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sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. května 2020 
(RM č. 9) 

 
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. 9 
usnesení č.: 20/9/1/1  
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 08/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 12/2020 
usnesení č.: 20/9/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu 2020 o částku ve výši 903 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční účelové dotace na nové 

volby do Zastupitelstva obce Kozomín. Město obdrželo dotaci ve výši 10.000 Kč, čerpáno bylo 9.097 Kč. 
Nedočerpané finanční prostředky byly zaslány na účet Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – 
odbor ekonomický, pol. 4111 o 903 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – odbor správní, § 6115 o 903 Kč.   

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 78.157 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. Generali Česká pojišťovna a.s., za pojistnou událost, kdy došlo ke škodě na služebním vozidle Škoda 
Karoq po dopravní nehodě. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování, z které 
byla oprava služebního automobilu uhrazena. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6320 o 
78.157 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 78.157 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 86.602 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. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, § 6320 o 86.602 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 86.602 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 13.300 Kč. Jedná se o individuální 
účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního  
kola v rámci soutěže 22. ročník Zeměpisné olympiády pro organizátora Dům dětí a mládeže, Kralupy nad 
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 13.300 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 
– SVŠK, § 3421 o 13.300 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.720.166,25 Kč. Jedná se o dotaci 
z Operačního programu Životního prostředí účelově určenou na akci: „Předcházení vzniku komunálního 
odpadu – kompostéry a štěpkovač pro občany města Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 
4116 o 1.300.538,25 Kč, položka 4216 o 419.628 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6409 o 1.720.166,25 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 156.600 Kč z kap. č. 13 – odbor dopravy na kap. č. 14 – 

odbor výstavby, pol. 1361 (správní poplatky). Jedná se o převod finančních prostředků (příjmy za správní 
poplatky) v návaznosti na převod silničního hospodářství z odboru dopravy pod odbor výstavby a 
územního plánování. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 249.500 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty z § 6223 
(mezinárodní spolupráce) na § 3341 (rozhlas a televize) ve výši 150.000 Kč a na § 3349 (ostatní záležitosti 
sdělovacích prostředků) ve výši 99.500 Kč. Jedná se o rozpočtovou změnu z důvodu odkoupení 2 
webových stránek, dle usnesení RM ze dne 20.04.2020 usnesení č. 20/8/8/1 a uzavření nové smlouvy na 
Kralupské televizní vysílání, kdy cena převyšuje plánovaný rozpočet roku 2020, dle původního zhotovitele 
KTV. 

 

Bod programu: Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 
usnesení č.: 20/9/3/2 
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku 
podnikatelů a o pojištění odpovědnosti. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba  – realizace oplocení  
usnesení č.: 20/9/4/1 
RM schvaluje navrhnout v rámci projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně 
MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ plné oplocení okolo venkovní VZT jednotky, pro oddělení této části 
zahrady od plochy určené pro volný pohyb dětí. Oplocení bude provedeno ze skládaných betonových dílců, 
hladké a v přírodním odstínu. Výška oplocení bude 1,8 m. 

 
od programu: Vyhlášení VZ - Parkovací stání a chodník v ul. J. Holuba, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/9/4/2 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkovací stání  
a chodník v ul. J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s částí 3., písm. b) Směrnice 
upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Parkovací stání a chodník v ul. J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005    
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 
- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník, IČ: 27110648   
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Silnice Žáček s.r.o., Ant. Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ: 44569432  

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

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Kralupy  (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 20/9/5/1 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na pozemcích parc. č.st. 72/3 a  parc. č.  669/1 v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou, jejichž 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 1.000,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Minice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 20/9/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení VN, na pozemcích parc. 229, parc. č. 18/3, parc. č. 544/1, parc. č. 514/1, parc. č. 
591/1, parc. č. 590/3, parc. č. 514/7, parc. č. 514/2 a parc. č. 590/1v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž 
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 
metr trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu Zřízení věcného břemene  v k.ú. Minice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 20/9/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 60/8, parc. č. 61/8, parc. č. 61/5, parc. č. 61/9, parc. č. 
73, parc. č. 105/5, parc. č. 518/15, parc. č. 520/11, parc. č. 520/2, parc. č .179/17, parc. č 179/22, parc. č. 
75/9 a parc. č 179/1 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž 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 metr trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ a MŠ Třebízského 
usnesení č.: 20/9/5/4 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt pro Mgr. J. D., pedagogického pracovníka ZŠ a MŠ Kralupy nad 

Vltavou, Třebízského. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32, Chelčického čp. 687 s Mgr. J. D., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/9/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta Brigádníků 679, paní E. D.  

ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738, panu D. D.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.06.2020 do 31.08.2020 za podmínky  dodržování Dohody  
o splácení dluhu. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17, Dr. E. Beneše č. p. 539, paní A. P. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Chelčického čp.687 paní J. N.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Havlíčkova čp. 900 paní M. R., jako na byt 
služební,  na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021.  

    

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: SEMIRAMIS z. ú. - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program  
Kralupy nad Vltavou za rok 2019 
usnesení č.: 20/9/6/1 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Centra terénních programů Středočeského kraje - SEMIRAMIS z. ú. -  
o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. ledna 2019 - 30. listopadu 2019). 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
   

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/9/9/1  
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 změny odpisového plánu na rok 2020 

Žádost o rozpočtovou úpravu 
usnesení č.: 20/9/9/2 
1. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, změnu odpisového plánu na rok 2020. 
2. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou rozpočtovou úpravu následovně:  

Účet 518 – ostatní služby – pol. mezinárodní tábor                - 162.761,00 Kč 
Účet 551 – odpisy – DDM      + 118.875,00 Kč 
Účet 551 – odpisy – ŠvP       + 43.886,00 Kč 

 

Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2020/2021 
usnesení č.: 20/9/9/3 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách mateřských škol pro školní rok 2020/2021: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Ve všech dvanácti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy. 
  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace:  
Ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude překročena kapacita mateřské 
školy.   

 
Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – duben 2020 
usnesení č.: 20/9/9/4 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – duben 2020. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka stavebního materiálu  
usnesení č.: 20/9/9/5 
RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka stavebního 
materiálu“ s dodavatelem Montako - obchod, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 24235598, za nabídnuté ceny, které byly přiloženy do výběrového řízení a budou součástí kupní smlouvy. 

 
Bod programu: Podepsání smlouvy s Kralupskou sportovní, spol. s r.o. na poskytnutí investiční dotace  
usnesení č.: 20/9/9/6 
1. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí investiční dotace  

na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., IČ: 29021731, Mostní 812, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01, na realizaci opravy druhého vstupu do vestibulu. Dotace bude vyplacena z kapitoly 
2, § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), položka 6313 (Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-právnickým osobám). 

2. RM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 50.000 Kč, pro Kralupskou sportovní spol. s r.o.,  IČ: 29021731 se sídlem Mostní 
812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na realizaci opravy druhého vstupu do vestibulu. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 20/9/9/7 
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 květen 2020. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: SH ČMS SDH Minice – Advent, Výzkumný ústav hnědého uhlí –  
Kralupský měsíc stromů 
usnesení č.: 20/9/11/1   
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 106.805 Kč pro SH ČMS SDH Minice, 
IČ: 656 01 301, se sídlem Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Minice, o individuální dotaci na akci 
Advent Minice 2020. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 10, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), 
pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního 
života). 
1.2. 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, s SH ČMS SDH Minice, IČ: 656 01 301, se sídlem Na Vršku 196, 278 01 
Kralupy nad Vltavou – Minice, na Advent Minice 2020. 
 
2.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 42.000 Kč pro Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. – 
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, IČ: 44569181, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most,  
na projekt „Kralupský měsíc stromů – osvětová kampaň o zeleni pro děti i dospělé“. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly č. 10, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - PO), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života). 
2.2. 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 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. – Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 44569181, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/9/9/1  
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace. 
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Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 18.05.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 05.05.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 9 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 04.05.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 05.05.2020 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta               Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta      
 
 
 
 
 


