
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 56709/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. července 2019 

(RM č. 14) 
 

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. 14 
usnesení č.: 19/14/1/1  
RM schvaluje návrh programu 14. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 13/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Nový Řád veřejných pohřebišť města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/2/1  
RM schvaluje nový Řád veřejných pohřebišť města Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění, s účinností  
od dne nabytí právní moci OZV města č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004 
(dosavadní řád veřejných pohřebišť). 

 

Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. XX v čp. XXX - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 19/14/2/2  
RM schvaluje na základě žádosti nájemníků - manželů K., podnájem bytu č. XX v čp. XXX 
Na Hrádku, na dobu od 1. 9. 2019 - do 31. 8. 2022.  

 

Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů 
usnesení č.: 19/14/2/3  
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám uvedených v důvodové zprávě  
a v předložených částkách.  

 

Bod programu: Zavedení elektronické spisové služby u městských subjektů  
usnesení č.: 19/14/2/4  
RM ukládá jako zřizovatel městské příspěvkové organizaci MěBP Kralupy nad Vltavou a městské obchodní 
spol. Kralupská sportovní, s.r.o. zajistit zfunkčnění a provozování elektronické spisové služby v rámci 
městského informačního modulu GINIS a poskytnou k tomuto příslušnou součinnost pracovníkům MěÚ  
a smluvním partnerům města, a to do 12. 8. 2019.    
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2019 
usnesení č.: 19/14/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 23.169 Kč. Jedná se o pojistné plnění  

od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením dřevěného altánu pod Hostibejkem 
neznámým vandalem. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře 
(vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 23.169 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 5 – realizace investic, § 3639 o 23.169 Kč.  
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2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 80.667 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou úmyslným poškozením fasády na Kulturním  
a společenském středisku Kralupy nad Vltavou neznámým vandalem. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6320 o 80.667 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 80.667 
Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o peněžitý dar od 
spol. MONTAKO, s.r.o., který je určen jako finanční příspěvek na kulturní činnost města Kralupy nad 
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3326 o 50.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 3326 o 50.000 Kč. 

4. Změnu rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 83.241,73 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků 
účelově určených na volby do Evropského parlamentu 2019. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4111 o 83.241,73 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6117 o 83.241,73 Kč. 
 

5. Změnu rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 61.914,30 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků 
účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové a potravinové pomoci. 
Navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 61.914,30 Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 3114 o 61.914,30 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.400 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 3111 

(mateřské školy) pol. 5169 (nákup služeb) na § 4351 (domy s pečovatelskou službou) pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb). Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za zpracování energetického 
auditu, který se zpracovává na základě zákona 406/2000 Sb. pro dům s pečovatelskou službou V Luhu čp. 
1181. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 49.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 608. 
Finanční prostředky budou použity na projekt: „Školní zahrada ZŠ Třebízského – část“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 567. Finanční 
prostředky budou použity na aktualizaci územní studie na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 49.512,50 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 503. Finanční prostředky 
budou použity na dofinancování projektové dokumentace na akci: „Rozšíření parkovacích stání Lobeč“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000,55 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 6171 org. 23267. Jedná se finanční 
prostředky na projekt: „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace 
zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 37.236 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 pol. 5137 org. 
23268. Jedná se o spoluúčast k dotaci ze Středočeského kraje na nákup 9 ks přenosných radiostanic pro 
JSDH.  

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 250.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na § 6171 pol. 5141 (úroky vlastní). Jedná se o posílení 
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položky, z které jsou hrazeny úroky z úvěru na financování investic města. Položka je čerpána k 30.06. 
na 81,20 %. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 124.500 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6171 pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) na § 3900 pol. 5492 (dary obyvatelstvu). Jedná se o poskytnutí 
mimořádných peněžitých darů občanům města Kralupy nad Vltavou a okolních obcí, a to za mimořádný 
přínos obci a plnění mimořádných úkolů zadaných městem, viz materiál odboru OKTAJ bod č. II/3. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 184.511,10 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 536 
(Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí). Finanční prostředky budou použity na vícepráce na základě 
dodatku schváleného RM 24.06.2019. 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. č. 6 – městská policie 
usnesení č.: 19/14/3/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 6 městská policie, § 5311, 
z položky 5151 (studená voda) 3.976 Kč, z položky 5156 (pohonné hmoty) 40.000 Kč na položku 5171 (opravy 
a udržování) ve výši 43.976 Kč.  
     

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM 
za období červenec 2019 
usnesení č.: 19/14/4/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červenec 2019. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Most přes Knovízský potok v ul. Přemyslova 
usnesení č.: 19/14/4/2 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Most přes Knovízský potok  
v ul. Přemyslova“ s dodavatelem Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6,  
IČ: 28868781, za celkovou cenu 9.495.765,63 Kč bez DPH, resp. 11.489.876,41 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Cyklostezka Kralupy - Zákolany  
usnesení č.: 19/14/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

řízení „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k veřejné zakázce  

na stavební práce „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“. 
3. RM schvaluje Smlouvu o sdružení zadavatelů mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcemi Otvovice  

a Zákolany za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka 
Kralupy - Zákolany“. 

4. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
- Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 
- SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
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- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/4/4 
RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“ 
s dodavatelem OK GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha, IČ: 27571297, za celkovou 
cenu 1.530.988,19 Kč bez DPH, resp. 1.852.495,71 Kč s DPH. 

 

Bod programu:  Vyhlášení VZ: PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v  
Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – Rekonstrukce 

rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ zadávanou v souladu s částí 5., 
písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených Radou města. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „PD – 
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

- EL4ING, s.r.o., Mlýnská 543, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 03650375 

- PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544 

- D-Plus, projektová a inženýrská, a.s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha, IČ: 26760312 

- ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Marek Czechmann, starosta 

- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 

- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Libor Lesák, místostarosta 

- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města 

- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská, Kralupy nad Vltavou – méně práce 
usnesení č.: 19/14/4/6 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00094/2019 na akci „Lávka přes Zákolanský potok v ulici 
Podřipská, Kralupy nad Vltavou“ s firmou Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, jehož 
předmětem budou méně práce v celkovém finančním objemu 61.260,98 Kč bez DPH (74.125,79 Kč vč. DPH).  

 

Bod programu: Nové zábradlí v ulici Na Baště, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/4/7 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Zámečnictví – Nesvadba, Petra Bezruče 321, 278 01 
Kralupy nad Vltavou na dodávku a montáž nového zábradlí ve spodní příkré části ulice Na Baště v Kralupech 
nad Vltavou v částce 113.300,- Kč bez DPH (není plátce DPH). Tyto práce budou provedeny v termínu  
do 31.10.2019. 

 

Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Hakenova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení  
výjimky ze stavební uzávěry 
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usnesení č.: 19/14/4/8 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Ing. P. S., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a to na základě žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro vstup do chodníku v ulici Hakenova u 
pozemku 142/27, kat.ú. Lobeček - Kralupy nad Vltavou. Důvodem je zjištění havarijního stavu ocelové 
vodovodní přípojky při provádění stavebních prací v průběhu výstavby rodinného domu  
čp. 323. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci z Programu na podporu turistických informačních center Středočeského 
kraje pro rok 2019 
usnesení č.: 19/14/4/9 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora činnosti TIC Kralupy nad Vltavou“ z Programu  
na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019 a závazek financování 
projektu dle důvodové zprávy. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/14/5/1 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou o výměře 10 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.08.2019 
do 31.10.2019 za nájemné 2.000 Kč, v ostatních letech vždy od 01.04. do 31.10. za nájemné 4.667 Kč,  
za účelem provozování letní předzahrádky před provozovnou v Riegrově ulici čp. 172/3, Kralupy nad Vltavou, 
s Mohandem Amazouzem, Dvořákova 466, Kralupy nad Vltavou, IČ: 67390480. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas s vybudováním zastřešeného zázemí u obj. Třebízského 524 
usnesení č.: 19/14/5/2 
RM schvaluje umístění rozebíratelného zastřešeného zázemí o rozměru 5m x 3m, které nebude připevněno 
k budově Třebízského čp. 524, na pozemku parc. č. st. 556 v k. ú. Lobeček, na náklady neziskové organizace 
Centrum D8 o.p.s.  

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor v objektu Palackého nám. čp. 6 
usnesení č.: 19/14/5/3 
1. RM bere na vědomí stažení žádosti o pronájem nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží zadní 

budovy Palackého náměstí čp. 6 za účelem provozování informačního centra se stálou výstavou 
společnosti  Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern Europe s.r.o. 

2. RM ruší usnesení č. 19/8/5/13, ze dne 15.04.2019. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku za účelem parkování k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 19/14/5/4   
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemků parc. č. 382/3 a 382/4 oba v k. ú. Lobeč, v rozsahu cca 
63 m2, za účelem vybudování parkoviště na vlastní náklady nájemce  pro 5 vozidel, pro potřeby objektu 
Hennigsdorfská čp. 1047, za roční nájemné 300,-Kč/m2+ DPH ve výši stanovené zákonem, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou. 

 

Bod programu: Koupě pozemku parc.č.238/5 v k.ú.  Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/5/5  
1. RM bere na vědomí žádost  Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou ze dne 03.06.2019  

o obnovení jednání  ve věci odkoupení pozemku parc.č.238/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou do vlastnictví 
města.  

2. RM pověřuje Ing. Vojtěcha Pohla a Ing. Marka Czechmanna jednáním ve věci odkoupení pozemku 
parc.č.238/5 v k.ú. Kralupy nad Vltavou do vlastnictví města a následné rekonstrukce cesty.  
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč  (Lutovítova) 
usnesení č.: 19/14/5/6  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 395/1 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku    parc. č.  787 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 (Vodárenská) 
usnesení č.: 19/14/5/7  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 122/105, 122/111 a 122/112 v k. ú. Lobeček, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 850/1 a parc. č. st. 
850/3 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice- ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 19/14/5/8  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN a umístění nového rozvaděče na pozemcích parc. č. 549/1 a parc. č. 549/3 
v k. ú. Mikovice 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 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.: 19/14/5/9  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, panu J. Ch. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 

od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 paní E. V.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.09.2019 do 31.08.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, paní S. P.  

ze sociálních důvodu na dobu 3 měsíce od 01.08.2019 do 30.10.2019 za podmínky uzavření nové  
Dohody o splácení dluhu. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Dr. E. Beneše 539 paní D. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č- 22, Dr. E. Beneše 539 Mgr. K. B., jako na byt 
služební,  na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Jana Palacha 738 panu R. C.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2019 do 31.07.2020. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků čp. 679, paní Z. K. 
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2019 do 31.12.2019. 

 
Bod programu: Parkování v ulici Hybešova 
usnesení č.: 19/14/5/10  
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 73 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou 
(Hybešova ul.) v rozsahu 100 m2, za účelem zřízení parkovacích stání  pro osobní automobily na náklady 
nájemců, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH 
ve výši stanovené zákonem. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 
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Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování cirkusu 
usnesení č.: 19/14/5/11  
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 05.08.2019 do 11.08.2019 za účelem hostování 
cirkusu ANDRES, zastoupeného J. A.,  Jizerská 163/8, Praha - Čakovice, 196 00, IČ: 08011524, za částku  
1.000 Kč/den bez DPH. 

 
Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 19/14/5/12   
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 29.07.2019 do 05.08.2019. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  – ČEZ Distribuce a.s. (doplnění pozemků) 
usnesení č.: 19/14/5/13  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  VN na pozemcích města parc. č. 362/5, parc. č.  559/3 a parc. č. 559/5 parc.  
č. vše v k. ú. Mikovice 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 400,- Kč  
za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Minice (VO ul. Hybešova) 
usnesení č.: 19/14/5/14  
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů veřejného osvětlení  
na pozemku parc. č.  525/1 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je Středočeský kraj,  
ve prospěch oprávněného Města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, za jednorázovou úhradu ve výši 
2.625,00 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
Hlasuje celkem členů RM: 
Pro:       6 Proti:   0 Zdržel se:     0 

 
Bod programu: Informace o pořádání akce 
usnesení č.: 19/14/5/16  
RM bere na vědomí informaci o pořádání akce v rámci „Loučení s prázdninami“  dne 31.08.2019 od 6:00 h 
do 17:00 h , firmou Auto Kralupy a. s., V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou, IČ: 26434989, na části 
pozemku parc. č. 566/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 19/14/6/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům M.  

a J. J. na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu S. M.  

na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 312 v DPS V Luhu 1181 paní H. Š.  

na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 159 v DPS V Luhu 1181 paní M. H.  

na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 361 v DPS V Luhu 1181 paní Z. L.  

na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.07.2020. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 363 v DPS V Luhu 1181 paní V. G.  

na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.07.2020.  
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Bod programu: Darovací smlouvy se sportovními oddíly na vyplacení finančního daru od společnosti AVE 
Kralupy s.r.o.  
usnesení č.: 19/14/6/2 
1. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Klubem vodních sportů Kralupy,  

IČ: 47007443, se sídlem Nábřeží Jana Rysa 831, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na částku 20.000,- Kč. 
Dar bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 100100 (Dary). 

2. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl,  
IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na částku 20.000,- Kč. Dar 
bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 100100 (Dary).   

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Hokejovým klubem 
Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01,  
na částku 30.000,- Kč. Dar bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 100100 (Dary). 

 
Bod programu: Zpráva o akci Bezpečný den 2019 
usnesení č.: 19/14/6/3 
RM bere na vědomí zprávu OSVŠK o akci Bezpečný den 2019. 

 
Bod programu: Zpráva o projektu Paprsek – červen 2019 
usnesení č.: 19/14/6/4 
RM bere na vědomí zprávu OSVŠK o projektu Paprsek – červen 2019. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 2 – Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
usnesení č.: 19/14/6/5   
Rada města schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky 124.000 Kč, na vyplacení 
individuálních dotací pro Markétu Wagnerovou na uspořádání 10. ročníku Kralupského talentu a pro SH ČMS 
SDH Minice na Advent Minice 2019, v rámci kapitoly č. 2,  § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace): 
Z položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím), 

org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života)      - 124.000,00 Kč 
 
Na položky:  5493 (Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO), org. 5666 (Podpora 

společenského, kulturního a sportovního života)       +60.000,00 Kč 
 

5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního  
a sportovního života)                          +64.000,00 Kč 

 
Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na poskytování sociálních služeb v Kralupech  
nad Vltavou v roce 2019 
usnesení č.: 19/14/6/6  
1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 

Smlouva o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14865/SOC/2016. 
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby  

na základě Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem  
S-14865/SOC/2016 pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139,  
na poskytování sociálních služeb, ve výši 295.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní 
služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským 
společnostem). 

3. 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 
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na zimní program „Teplá židle“ v Kralupech 
nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/6/7   
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace na zimní program „Teplá židle“ 

pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
ve výši 55.000 Kč.  

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, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 19/14/6/8   
RM schvaluje přidělení bytu č. 463 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní D. B. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Basketbalový klub Kralupy junior, z.s. 
usnesení č.: 19/14/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 (fond MST2), pro Basketbalový klub Kralupy junior, z.s., 
IČ:70129941, sídlem V Luhu čp. 1089, Kralupy nad Vltavou, 27801, zastoupeném paní Radanou 
Hniličkovou, předsedkyní klubu,  ve výši 7.000,- Kč z fondu MST2 na r. 2019, na výdaje související 
s pořízením nových dresů pro obnovené družstvo žen. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/000…/2019)  s Basketbalovým klubem Kralupy junior, z.s., IČ: 70129941, sídlem V Luhu čp. 
1089, Kralupy nad Vltavou, 27801, zastoupeném paní Radanou Hniličkovou, předsedkyní klubu. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 – (Kancelář starosty) 
usnesení č.: 19/14/8/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10. 

 
Bod programu: Návrh nové mediální koncepce města 
usnesení č.: 19/14/8/3 
1. RM  bere na vědomí Návrh nové mediální koncepce města Kralupy nad Vltavou. 
2. RM  schvaluje přemístění šéfredaktorky Radky Holeštové do budovy Městského úřadu Palackého 1, 

Kralupy nad Vltavou. 
3. RM  schvaluje odvolání členů Redakční rady - zaměstnanců města pí. Holeštové a p. L.evého z Redakční 

rady s účinností od 01.08.2019 s tím, že se nadále budou účastnit jednání rady s hlasem poradním. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nákup nového vozu pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/14/9/1  
1. RM schvaluje nákup nového služebního vozidla pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou, TZ Škoda, 

obchodní označení Karoq (1,0, activ), od společnosti Auto Kralupy, a.s., V Růžovém údolí 554, 278 01 
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Kralupy nad Vltavou, IČ: 26434989 za cenu 463 250,- Kč s DPH, v souladu s částí 5., písm. r) Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených Radou města.  

2. RM schvaluje prodej služebního vozidla TZ Škoda, obchodní označení Yeti, RZ 2SL0058, VIN: 
TMBLC75LXF6012727 panu Rudolfu Zimmelovi, správci ŠVP Mokrosuky, za cenu 90 000,- Kč.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období červen 2019 
usnesení č.: 19/14/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období červen 2019. 

 

Bod programu: Zveřejnění znaku města v Registru komunálních symbolů 
usnesení č.: 19/14/9/3 
RM schvaluje zajistit úpravu znaku města, a to doplnění iniciálu FJI a barvu topůrek.  
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 19/14/11/1   
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na MS – Kickboxu Itálie  

„UNIFIES WORLD CHAMPIONJSHIPS“  pro Jiu - jitsu, z.s., IČ:  22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ 278 01, ve výši 17.000 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 doporučuje ZM schválit 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 Jiu - Jitsu Kralupy, z.s., IČ:  22855904, Předmostí 705, Kralupy  
nad Vltavou, PSČ 278 01 
 
2.1 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na zázemí pro oddíl krasobruslení pro TJ 

KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 

15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
2.2. RM doporučuje ZM schválit 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 
 
3.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na Mezinárodním mistrovství – Turistický 
závod /outdoor running/ pro TJ KRALUPY, z. s. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, ve výši 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
3.2. 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. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy  
nad Vltavou, PSČ 278 01. 
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Bod programu:  I. Kulturní komise – zápis č. 04/2019 
                             II. BÉTEL CZ z. s. – žádost o investiční dotaci na rekonstrukci dvou sprchových koutů  
                             a koupelen 
usnesení č.: 19/14/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 04/2019 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne 
25.06.2019. 

 
2.1. RM schvaluje investiční dotaci pro BÉTEL CZ z. s., IČ: 26983982, U hřbitova 939, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, na rekonstrukci dvou sprchových koutů a koupelen, ve výši 50.000 Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života). 
 

2.2. RM schvaluje 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 s BÉTEL CZ z. s., IČ: 26983982, U hřbitova 939, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 
2.3.  RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky 50.000 Kč, na vyplacení individuální 
dotace pro BÉTEL CZ z. s., IČ: 26983982, se sídlem U hřbitova 939, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
na rekonstrukci sociálního zařízení, v rámci kapitoly č. 2,  § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace): 
 
Z položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím), organizace 5666 

(Podpora společenského, kulturního a sportovního života)  
- 50.000 Kč 

Na položku 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního  
a sportovního života)                                 +50.000 Kč 

 

Bod programu: Zápis č. 6 Komise dopravy a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 19/14/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 Komise dopravy ze dne 16.07.2019. 
2. RM schvaluje provést opravu jednosměrného provozu dle předloženého návrhu: 

o Otočit jednosměrný provoz v části ulice Klicperova a to od ulice Ladova směrem do ulice J. Hory. 
o Otočit jednosměrný provoz v části ulice U Parku a to od ulice Ladova směrem do ulice J. Hory. 

3. RM ukládá TSM: 
o Otočit jednosměrný provoz v části ulice Klicperova a to od ulice Ladova směrem do ulice J. Hory. 
o Otočit jednosměrný provoz v části ulice U Parku a to od ulice Ladova směrem do ulice J. Hory. 

včetně zajištění všech potřebných povolení. 
4. RM schvaluje zjednosměrnění části ulice I. Olbrachta a to od ulice Revoluční směrem do ulice  

Ke Koupališti v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček. 
5. RM ukládá TSM provést zjednosměrnění části ulice I. Olbrachta a to od ulice Revoluční směrem do ulice 

Ke Koupališti v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček včetně zajištění všech potřebných povolení. 
6. RM schvaluje osazení dopravní značky Zákaz stání (celoročně) v ulici Ke Koupališti za křižovatkou s ulicí 

Kuzmínova směrem k ulici I. Olbrachta v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček. 
7. RM ukládá TSM provést osazení dopravní značky Zákaz stání (celoročně) v ulici Ke Koupališti  

za křižovatkou s ulicí Kuzmínova směrem k ulici I. Olbrachta v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček 
včetně zajištění všech potřebných povolení. 

8. RM schvaluje vylepšení v čitelnosti naváděcího systému na parkování pro návštěvníky letního koupaliště. 
9. RM ukládá TSM provést vylepšení v čitelnosti naváděcího systému na parkování pro návštěvníky letního 

koupaliště. 
10. RM schvaluje provést tyto úpravy v PD „Parkovací stání v ulici J. Holuba“: 

o zrušit ostrůvek mezi vjezdy do garáží. 
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o provést v potřebné ploše vjezdy do garáží s povrchem z vegetační dlažby a na zbývající ploše směrem 
k bytovému domu ponechat zeleň – vzrostlé stromy, trávník. 

11. RM ukládá odboru RIaSM zajistit u projektanta zapracování těchto připomínek do PD akce „Parkovací 
stání v ulici J. Holuba“: 
o zrušit ostrůvek mezi vjezdy do garáží. 
o provést v potřebné ploše vjezdy do garáží s povrchem z vegetační dlažby a na zbývající ploše směrem 

k bytovému domu ponechat zeleň – vzrostlé stromy, trávník. 
  

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Schválení oddávajícího p. Marka Škabradu 
usnesení č.: 19/14/13/1  
RM schvaluje oddávajícího p. Marka Škabradu na volební období 2018-2022. 

 
Bod programu: Zprovoznění měření rychlosti radarem v ul. Přemyslova 
usnesení č.: 19/14/13/2  
RM ukládá odboru dopravy zajistit zprovoznění měření rychlosti radarem v ul. Přemyslova. 
  

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o povolení stavby na cizím pozemku  
usnesení č.: 19/14/5/15   
RM schvaluje  uzavření Smlouvy o provedení stavby na části  pozemku  parc.č.64/ v k.ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, který je ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou, s paní M. C., TP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
za účelem výstavby opěrné zdi. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 12.08.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 23.07.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 14 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 22.07.2019. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 23.07.2019 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta       Libor Lesák, místostarosta              

 


