
  č.j.: MUKV 35245/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. června 2021 
(RM č. 13) 

 
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. 13 
usnesení č.: 21/13/1/1  
RM schvaluje návrh programu 13. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 12/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platový výměr Bc. Robina Janoše – ředitele příspěvkové organizace města „Kulturní  
a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou“   
usnesení č.: 21/13/2/1  
RM bere na vědomí změnu platového výměru Bc. Robina Janoše – ředitele  příspěvkové organizace města 
„Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou“ (dle přílohy důvodové zprávy), v souvislosti 
s postoupením do platového stupně č. 6 – dosažením počtu 9 let započitatelné praxe, s účinností  
od 01.07.2021.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 15/2021 
usnesení č.: 21/13/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 66.900 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na mimořádné odměny sociálním 
pracovníkům za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů při současném vystavení riziku 
nákazy u důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při 
výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření 
nákazy COVID_19 a za mimořádné pracovní nasazení při plnění těchto úkolů v období II. vlny epidemie 
onemocnění COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 66.900 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 66.900 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 19.500 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je účelově určena na podporu okresních 
a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 pro organizátora 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 
19.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 19.500 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 216.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 593 (autobusový 
terminál). Finanční prostředky budou použity na doplatek projektové dokumentace u dotační akce 
„Autobusový terminál“. 
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 53.416 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 6223 
(mezinárodní spolupráce) na § 5212 (ochrana obyvatelstva). Finanční prostředky budou použity na 
uzavření Servisní smlouvy na zajištění funkční způsobilosti a provozu automatických měřících systémů na 
objektech lokálního výstražného systému (srážkoměrů), viz usnesení RM ze dne 07.06.2021, č. usnesení 
21/12/8/1. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 438.268,40 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 413 (dopravní hřiště v ZŠ 
Třebízského). Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na akci: „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou“, týkající se víceprací a prodloužení termínu dokončení díla, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/7. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3231 (ZUŠ). Finanční prostředky budou převedeny 
Základní umělecké škole a použity na realizaci venkovní podlahové krytiny z důvodu vyrovnání výškového 
rozdílu mezi vstupem do budovy a dlažbou, včetně zlepšení odtoku dešťové vody a pořízení nových 
vjezdových vrat s brankou, viz materiál odboru SVaŠK bod č. IX/10. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 142.888,90 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ a MŠ Třebízského). Finanční prostředky 
budou převedeny Základní a mateřské škole Třebízského a použity na opravu a renovaci podlah, viz 
materiál odboru SVaŠK bod č. IX/13. 

 

Bod programu: Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2022 
usnesení č.: 21/13/3/2 
RM schvaluje závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2022 dle příloh 1-5. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Sportovní areál Mikovice – vodovodní a kanalizační přípojka  
usnesení č.: 21/13/4/1 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o možných variantách vybudování vodovodní a kanalizační 
přípojky do předmětného areálu. 

 

Bod programu: Žádost o dar z Fondu Středočeského kraje na podporu výsadby stromů 
usnesení č.: 21/13/4/2 
RM schvaluje podání žádosti o dar 66 000,- Kč na projekt „Výsadba stromů k akci rekonstrukce ulice Čechova, 
Kralupy nad Vltavou, 1. etapa“ z Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje  
ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů.  

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou - výkon autorského 
dozoru 
usnesení č.: 21/13/4/6 
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon funkce autorského dozoru investora při stavbě 
„Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III. Etapa“ s firmou EL4ING s.r.o., Mlýnská 
543, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zastoupenou panem Antonínem Ludíkem, s tím, že finanční odměna 
bude realizována podle jednotkových částek uvedených v předložené cenové nabídce č. 21P26.01 ze dne 
26.05.2021 a předmětný dozor bude vykonáván v četnosti podle potřeb investora.  

 

Bod programu: Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou – více práce, prodloužení termínu 
plnění 
usnesení č.: 21/13/4/7 
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1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00066/2021 na akci: „Dopravní hřiště v ZŠ 

Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice 161, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, týkající se více prací ve výši 362.205,29 Kč bez DPH (438.268,40 Kč vč. DPH) a prodloužení 
termínu dokončení díla a to do 20.08.2021. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Schválení bezúplatného převodu referentského vozidla Škoda Fabia RZ 6S0 6003                                                
usnesení č.: 21/13/5/1 
RM schvaluje bezúplatný převod referentského vozidla Škoda Fabia RZ 6S0 6003 Technickým službám města 
Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou, IČ: 00066460 ke dni 01.07.2021. 

 

Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 21/13/5/2 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 05.07.2021 do 19.07.2021. 

 

Bod programu: Informace o pořádání výstavy historických vozidel 
usnesení č.: 21/13/5/3 
1. RM bere na vědomí informaci o pořádání podzimního setkání a výstavu historických automobilů  

na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích (Vaníčkova, Husova, Jungmannova, Palackého) dne 
02.10.2021 Klubem historických vozidel, zastoupených Milošem Prausem. 

2. RM schvaluje  bezúplatné připojení elektřiny v dosahu Palackého náměstí a zpřístupnění veřejného WC 
v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou po dobu konání akce.                      

 

Bod programu: Pronájem části pozemku parc. č. st. 158 v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 21/13/5/4 
RM schvaluje  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy nájemní mezi Městem Kralupy  
nad Vltavou a S. K., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jejíž předmětem je pronájem  
a budoucí prodej části pozemku parc. č. st. 158 o výměře 100 m2 v k. ú. Lobeč za účelem výstavby bytového 
domu v lokalitě Lobeč dle zastavovací studie „Bytové domy Lobeč“, ve znění uvedeném v příloze důvodové 
zprávy. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 21/13/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 401/3  v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 177 v k. ú. Lobeč 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. Lobeček  
usnesení č.: 21/13/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 49/114 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 49/5 a parc. č. st. 49/89 v k. ú. Lobeček  
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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/13/5/7 
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1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, s panem J. Ch. ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku od 01.08.2021 do 31.07.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 

2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8, Jana Palacha 738 s panem R. C. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2021 do 31.07.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 

3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Cesta Brigádníků čp. 679 s panem B. P.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2021 do 30.06.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha čp. 738  paní H. Č. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 01.07.2021 do 30.09.2021 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 21/13/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. J.,  

na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu S. M.,  

na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 301 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. V.,  

na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 414 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu L. H.,  

na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 363 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní V. G., na dobu 

určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 456 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní A. Š.,  

na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Vyhlášení výběrového řízení na šéfredaktora / šéfredaktorku Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 21/13/8/1 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici šéfredaktora měsíčníku Kralupský zpravodaj, ve znění 

dle přiložené přílohy důvodové zprávy, na hlavní pracovní poměr. 
2. RM pověřuje tajemníka MěÚ vyhlášením předmětného výběrového řízení. 
3. RM doporučuje tajemníkovi MěÚ jmenovat k předmětnému výběrovému řízení výběrovou komisi 

v následujícím složení: 
Předseda komise:    Ing. Marek Czechmann  
Členové komise: Libor Lesák 

Ing. Vojtěch Pohl 
Lenka Císlerová 
Aleš Levý  
Mgr. Jindřich Kohm (případně zastoupen Janem Doležálkem) 
René Kujan 
Tereza Pulcová 

Přísedící:               Jan Doležálek 
 

    
Bod programu: Oznámení Lesní mateřské školky Kulíšek z. s. o navýšení kapacity  
usnesení č.: 21/13/8/2 
RM bere na vědomí, oznámení Lesní mateřské školky Kulíšek, z. s., se sídlem Krakovská 430, Kralupy  
nad Vltavou, IČO 26549671, o navýšení kapacity zařízení o jedno místo. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva - DDM 
usnesení č.: 21/13/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za měsíc červen 2021. 

Bod programu: Jmenování členů za zřizovatele do školské rady ZŠ V. Havla, ZŠ Komenského a ZŠ Jodlova 
pro funkční období 2020 – 2023 (2021-2024)  
usnesení č.: 21/13/9/2   
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 školských rad,  
pro funkční období 2021-2024, jako zástupce zřizovatele:  
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682: Ing. Petr Listík, Tomáš Pekárek   
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198: Petr Holeček, Jan Špaček   
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková   

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony III a s uzavřením DPP mezi 
ZŠ Komenského a ředitelkou ZŠ Komenského 
usnesení č.: 21/13/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, realizaci projektu v rámci výzvy 
02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), a schvaluje, aby Mgr. Jiřina 
Hereinová, ředitelka Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, v rámci projektu uzavřela 
dohodu o provedení práce jako projektový manažer. 

 

Bod programu: Informace o pořádání farmářských trhů v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 21/13/9/4 
1. RM bere na vědomí informaci Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou, o pořádání 

Farmářských trhů ve dnech: 
sobota 24.07.2021, sobota 21.08.2021, sobota 18.09.2021, sobota 16.10.2021, konaných na části 
pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou – Palackého nám. (pěší zóna před MěÚ a v okolí 
fontány). 

2. RM schvaluje využití stávajících 5 ti prodejních stánků pro některé prodejce a dále využití el. energie  
za sloupku na náměstí, případně z budovy MěÚ, pro konání Farmářských trhů, ve výše uvedených datech 
konání, za předpokladu úhrady spotřebované el. energie. 

 
Bod programu: Informace o konání Kralupského kulturního léta 2021 
usnesení č.: 21/13/9/5 
1. RM bere na vědomí programový koncept slavností „Kralupské kulturní léto 2021“ konaný ve dnech 

21.08.2021 – na břehu Vltavy ve Starém Lobečku „NA PALOUČKU“ 
28.08.2021.  – v zahradě Domu s pečovatelskou službou, ul. V Luhu (zelená budova) 
03.-04.09.2021 – na pozemku č. 566/1 – Palackého náměstí a par. č. 1723/3 – Vaníčkova ul.  
v k. ú. Kralupy nad Vltavou 

2. RM schvaluje využití stávajících 5 ti prodejních stánků pro některé prodejce akce a dále využití el. energie 
ze sloupku na Palackého náměstí, případně z budovy MěÚ, pro konání Kralupského kulturního léta 
konaného ve dnech 03. – 04.09.2021, s tím, že elektrická energie bude poskytnuta bezúplatně. 

3. RM schvaluje  zpřístupnění přízemí budovy MěÚ pro zázemí pořadatelů a zpřístupnění veřejného WC 
v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou po dobu konání akce dne 04.09.2021 za předpokladu, že pořadatel 
akce zajistí pořadatelskou službu pro vstup do budovy MěÚ. 

4. RM schvaluje využití městské plochy - zábradlí chodníku u kruhového objezdu před Ametystovou 
čajovnou k dočasné instalaci poutače na akce a to v období od 01.08. – 06.09.2021. 
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Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/13/9/6 
RM bere na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy na akci „Převzetí a zajištění 
využití či odstranění odpadu Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem FCC Uhy, s.r.o., se sídlem Uhy 160, 273 24, 
IČ: 62586611, přičemž cena 1 tunu odpadu pro 2. pol. roku 2021 až 1. pol. roku 2026 činí: 

 880,00 Kč bez DPH pro poptávané odpady (Jiný biologický nerozložitelný odpad, směsný komunální 
odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, objemný odpad), 

 1220,00 Kč bez DPH pro poptávaný odpad (Izolační materiál s obsahem azbestu). 

 
Bod programu: Městské muzeum – zapojení do dotačního programu MK ČR 
usnesení č.: 21/13/9/7 
RM bere na vědomí informaci o zapojení příspěvkové organizace Městské muzeum Kralupy nad Vltavou  
do dotačního řízení MK ČR „Program udržitelnosti pro muzea II“. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony III a s uzavřením DPP mezi MŠ 
Dr. E. Beneše a ředitelkou MŠ Dr. E. Beneše  
usnesení č.: 21/13/9/8 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, realizaci projektu v rámci výzvy 02_20_080 
Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), a schvaluje, aby Mgr. Pavla Kicková, 
ředitelka Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, v rámci projektu uzavřela dohodu o provedení 
práce jako projektový manažer. 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony III  
usnesení č.: 21/13/9/9 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
realizaci projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání  
(OP VVV).  

 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města 
usnesení č.: 21/13/9/10 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 150.000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Základní uměleckou školu, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, na realizaci 
venkovní pochozí podlahové krytiny, včetně zlepšení odtoku dešťové vody směrem od budovy, a pořízení 
nových vjezdových vrat s brankou, dle předložené žádosti ředitele. 

 

Bod programu: Čerpání z fondu investic  
usnesení č.: 21/13/9/11 
RM bere na vědomí informaci o čerpání částky ve výši 54.450 Kč vč. DPH z fondu investic Základní umělecké 
školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizace, k úhradě faktur za stavební dozor firmě 
A.D.U. atelier, s.r.o., dle schváleného investičního záměru přístavby školy a smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019. 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 21/13/9/12 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku v celkové pořizovací ceně 16.966 Kč,  
dle předložené nabídky ze dne 17.06.2021, 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 finanční příspěvek z rezervy města  
usnesení č.: 21/13/9/13 
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RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 142.888,90 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 
organizacím, pro Základní školu a Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, na realizaci akce 
oprava/renovace podlah ve čtyřech učebnách. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Návrhy odměn za I. pololetí 2021 zapisovatelům komisí 
usnesení č.: 21/13/11/1 
RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí za I. pololetí 2021 dle příloh důvodové zprávy. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 6/2021 
usnesení č.: 21/13/11/2 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 6/2021 ze dne 03.06.2021. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 21/13/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis ze 4. Schůze SK. 
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0 Kč pro Gladiator Training, z.s., Chvatěruby 27, 278 01 Kralupy 

nad Vltavou, IČ: 04511701, na úhradu nájmů víceúčelové haly a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text 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). 

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 44.000 Kč pro Anetu Loužeckou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na úhradu náklady se týkají tréninků v Rusku a ve Francii a následné účasti na EP, ME, MSJ a SP 
v ledolezení a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený 
text 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 5493 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

4. RM ukládá odboru RIaSM předložit RM návrh na projektanta, vč. cenové nabídky, na zpracování studie 
proveditelnosti pro výstavbu nové sportovní haly za účelem zjištění nejvhodnější lokality, rozměrů haly, 
technického vybavení a celkové koncepce objektu. Výsledná studie by měla být podkladem pro vytvoření 
projektové dokumentace. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 5 ze dne 15.06.2021 
usnesení č.: 21/13/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 5/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 15.06.2021. 

 
Bod programu: Zápis č. 13 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 21/13/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 13 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 09.06.2021. 

 

Bod programu: Prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na Minimální preventivní program na základních 
školách 
usnesení č.: 21/13/11/6 
RM schvaluje prodloužení termínu využití a vyúčtování příspěvku na Minimální preventivní program 
z původního termínu 30.06.2021 na nový termín 15.12.2021 pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkovou organizaci, pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, 
Jodlova 111, příspěvkovou organizaci a pro Základní školu a mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkovou organizaci. 
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Usnesení, která nebyla přijata 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 21/13/9/12 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku v celkové pořizovací ceně 16.966 Kč, dle předložené nabídky  
ze dne 17.06.2021, od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové 
organizace. 
 

Odložené materiály 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 12.07.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 22.06.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 13 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 21.06.2021. 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 22.06.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                       Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


