie 
usnesení č.: 20/2/6/2 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace 

samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
ve výši 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena ex ante v lednu 2020 z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost  
ve zdravotnictví), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit 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 Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: SEMIRAMIS z. ú. - Závěrečné zprávy o realizaci programů v roce 2019 v Kralupech nad  
Vltavou  
usnesení č.: 20/2/6/3  
RM bere na vědomí závěrečné zprávy organizace SEMIRAMIS z. ú., o realizaci Terénního programu  
a Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách v roce 2019 v Kralupech 
nad Vltavou.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: APZKO Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/2/7/1  
RM schvaluje Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kralupy nad Vltavou. 
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VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Žádost o přechod nájmu nebytového prostoru – provozovna kosmetických služeb a 
pedikúry v domě č.p. 1171, sídl. U Cukrovaru, Kralupy n. Vlt. 
usnesení č.: 20/2/9/1  
RM souhlasí s přechodem nájmu nebytového prostoru – provozovny kosmetických služeb a pedikúry v domě 
1171 na sídl. U Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou na paní M. J. S paní M. J. bude uzavřena nájemní smlouva 
od 01.02.2020 na dobu určitou do 31.01.2025.   

 
Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2019  
usnesení č.: 20/2/9/2 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v roce 2019. 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/2/9/3 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku 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: Návrh na úpravu ceníku úkonů pečovatelské služby 
usnesení č.: 20/2/9/4 
RM schvaluje zvýšení cen úhrad úkonů pečovatelské služby dle přílohy s účinností od 01.02.2020. 

 

Bod programu: Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou – schválení investičního záměru 
usnesení č.: 20/2/9/5 
RM schvaluje záměr nákupu nového služebního automobilu a následné povolení čerpání z fondu investic 
příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou dle „Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“. 

 

Bod programu: Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou – schválení záměru nákupu vratných  
kelímků  
usnesení č.: 20/2/9/6 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou záměr nákupu 
vratných kelímků (15.000 ks) dle „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, které budou 
využívány na zabezpečení městských akcí. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM – žádost o individuální dotaci, plán činnosti na rok 2020, zápis č. 1 
usnesení č.: 20/2/11/1   
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY 

NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na úhradu 
pronájmů ledové plochy pro mládež, ve výši 1.200.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
neinvestiční individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD 
VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
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3. RM bere na vědomí zápis číslo 1/2020 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  
ze dne 16.01.2020. 

4. RM schvaluje plán činnosti Sportovní komise na rok 2020. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 20/2/11/2  
RM bere na vědomí zápis č. 01 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 13.01.2020. 

 
Bod programu: Kulturní komise – zápis č. 01/2020 z 21.01.2020 
usnesení č.: 20/2/11/3   
1. RM bere na vědomí zápis č. 01/2020 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne 

21.01.2020. 
2. RM schvaluje plán činnosti Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou na rok 2020. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality – plán činnosti na 1. pololetí 2020  
usnesení č.: 20/2/11/4  
RM schvaluje Komisi školské a prevence kriminality předložený plán činnosti na 1. pololetí 2020. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 1/2020 
usnesení č.: 20/2/11/5  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 1/2020 ze dne 23.01.2020. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Jmenování Ing. Jiřího Cimlera za člena Komise pro životního prostředí 
usnesení č.: 20/2/13/1 
RM schvaluje jmenování Ing. Jiřího Cimlera za člena Komise pro životního prostředí s účinností 01.02.2020. 

 
Bod programu: Zpracování PD na parkoviště v ulici Hybešova 
usnesení č.: 20/2/13/2 
RM ukládá  odboru RIaSM zadat zpracování PD na parkoviště v ulici Hybešova. 

 
Bod programu: Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
usnesení č.: 20/2/13/3 
RM schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky před budovou 
MěÚ dne 10. března 2020. 

 
Bod programu: Uhrazení faktury za značení cyklostezky  
usnesení č.: 20/2/13/4 
RM schvaluje  uhrazení faktury ve výši 62 830,- Kč bez DPH za značení cyklostezky CT202 v úseku na území 
ORP Kralupy. Úhrada bude provedena z finanční rezervy města. 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí součinnosti a spolupráce při řešení nevyhovujícího stavu stanice HZS   
usnesení č.: 20/2/13/5 
RM bere na vědomí  dopis od ředitele HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslava Svatoše ohledně žádosti 
o poskytnutí součinnosti a spolupráce při řešení nevyhovujícího stavu stanice HZS. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/2/9/3 
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RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace. 
 

Odložené materiály 
Bod programu PD – Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka – výběr zhotovitele (bod IV/5) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 10.02.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 28.01.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 2 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 27.01.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 28.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                         Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta      
 
 


