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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. února 2020 
(RM č. 3) 

 
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. 3 
usnesení č.: 20/3/1/1  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 02/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Převedení „Oddělení silničního hospodářství a speciální stavební úřad“ z odboru dopravy 
pod odbor výstavby a územního plánování 
usnesení č.: 20/3/2/1  
RM schvaluje převedení „Oddělení silničního hospodářství a speciální stavební úřad“ z odboru dopravy MěÚ 
pod odbor výstavby a územního plánování MěÚ, a související  převod tří tabulkových pracovních míst,  
a příslušnou novelu organizačního řádu, s účinností od 1. 4. 2020. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2020 
usnesení č.: 20/3/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 18.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických informačních center 
Středočeského kraje pro rok 2019 na zajištění činnosti Infocentra MěÚ Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky byly čerpány v roce 2019 na pořízení kopírky a promo fotografií města, nyní budou převedeny 
do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 
(neinv. transfery od krajů) o 18.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (ostatní 
činnosti j.n.) o 18.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 12.500 Kč. Jedná se o vrácení podílu na 
oprávněných nákladech společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spojených s připojením a se zajištěním 
požadovaného příkonu na zavlažování hřiště ZŠ Gen. Klapálka, z důvodu ukončení smlouvy. Finanční 
prostředky budou zaslány základní škole Gen. Klapálka. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 (základní 
školy) o 12.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 (neinv. příspěvek PO) o 12.500 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z pol. 

1345 (poplatek z ubytovací kapacity) na pol. 1342 (poplatek z pobytu) ve výši 300.000 Kč a na pol. 1349 
(zrušené místní poplatky) ve výši 100.000 Kč. Novela zákona o místních poplatcích zrušuje poplatek 
z ubytovací kapacity, a proto byla novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě zrušena položka 1345. 
Dobíhající platby za rok 2019 patří na položku 1349 a nové poplatky z pobytu patří na položku 1342.  

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období ledna 2020 
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usnesení č.: 20/3/4/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období ledna 2020. 

 

Bod programu: Oprava venkovní kanalizace v ZŠ Komenského nám. – výběr zhotovitele  
usnesení č.: 20/3/4/2 
RM schvaluje provedení opravy části venkovní kanalizace v areálu ZŠ Komenského nám. v Kralupech nad 
Vltavou, zhotovitelem V – SERVIS INSTALACE s.r.o., Plzeňská 521/239, Praha 5 IČ: 03934691 za celkovou cenu 
259 587 Kč vč. DPH (bude hrazeno z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020 z položky na opravy kanalizací).  
Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. 

 

Bod programu: Cyklostezka Kralupy – Zákolany – dodatek č. 4 - Otvovice 
usnesení č.: 20/3/4/3 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 na vzniklé vícepráce a méněpráce, spočívající v záměně betonových 

palisád za obrubník a rozšíření komunikace a točny, v celkové výši 272 552,12 Kč bez DPH, resp. 
329 788,07 Kč vč DPH. Dodatek bude uzavřen k SOD č. RISML/00117/2019, podepsané dne 01.10.2019, 
se zhotovitelem akce spol. Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, v rámci 
akce: „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“. 

2. RM schvaluje následné přefakturování předmětných nákladů Obci Otvovice. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Stavební opravy – Rekreační objekt čp. 103 – Černý Důl 
usnesení č.: 20/3/4/4 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební opravy – Rekreační 
objekt čp. 103 – Černý Důl“ s dodavatelem uchazeče Tomáš Cinádr, Masarykova 613, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 68577575, za celkovou cenu 653 862,37 Kč s DPH, resp. 540 382,12 Kč bez DPH. 

 

Bod programu:  Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci Programu  
prevence kriminality 2020 
usnesení č.: 20/3/4/5 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“ z Programu 

prevence kriminality 2020 s celkovými náklady 460 000,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši  
414 000,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu,  
a to minimálně 46 000,- Kč. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Paprsek 2020“ z Programu 
prevence kriminality 2020 s celkovými náklady 105 000,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši  
73 500,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu,  
a to minimálně 31 500,- Kč. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě“ 
z Programu prevence kriminality 2020 s celkovými náklady 165 000,- Kč, z toho požadovanou dotaci  
ve výši 94 150,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu, a to minimálně 70 850,- Kč. 

 

Bod programu Výběr dodavatele VZ – Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října,  
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/3/4/6 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérový chodník  
v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem OK Stavby s.r.o., se sídlem Mělnická 73,  
277 11 Libiš, IČ: 26763982, za celkovou cenu 2.728.345,50 Kč bez DPH, resp. 3.301.298,06 Kč s DPH. 
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Bod programu:  Výběr dodavatele VZ – Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/3/4/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník v ulici Na Velvarské 
silnici, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem OK Stavby s.r.o., se sídlem Mělnická 73, 277 11 Libiš,  
IČ: 26763982, za celkovou cenu 2.252.378,71 Kč bez DPH, resp. 2.725.378,24 Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198,  
Kralupy nad Vltavou – dodatek č. 3 
usnesení č.: 20/3/4/8 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. RISML/00058/2019 v rámci akce: „ Rekonstrukce 
jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“,  
na vzniklé vícepráce a méněpráce v celkové hodnotě rozdílu, spočívající ve vícepracích 1 442 939,99 Kč bez 
DPH, resp. 1 745 957,39 Kč vč. DPH. Současně bude dodatek uzavřen na posunutí termínu dokončení díla  
o 14 kalendářních dní, tj. do 18.02.2020 (314 kalendářních dní od předání staveniště). 

 

Bod programu:  Přesun PČR – městský kamerový dohlížecí systém 
usnesení č.: 20/3/4/9 
1. RM schvaluje přemístění veškeré techniky spojené s městským kamerovým a dohlížecím systémem 

z objektu Lutovítova 593 do objektu stojící na pozemku parc. č. st. 1768 v majetku České republiky. 
2. RM schvaluje nabídku společnosti KnVnet services, s.r.o., sídl. Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 

IČ: 24206601, a to 132 874 Kč vč. DPH na přesun městského kamerového a dohlížecího systému z objektu 
Lutovítova 593 do objektu stojící na pozemku parc. č. st. 1768 v majetku České republiky. 

3. RM pověřuje oddělení IT přípravou smlouvy o dílo na přesun městského kamerového a dohlížecího 
systému, z objektu Lutovítova 593 do objektu stojící na pozemku parc. č. st. 1768 v majetku České 
republiky, se společností KnVnet services, s.r.o., sídl. Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 24206601 za cenu 132 874 Kč vč. DPH.  

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ – Nové webové stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace procesů  
ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy 
usnesení č.: 20/3/4/11 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Nové webové stránky města – 

4. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy 
nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Nové webové stránky 
města – 4. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - 
Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Truhlář, zastupitel 
- Karel Kohl, vedoucí oddělení IT 

 Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Aleš Levý, DiS., tiskový mluvčí 
- David Kořínek, informatik 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o konání akce DDM Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/3/5/1 
RM bere na vědomí informaci o pořádání Oslavy 20 let Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou 
spojenou se Dnem dětí dne 30.05.2020, pořadatelem DDM Kralupy nad Vltavou, zastoupeného  
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Mgr. Kateřinou Viktorovou, ředitelkou DDM, na části pozemku parc. č. 566/1 (kolem kostela a MěÚ)   
v k. ú. Kralupy nad Vltavou.     

 

Bod programu: Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 375/06/700/SMI dohodou 
usnesení č.: 20/3/5/2 
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 375/06/700/SMI dohodou ke dni 29.02.2020 se Společenstvím 
vlastníků pro dům Hůrka č.p. 1044, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1044, IČO: 26736799. 

 

Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 152/08/700/SM  
dohodou (Policie ČR) 
usnesení č.: 20/3/5/3  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 152/08/700/SM dohodou ke dni 
31.03.2020 s nájemcem Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 
Praha 5 – Zbraslav, 156 00, IČO: 75151481. 

 

Bod programu: Žádost o změnu provozní doby  –  předzahrádka Jungmannova ul. 
usnesení č.: 20/3/5/4 
RM  schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. 187/95/719/SMI dodatkem č. 3, jehož předmětem 
bude změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc. č. 573/1 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před Koktejl barem v Jungmannově  ul.  č.p. 98 z každoroční 
provozní doby od 01.05. do 31.10. na každoroční provozní dobu  od 01.04. do 31.10.  za celkové nájemné 
7.000 Kč/rok. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Záměr města - pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ 
usnesení č.: 20/3/5/5 
1. RM  schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu MěÚ, Palackého nám. čp. 1, Kralupy 

nad Vltavou, za účelem zřízení provozovny občerstvení (studeného bufetu) pro zaměstnance  
a návštěvníky MěÚ, obálkovou metodou, ve znění oznámení uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

2. RM schvaluje znění  smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na pronájem  nebytových prostor 
(bufetu) v objektu MěÚ, Palackého nám. čp. 1, Kralupy nad Vltavou. 

3. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení „Provozovna s občerstvením MěÚ“ v tomto 
složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl 
- Marcela Horčičková 
- Lenka Moravcová 
Náhradníci:  
- Libor Lesák 
- Mgr. Lenka Pustinová 
- Jana Apltová  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/3/5/6  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. Z. 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, Husova čp. 495 paní M. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03. 2020 do 28.02.2021.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova čp. 211 panu D. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 29.02.2020 do 28.02.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina 48 paní H. S. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku  od 01.03. 2020 do 28.02.2021. 
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5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků čp. 679, paní Z. K. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2020 do 30.06.2020. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene - práva  stezky a cesty v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 20/3/5/7  
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty přes pozemek parc. č. 479/5 v k. ú. Minice 
u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc.  
č. 475/6 k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, v rozsahu 55 m2, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/3/6/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 212 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní O. B. na dobu 

určitou od 01.03.2020 do 28.02.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu J. K. na dobu 

určitou od 01.03.2020 do 28.02.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181 paní J. Š.  

na dobu určitou od 01.03.2020 do 28.02.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181 paní B. K.  

na dobu určitou od 01.03.2020 do 28.02.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181 paní A. S.  

na dobu určitou od 01.03.2020 do 28.02.2021. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 561 v DPS V Luhu 1181 paní L. Š. na dobu určitou  

od 01.03.2020 do 28.02.2021. 

 

Bod programu: Krizový byt 
usnesení č.: 20/3/6/2 
RM schvaluje vrácení krizového bytu na adrese: Cesta Brigádníků čp. 679, byt č. 12, 1+k.k., zpět do bytového  
fondu města k běžnému využití. 

 

Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských ZŠ  
usnesení č.: 20/3/6/3  
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní rok 
2020/2021 ve dnech 06.04.2020 a 07.04.2020, vždy od 14.00 do 17.00 hodin.  
 
Zápis bude probíhat v těchto školách: 

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523,  

okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,  

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

příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

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

Bod programu: Program prevence kriminality na rok 2020 
usnesení č.: 20/3/6/5 
RM bere na vědomí Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2020.  
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Bod programu: Bezpečnostní analýza za rok 2019 
usnesení č.: 20/3/6/6 
RM schvaluje vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza za rok 2019 – podklad pro projekty a akce 
Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2020.  

 
Bod programu: Podepsání smlouvy o spolupráci při realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, 
studenty a veřejnost s nadačním fondem NOVÉ ČESKO 
usnesení č.: 20/3/6/7 
RM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním smlouvy o spolupráci při realizaci 
programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost s nadačním fondem NOVÉ ČESKO, se sídlem 
Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ:24697486. 

 
Bod programu: Preventivní publikace – reklama města 
usnesení č.: 20/3/6/8 
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., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, které je 
pověřeno vydáním této publikace. 

 
Bod programu: Udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 20/3/6/9 
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytů v DPS pro paní N. K.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Ak.soch. Josef Majrych 
usnesení č.: 20/3/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 

(neinvestiční transfery fyzickým osobám),  org. 0011 z fondu STA, Ak.soch. Josefu Majrychovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 15.000 Kč na nákup skleněných pohárů pro závodníky na prvních třech 
místech krasobruslařského závodu „Kralupská klička“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Ak.soch. Josefem 
Majrychem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí individuální dotace – Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad  
Vltavou  
usnesení č.: 20/3/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5339 

(Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) org. 0011 z fondu STA, Dětskému domovu 
Kralupy nad Vltavou, IČ 495 21 641, sídlem U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném ředitelkou paní Mgr. Elenou Demianovou ve výši 5 000,- Kč na podporu pořádání 2. plesu 
Dětského domova. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s  Dětským 
domovem a Školní jídelnou, IČ 495 21 641, sídlem U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném ředitelkou paní Mgr. Elenou Demianovou.  

 
Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/3/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0013 z fondu MST2, Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Kralupy  
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nad Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným panem Karlem 
Jiráským, místopředsedou spolku ve výši 4.542,- Kč na podporu a výdaje související s konáním Zimní 
výstavy drobného zvířectva. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Českým svazem 
chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sídliště Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeným panem Karlem Jiráským, místopředsedou spolku. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – leden 2020 
usnesení č.: 20/3/9/1  
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – leden 2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/3/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc leden 2020. 

Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/3/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc leden 2020. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/3/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc leden 2020. 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové změny  
usnesení č.: 20/3/9/5 
RM schvaluje převedení nevyčerpaného provozního příspěvku Městského bytového podniku Kralupy nad 
Vltavou z roku 2019 ve výši 106.000,- Kč do roku 2020. Požadovaný příspěvek pro Městský bytový podnik 
Kralupy nad Vltavou pro rok 2020 zůstane v původně požadované výši 3,358.000,- Kč, skutečný převod však 
bude jen ve výši 3.252.000,- Kč. 

 

Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové změny 
usnesení č.: 20/3/9/6 
RM doporučuje ZM schválit převod nevyčerpaného příspěvku PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
na provoz z roku 2019 ve výši 2.062.557,48 Kč do roku 2020. 

 
Bod programu: Žádost ohledně realizace přístavby učebny 
usnesení č.: 20/3/9/7 
RM bere na vědomí žádost Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové 
organizaci, ohledně realizace přístavby multifunkční učebny v prostorách zahrady školy. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období leden 2020 
usnesení č.: 20/3/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období leden 2020. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 20/3/11/1   
1. RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 9 z prosince 2019 (12.12.2019  

a 13.12.2019). 
2. RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 1 ze dne 29.01.2020. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/3/11/2  
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 1 ze dne 29.01.2020. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 20/3/11/3   
1.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na konání XIV. ročníku Kralupské kličky pro TJ KRALUPY, z. s. 

– Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 35.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

1.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl krasobruslení s., IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 1 a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 20/3/11/4  
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 Komise dopravy ze dne 04.02.2020. 
2. RM schvaluje úpravu PD v rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického, Kralupy 

nad Vltavou“ za splnění těchto podmínek: 

• Žadatel si musí na vlastní náklady nechat zapracovat požadovaný vjezd do prováděcí dokumentace 
(oslovit Ing. Pavla Kubíska, který PD zpracovával). 

• Žadatel si zajistí souhlas vlastníka komunikace a souhlas (vyjádření) DI PČR Mělník. 

• Žadatel se musí finančně podílet na realizaci nového vjezdu.  
3. RM ukládá odboru RIaSM vyzvat žadatele paní Lenku Viktorinovou, Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5, 

k doplnění potřebných povolení v souvislosti s úpravou PD a realizací nového vjezdu u RD čp. 382  
v k.ú. Mikovice v rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad 
Vltavou. 

4. RM schvaluje provedení parkovacích míst v ulici V Olších, Kralupy nad Vltavou dle předloženého návrhu 
(vodorovné a svislé dopravní značení). 

5. RM ukládá TSM provést vyznačení parkovacích míst v ulici V Olších, Kralupy nad Vltavou  
dle předloženého návrhu (vodorovné a svislé dopravní značení) včetně zajištění všech potřebných 
povolení. 

6. RM schvaluje osazení dopravní značky B8 „Zákaz vjezdu jízdních kol“ na konci lávky pro pěší u odbočky  
na sídliště Cukrovar. 

7. RM ukládá TSM provést osazení dopravní značky B8 „Zákaz vjezdu jízdních kol“ na konci lávky pro pěší  
u odbočky na sídliště Cukrovar včetně zajištění všech potřebných povolení. 

8. RM schvaluje plán činnosti komise dopravy Kralup nad Vltavou na rok 2020. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: PD – vydání demoličního výměru na objekt bývalého proviz. železničního nádraží 
usnesení č.: 20/3/13/1 
RM  ukládá RIaSM pořídit projektovou dokumentaci pro vydání demoličního výměru na objekt bývalého 
provizorního železničního nádraží na parc. č. st. 1765, 1766 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. 
Hlasuje celkem členů RM: 
Pro:       7 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 
Usnesení, která nebyla přijata 

Bod programu: Žádost o individuální dotaci na podporu sociálních služeb – Nalžovický zámek, poskytovatel 
sociálních služeb 
usnesení č.: 20/3/6/4 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou finančního příspěvku za účelem financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních. službách  
pro Nalžovický zámek, p. p. s. , IČ: 42727243 se sídlem: Nalžovice 14, 262 93. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Přemístění služebny MěP z Lobče do objektu „Veltechna“ v ulici Lutovítova, Kralupy nad  
Vltavou  (bod IV/10) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 24.02.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 11.02.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 3 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 10.02.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 11.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                         Libor Lesák, místostarosta      
 
 
 
 


