
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 22123/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2020 
(RM č. 7) 

 
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. 7 
usnesení č.: 20/7/1/1  
RM schvaluje návrh programu 7. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 06/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Rozšíření časového termínu konání svatebních obřadů  
usnesení č.: 20/7/2/1  
RM schvaluje rozšíření časového termínu konání svatebních obřadů na MěÚ Kralupy nad Vltavou, a mimo 
budovu MěÚ za účasti matričního pracovníka MěÚ Kralupy nad Vltavou, z dosavadního termínu „v pátek od 
10:00 - do 13:00“ na nový termín „v pátek od 10:00 - do 14:00 (začátek posledního svatebního obřadu).  

 

Bod programu: OZV města č. 2/2020 o veřejném pořádku a zajištění čistoty města 
usnesení č.: 20/7/2/2 
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2020 o veřejném pořádku a zajištění 
čistoty města, v předloženém znění.      

 

Bod programu: Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel / ředitelka příspěvkové organizace města 
„Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 20/7/2/3 
1. RM bere na vědomí doručený dokument pana Martina Odvody - vzdání se funkce ředitele příspěvkové 

organizace města „Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou,“ ke dni 31.08.2020, 
společně s žádostí o ukončení pracovního poměru dohodou, ke dni 31.08.2020.  

2. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele / ředitelky příspěvkové organizace města 
„Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou,“ v předloženém znění.    

 

Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 25 v čp. 101 do nájmu - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 20/7/2/4 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 25, v čp. 101 Na Hrádku, manželům L. a P. Š, do nájmu, na dobu 
neurčitou, jako novým vlastníkům příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ 
s účinností od 1. 5. 2020.  

 
Bod programu: Žádost obce Dolany nad Vltavou o uzavření dohody o zajištění provozování veřejného 
pohřebiště  
usnesení č.: 20/7/2/5 
RM schvaluje uzavření „Dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště,“ mezi městem (provozovatel 
pohřebiště) a obcí Dolany nad Vltavou (objednatel), na dobu neurčitou, za celkovou odměnu  
pro provozovatele pohřebiště ve výši 14.000,- Kč/rok, v předloženém znění.   
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Bod programu: OZV města č. 3/2020 o dočasném zrušení zavedení některých druhů místního poplatku  
za užívání veřejného prostranství  
usnesení č.: 20/7/2/6 
RM doporučuje ZM schválit „Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 o dočasném zrušení zavedení 
některých druhů místního poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS CoV-2 a jeho negativními ekonomickými dopady,“ v předloženém znění.      
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 9/2020 
usnesení č.: 20/7/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 48.658 Kč. Jedná se o pojistné plnění  

od spol. Generali Česká pojišťovna a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k posprejování podchodu  
pod Masarykovým mostem v Kralupech nad Vltavou neznámým vandalem a nezletilými pachateli. 
Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 48.658 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 48.658 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.370.700 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 1.370.700 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 1.370.700 Kč 
(neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 500.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti Středočeské vodárny, a.s. na pomoc v boji proti pandemii koronaviru SARS-CoV2. Navýšení 
příjmů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová opatření) o 500.000 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 10 - odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová opatření) o 500.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 292.336 Kč z kap. č. 13 – odbor dopravy na kap. č. 14 – 

odbor výstavby, § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky jsou určeny dle Smlouvy  
o poskytování technické pomoci k vedení stavebního řízení na obchvat Kralupy nad Vltavou. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 330.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 473 (PD Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka 
– I. etapa). 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ - Výroba reportáží a dalších pořadů pro Kralupy TV  
usnesení č.: 20/7/4/1 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výroba reportáží a dalších pořadů 
pro Kralupy TV“ s dodavatelem Janem Hrušovským, se sídlem Josefa Holuba 211/3, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 05520380, za celkovou cenu 1.800.000,00 Kč s DPH, a to na dobu určitou od 01.05.2020  
do 30.04.2022. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Výběr dražebníka pro prodej pozemků v centru města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/7/4/2 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výběr dražebníka  
pro prodej pozemků v centru města 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 služby s názvem „Výběr 
dražebníka pro prodej pozemků v centru města Kralupy nad Vltavou“. 
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3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28741552                         
- KOVA Reality s.r.o., Malátova 633/12, 150 00 Praha 5, IČ: 27209857 
- GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, IČ: 60472049  
- GAUTE, a.s., Lidická 2006/26, 602 00 Brno, IČ: 25543709 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Helena Lesáková, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM  
- Martina Kučerová, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Komunikace v ulici ke Studánce – přeložka CETIN, a.s. 
usnesení č.: 20/7/4/3 
RM schvaluje záměr uzavření „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury“, která bude město zavazovat 
k zajištění vydání územního rozhodnutí na provedení vynucené přeložky stávající sítě elektronických 
komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. – tj. zahrnutí této stavby do projektové dokumentace  
a do společného řízení na akci „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad 
Vltavou“. Před samotnou stavbou bude následně se společností CETIN, a.s. uzavřena „Smlouva o realizaci 
překládky“, za celkovou cenu 102 927,81 Kč bez DPH, kterou bude město za realizaci vynucené přeložky 
hradit. 

 

Bod programu: Cyklostezka Kralupy – Zákolany – DSP – dodatečné povolení 
usnesení č.: 20/7/4/4 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, na vypracování 

dokumentace pro dodatečné povolení stavby: „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“, za celkovou cenu 
dokumentace 216 900,- Kč bez DPH, resp. 262 449,- Kč vč. DPH.  

2. RM schvaluje následné přefakturování předmětných nákladů obcím Otvovice a Zákolany. 

Bod programu: ZŠ Komenského – smluvní pokuty – neplnění SOD - DEREZA 
usnesení č.: 20/7/4/5 
RM schvaluje uplatnění smluvních pokut formou jednostranného zápočtu pohledávky v celkové výši 
395 000,- Kč, dle smlouvy o dílo, č. RISML/00058/2019, v rámci akce: „Rekonstrukce jídelny a kuchyně  
a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“, zhotoviteli akce spol. DEREZA, 
společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, a to za prodlení s termínem 
dokončení díla a za nepřipravenost stavby k předání přes vyzvání objednatele. 

 

Bod programu: Oprava venkovní kanalizace v ZŠ Komenského nám. – výběr zhotovitele, doplnění 
usnesení č.: 20/7/4/6 
1. RM ruší usnesení č. 20/3/4/2 ze dne 10.2.2020 ve znění: 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. 

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 284 265 Kč vč. DPH (bude hrazeno z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020 z položky na opravy 
kanalizací). Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. 
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Bod programu: Interaktivní úřední desky – 3. etapa k projektu Optimalizace – vícepráce 
usnesení č.: 20/7/4/7 
1. RM schvaluje seznam instalačních a integračních víceprací předložených dodavatelem BSS Praha s.r.o., 

V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8, IČ: 28207611, v celkové hodnotě 227.000,00 Kč bez DPH, s tím, 
že ukládá odboru RIaSM připravit dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00125/2019. 

2. RM schvaluje seznam instalačních a integračních víceprací předložených dodavatelem BSS Praha s.r.o., 
V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8, IČ: 28207611, v celkové hodnotě 227.000,00 Kč bez DPH, s tím, 
že náklady budou uhrazeny dodavateli jednotlivými obcemi, a to dle skutečných nákladů. 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice 
usnesení č.: 20/7/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č.  566 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou,  jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 30/1 v k. ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný 
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč - ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 20/7/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN  do pozemku parc. č. 82/9 v k. ú. Lobeč, 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.: 20/7/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova čp.900 panu Z. M.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2020 do 30.06.2020. 
                   

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o instalaci kamerového systému s elektronickým 
zvonkem na objekt v Štefánikově ul. (výměníková stanice č. 16), který slouží jako Nízkoprahové zařízení pro  
osoby bez přístřeší  
usnesení č.: 20/7/6/1  
1. RM schvaluje pořízení video kukátka se zvonkem a detektorem pohybu dle návrhu ředitele Městského 

bytového podniku v Kralupech nad Vltavou na objekt v Štefánikově ul. (výměníková stanice č. 16), který 
slouží jako Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší.  

2. RM schvaluje financování video kukátka se zvonkem a detektorem pohybu v ceně 1.600,- Kč s DPH 
z rozpočtu Městského bytového podniku. Městský bytový podnik se pověřuje jeho instalací. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Dodávka respirátorů od spol. CAG Electric Machinery, s.r.o. 
usnesení č.: 20/7/8/1 
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RM schvaluje uzavření kupní smlouvy a následnou úhradu dodávky 4100 ks respirátorů KN95V/FFP2 a 8000 
ks respirátorů KN95/FFP2 v celkové hodnotě 1.401.500,- Kč bez DPH společnosti CAG Electric Machinery, 
s.r.o.,  Klučovská 279, Liblice.  

 

Bod programu: Změna účelu čerpání schválené Programové dotace Hudba pro radost z.s. 
usnesení č.: 20/7/8/2 
RM schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace předmětu smlouvy (RM, dne 06.03.2020, usneseníč. 20/5/4/2, 
bod. 40) ve výši 5.000,- Kč spolku Hudba pro radost, z.s., Větrušice 108, 277 41 Kly,IČ: 22712895, na projekt 
„Online kurzy“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020,vyhlášených městem dne 17.12.2019. 
                   

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančních darů  
usnesení č.: 20/7/9/1  
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančních darů ve výši 
30.000 Kč od společnosti Bidfood Czech Republic s. r. o., a 10.000 Kč od společnosti HECKL, spol. s r. o. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 20/7/9/2 
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: Žádost o schválení čerpání z fondu investic 
usnesení č.: 20/7/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, čerpání z investičního fondu ve výši 
40.150 Kč bez DPH na pořízení klimatizace, vč. montáže, od firmy Kostečka Group, spol. s r.o., IČ: 14501899. 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou - veřejnoprávní smlouva  
usnesení č.: 20/7/9/4 
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S – 

1341/SOC/2020 ze dne 16.03.2020.  
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 

individuální finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou a městem Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 20/7/9/5 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc březen 2020. 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019.  
                            Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2019.  
usnesení č.: 20/7/9/6 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019 u příspěvkových 

organizací města: 

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

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

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

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

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

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 

• Kulturní a společenské středisko v  Kralupech nad Vltavou, 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

2. RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 a jejich rozdělení  
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
MŠ Dr. E. Beneše: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 36.043,73 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie   33.017,00 Kč 
Fond rezervní         3.026,73 Kč 
 
MŠ Gen. Klapálka:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 74.913,23 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy   14.068,00 Kč 
Fond rezervní      60.845,23 Kč 
 
ZŠ a MŠ Třebízského:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 279.564,24 Kč. 
 
Fond rezervní      250.664,24 Kč 
Fond odměn        28.900,00 Kč 
 
ZŠ Komenského nám.:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 136.411,96 Kč. 
 
Fond rezervní      136.411,96 Kč 
 
ZŠ Gen. Klapálka:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 338.179,02 Kč. 
 
Fond rezervní      250.000,00 Kč 
Fond odměn        88.179,02 Kč 
          
ZŠ Václava Havla: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 144.661,09 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie   60.129,00 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy     7.657,00 Kč 
Fond rezervní      76.875,09 Kč 
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ZŠ 28. října: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 136.244,25 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie       4.536,00 Kč 
Fond rezervní      131.708,25 Kč 
 
ZŠ Jodlova 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 269.647,18 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie     10.357,00 Kč 
Fond rezervní      174.290,18 Kč 
Fond odměn        85.000,00 Kč 
 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 121.434,24 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie   52.233,00 Kč 
Fond rezervní      69.201,24 Kč 
        
DDM:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 272.481,32 Kč. 
 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie   175.713,00 Kč 
Fond odměn        96.768,32 Kč 

 
Městské muzeum: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem 661.176,69 Kč. 
 
Odvod zřizovateli                    661.176,69 Kč 
 
KaSS:   
Hospodářský výsledek organizace za rok 2019 je celkem -298.168,89 Kč. 
 

3. RM schvaluje úhradu ztráty hospodaření za rok 2019 ve výši 298.168,89 Kč z rezervního fondu – účet 413 
4. RM bere na vědomí zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách v příspěvkových organizacích 

města Kralupy nad Vltavou v roce 2019. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise pro životní prostředí 
usnesení č.: 20/7/11/1   
RM bere na vědomí Zápis č. 8 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 23.03.2020. 

 
Bod programu: Vyjádření Komise výstavby a rozvoje města – ÚS lokalita Za nádražím 
usnesení č.: 20/7/11/3 
1. RM bere na vědomí vyjádření Komise výstavby a rozvoje města k rozpracované studii lokality  

Za nádražím, ze dne 30.03.2020. 
2. RM schvaluje požadovat po zpracovateli předmětné studie: 

• zakreslit do studie MŠ, a to  i za cenu  případné směny  pozemků mezi objednavateli studie 
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• zakreslit do studie sportoviště na pozemcích ve vlastnictví  objednatelů studie, a to i za cenu případné 
směny pozemků mezi objednavateli studie 

• upravit plánovaný veřejný prostor  ve smyslu základních urbanistických schémat, tzn. vyvinout 
maximální snahu o vytvoření blokové zástavby. 

 
Bod programu: Rozdělení příspěvku na Minimální preventivní program základních škol pro rok 2020 a akci  
Loučení s prázdninami  
usnesení č.: 20/7/11/4 
RM schvaluje rozdělení a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 – Sociální pomoc 
dětem a mládeži, položka 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality, rozpočtu na minimální 
preventivní program základních škol pro rok 2020 takto: 
 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla 84.670,- 

ZŠ Gen. Klapálka  126.391,-  

ZŠ Komenského nám.  91.156,- 

ZŠ Třebízského  63.809,- 

ZŠ 28. října  20.510,- 

ZŠ Jodlova 20.342,- 

Celkem 406.878,- 

 
a zbývající částku ve výši 30.122 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení s prázdninami“, kterou 
uspořádá Komise školská a prevence kriminality společně s Komisí sportovní v roce 2020. 

 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci – Muzeum kočárků  
usnesení č.: 20/7/11/5 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč pro Věru Čížkovou, narozenou 

XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na provoz Muzea kočárků v roce 2020  
ve výši 30.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 
5493 (Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního  
a sportovního života). 

2. 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 s Věrou Čížkovou, narozenou XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na provoz Muzea kočárků v roce 2020. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli – bod IX/2 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Minice (ČEZ Distribuce a.s.) – bod V/2 

 

Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport – bod XI/2 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
RM vzala na vědomí informaci p. Vladimíra Lánského - jednatele spol. Kralupská sportovní, s.r.o. o přípravě 
dvoustranné smlouvy mezi spol. Kralupská sportovní, s.r.o. a HK Kralupy, z.s. na užívání hokejové haly  
v sezóně 2020 - 2021.    
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Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 20.04.2020 od 13:00 hod. nejprve v nově zrekonstruované budově  
ZŠ Komenského, následně ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 07.04.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 7 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 06.04.2020. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 07.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta      
 


