
  č.j.: MUKV 77806/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 30. listopadu 2020 
(RM č. 22) 

 
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. 22 
usnesení č.: 20/22/1/1  
RM schvaluje návrh programu 22. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 27/2020 
usnesení č.: 20/22/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 30.794 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, která 
je účelově určena na výdaje jednotky SDH Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4116 o 30.794 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 30.794 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 4.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, která 
je účelově určena na výdaje jednotky SDH Minice - Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 4.000 
Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o finanční dar  
od společnosti Montako, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, který je účelově určen na budoucí stavbu 
dopravního hřiště v Kralupech nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 50.000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 50.000 Kč. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Autobusový terminál – revize projektové dokumentace pro provedení stavby  
usnesení č.: 20/22/4/1 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o nutnosti ukončit se současným zpracovatelem projektové 

dokumentace na akci „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ společností SAURA, s.r.o., Minoritská 
10, Brno, IČ: 49974050 stávající smlouvu o dílo č. RISML/00062/2019, ze dne 27.03.2019. Důvodem je 
nedodržení podmínek smlouvy, a to především skutečnosti, že projektová dokumentace není v souladu  
s platnými vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací a dodávek. Současně RM uplatňuje smluvní pokuty dle platné smlouvy o dílo  
č. RISML/00062/2019, které budou vyčísleny a předloženy na příští jednání RM. 

2. RM ukládá odboru OKTAJ zajistit ukončení  stávající smlouvy o dílo č. RISML/00062/2019, ze dne 
27.03.2019 na akci: „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“. 
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3. RM schvaluje provedení revize (přepracování) projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby  
a položkového rozpočtu stavby na akci „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ společností NOZA 
s.r.o., Huťská 229, Kladno, IČ: 24767417. Celková cena za tyto práce činí: 453 750 Kč vč. DPH. Termín 
provedení kompletního díla max. do 31.01.2020. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru 
RIaSM z prostředků, vyčleněných na tuto akci. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/22/5/1   
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr.E.Beneše čp. 539 s panem J. V.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 s výší nájemného 80,-Kč/m2.  
2. RM schvaluje uzavření nové  nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738  s panem I. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 s výší nájemného 50,- Kč/m2. 
3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679 s panem R. S., jako  

na byt služební, na dobu 3 měsíce od 01.01.2021 do 31.03.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 
4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 s panem K. B.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 
5. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679 s paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.20121 do 31.03.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 
6. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 13, Cesta brigádníků č. p. 679 s paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.20121 do 31.03.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2.  

 

Bod programu: Prodloužení Smluv o výpůjčce nemovitostí příspěvkovým organizacím města  
usnesení č.: 20/22/5/2 
RM schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavřených mezi městem Kralupy nad Vltavou  
a příspěvkovými organizacemi města: 
č. smlouvy  
310/2010/OSVŠaK – Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
238/2010/OSVŠaK - Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou 
309/2010/OSVŠaK s Dodatkem č. 1 – Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, 
příspěvková organizace 
236/2010/OSVŠaK - Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace 
237/2010/OSVŠaK - Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace 
313/2010/OSVŠaK s Dodatkem č. 1 - Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr.E.Beneše 
314/2010/OSVŠaK - Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace 
315/2010/OSVŠaK - Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková 
organizace 
312/2010/OSVŠaK - Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 
311/2010/OSVŠaK - Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
316/2010/OSVŠaK s Dodatkem č. 1 - Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 
okres Mělník, příspěvková organizace 
241/2010/OSVŠaK s Dodatky č. 1 a 2 - Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. č. 198, okres 
Mělník, příspěvková organizace. 
603/10/700/RIaSM s Dodatkem č. 1 - Technické služby města Kralup nad Vltavou 
602/10/700/RIaSM s Dodatkem č. 1 - Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou 
Předmětem změny smluv Dodatky je prodloužení doby výpůjčky nemovitostí příspěvkovým organizacím 
města o dalších 10 let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2030. 
V Dodatcích budou zároveň aktualizována parc.č. pozemků a jejich výměry v souladu s údaji uvedenými  
v katastru nemovitostí. 

 

Bod programu: Záměr města – změna smlouvy o výpůjčce pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
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(Hrombaba) 
usnesení č.: 20/22/5/3 
1. RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 55/13/700/RIaSM dohodou, případně výpovědí dle 

Smlouvy, tzn. s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemky parc. č.  396/6, parc.č. 446/40, parc.č.st. 1525 a části 

pozemku parc.č. 446/24 včetně autováhy a technické haly za účelem zpracování dřevního odpadu  
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

Bod programu: Nájem části pozemku parc.č.st. 368 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/22/5/4 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, a IMMOTEL 

a.s., IČ: 01842382, se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 635/8, jako pronajímatelem, na část pozemku 
parc.č.st. 368 o rozměru 1,3 x 4,7 m  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem umístění a užívání 5 ks stojanů 
na kola,  na dobu určitou do 31.10.2021, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Nájemné činí 
5.000 Kč/rok + DPH stanovené zákonem, město uhradí nájemné zpětně od doby skutečného užívání 
pozemku tj. od 19.10.2020. 

2. RM ukládá oddělení SM předložit RM návrh dlouhodobého řešení situace, spočívající v přemístění 
předmětných stojanů na jiné vhodné místo nebo ve vyjednání vykoupení příslušné současné části 
pozemku. 

 
Bod programu: Dočasná změna nájemného  
usnesení č.: 20/22/5/5 
RM schvaluje  dočasnou změnu výše nájemného za pronájem pozemků pod restauračními předzahrádkami 
v majetku města, v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívající 
v jednostranném prominutí nájemného ze strany města za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020  
u nájemních smluv uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy.  
         

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/22/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. P.,  

na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 113 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu P. V.,  

na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, manželům M. a A. 

L., na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu M. S.,  

na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181, paní S. B.,  

na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 
Bod programu: Dotační program na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021 
usnesení č.: 20/22/6/2 
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních 

spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021.  
2. RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se mládeži aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021. 
3. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021 v termínu 25.01.2021 – 
05.02.2021. 
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4. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční 
činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou  
pro rok 2021 
usnesení č.: 20/22/8/1 
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech  

nad Vltavou pro rok 2021, v předloženém znění.  
2. RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021, v předloženém znění. 
3. RM doporučuje ZM schválit částku ve výši 1.000.000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových 

aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021. 
4. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2021 v termínu 25.01.2021 – 10.02.2021. 
5. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem 

Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.  

 

Bod programu:  
1. Žádosti příjemců Programové dotace r. 2020 o změnu data závěrečného vyúčtování 
2. Schválení uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  
usnesení č.: 20/22/8/2 
1. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 

Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 45/2020 ve výši 8.000 Kč, InGarden, z.s., Nad Promaskou 292/45, 100 
00 Praha 10, IČ: 22857940, na projekt Humoristická výstava Pavla Kantorka 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 InGarden, z.s., Nad Promaskou 292/45, 100 00 Praha 10, IČ: 22857940, na projekt Humoristická výstava 
Pavla Kantorka. 

2. RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 90/2020 ve výši 45.000 Kč,- Markétě Wagnerové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, na projekt Kralupský talent 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 Wagnerovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXXX, na projekt Kralupský talent. 

3. RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 88/2020 ve výši 70.000 Kč,- Veronice Jedlinkové, 
Čechova 621/32, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600037, na projekt Country saloon se skupinou 
Rangers Band 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  Veronikou Jedlinkoou, Čechova 621/32, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600037, na projekt Country saloon se skupinou Rangers Band. 

4. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2021 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 70/2020 ve výši 6.000 Kč, Centru D8, Neklanova 2706, 413 01 
Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na projekt Netradiční Mikulášská nadílka 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  
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s Centrem D8, Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na projekt Netradiční 
Mikulášská nadílka. 

 

Bod programu:  
1. Žádost příjemce Individuální dotace r. 2020 o změnu data závěrečného vyúčtování 
2. Schválení uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
usnesení č.: 20/22/8/3 
RM doporučuje ZM schválit změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování Individuální 
dotace k 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 112/2020 ve výši 67.100 Kč, paní Zuzaně Šindelové, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX na akci Adventní slavnosti 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 Zuzanou 
Šindelovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o individuální dotaci na akci Adventní slavnosti. 

 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Zoopark Zájezd 
usnesení č.: 20/22/8/4 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5221 
(neinvestiční transfery o.p.s.),  org. 0011 z fondu STA, ZOOparku Zájezd o.p.s, Zájezd 5, 27343, ve výši 10.000 
Kč na podporu provozu Zooparku a RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění  
o poskytnutí dotace ZOOparku Zájezd o.p.s, Zájezd 5, 27343 Zájezd. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r. o. – žádost o poskytnutí dotace  
usnesení č.: 20/22/9/1 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní, spol. s r. o.,  

IČ: 29021731, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na základě § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10.931.600 Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
neinvestiční dotace na základě §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r. o., IČ: 29021731, Mostní 812, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 

Bod programu: Schválení odpisového plánu příspěvkové organizace KaSS Kralupy nad Vltavou na r. 2021 
usnesení č.: 20/22/9/2 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 
706, Kralupy nad Vltavou, předložený Odpisový plán na rok 2021. 

 
Bod programu: Nabídka bezplatného výlepu 
usnesení č.: 20/22/9/3 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 
706, Kralupy nad Vltavou, využití městských výlepový ploch, jako pomoc a podporu lokálních živnostníků  
a podnikatelských subjektů, a to formou nabídky bezplatné inzerce, za podmínek stanovených v důvodové 
zprávě. 

 

Bod programu: Žádost o schválení umístění kreseb na fasádě budovy DDM 
usnesení č.: 20/22/9/4 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou umístění čtyř kreseb představujících čtvero 
ročních období, vytvořených externím pracovníkem panem Jaroslavem Jindřichem, na fasádu budovy DDM, 
dle předloženého návrhu. Desky budou na budovu přišroubovány a instalaci provede autor kreseb.  

 
Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Gen. Klapálka 
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usnesení č.: 20/22/9/5 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 42 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Mikovická 501, Kralupy 
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 50 000 Kč, od Klubu rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 
Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Oznámení o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou v průběhu 
vánočních prázdnin 
usnesení č.: 20/22/9/6 
RM bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánočních školních 
prázdnin, a to následovně: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523   od 23.12.2020 do 03.01.2021 
MŠ Kralupy nad Vltavou,  Dr. E. Beneše   od 23.12.2020 do 03.01.2021 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   od 23.12.2020 do 03.01.2021 
Provoz mateřských škol bude zahájen v pondělí 04.01.2021. 

 
Bod programu: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou - Rozpočtová změna 
usnesení č.: 20/22/9/7 
RM doporučuje realizovat předmětný záměr prostřednictvím zapojení finančních prostředků z rezervního 
fondu PO. 

 

Bod programu:  
1. Školské rady – opatření obecné povahy prodlužující funkční období členů 
2. Jmenování členů za zřizovatele do školské rady ZŠ 28. října pro funkční období 2020 - 2023  
usnesení č.: 20/22/9/8 
1. RM bere na vědomí informaci o vydání opatření obecné povahy MŠMT umožňujícím prodloužení 

funkčního období stávajících členů školských rad.  
2. RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za členy školské rady 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, pro funkční období 2020 - 2023, jako zástupce zřizovatele:  

• Ing. Marek Czechmann 

• Ing. Vojtěch Pohl 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 20/22/9/9 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, úpravu rozpočtu 
následovně: 
Účet 518 Ostatní služby      -50.000 Kč 
Účet 511 Opravy, údržba     +50.000 Kč 

 
Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2019/2020 
usnesení č.: 20/22/9/10 
RM bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 
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•  Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111,  příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

• Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou, 
dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za školní rok 2019/2020. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM 
usnesení č.: 20/22/11/1   
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 22.000 Kč TJ KRALUPY, z.s. – Šachový klub Kralupy nad 
Vltavou, se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů: cestovné, 
ubytování a stravné, příspěvek na trenéra na akci „Mistrovství Čech mládeže do 16 let“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 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). 

 
Bod programu: Prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na Minimální preventivní program na základních 
školách 
usnesení č.: 20/22/11/3   
RM schvaluje prodloužení termínu využití a vyúčtování příspěvku na Minimální preventivní program  
na základních školách v Kralupech nad Vltavou z původního termínu 15.12.2020 na nový termín 30.06.2021. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 20/22/11/4  
1. RM bere na vědomí zápis č. 5 z distančního jednání Komise školské a prevence kriminality z listopadu 

2020. 
2. RM bere na vědomí návrh Komise školské a prevence kriminality na zakoupení skenovacích teploměrů  

do škol. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o investiční dotaci 
na vybavení sanitních vozů  
usnesení č.: 20/22/6/3 
1. RM doporučuje ZM schválit investiční dotaci pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad 

Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček, na nákup 
Defibrilátoru Corpulus 3 SLIM, ve výši 600.000 Kč. Dotace bude vyplacena převedením finančních 
prostředků z rezervy města na kapitolu 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), pol. 6322 (investiční 
transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální investiční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na nákup Defibrilátoru Corpulus 3 SLIM,  
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pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 
33, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček. 

 
Bod programu: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou - Rozpočtová změna 
usnesení č.: 20/22/9/7 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeu Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu, převod 
80.000 Kč z kapitoly 518.950 na kapitolu 558.100 DDHM, za účelem pořízení dvou počítačů a dvou 
notebooků. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Plán rozvoje sportu města Kralupy nad Vltavou na období 2021 
(bod XI/2) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 14.12.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 01.12.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 22 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 30.11.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 01.12.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                             Libor Lesák, místostarosta 
 


