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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. srpna 2020 
(RM č. 15) 

 
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. 15 
usnesení č.: 20/15/1/1  
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Informace o stavu přípravy smlouvy o užívání hokejové haly 
usnesení č.: 20/15/2/1  
RM bere na vědomí informace vedení HK Kralupy, v souvislosti s aktuálním stavem přípravy nové smlouvy  
o užívání hokejové haly, ohledně „přesunu dosavadních komerčních hodin spol. Komax“, „aktuálního návrhu 
výše navýšené ceny nájmu“ a „možnosti opce na prodloužení smlouvy“ a konstatuje, že tyto záležitosti jsou 
plně k vyřešení v kompetenci jednatelů spol. Kralupská sportovní s.r.o.   
  

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 19/2020 
usnesení č.: 20/15/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 913.800 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 913.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 913.800 Kč (neinv. 
transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 267.265 Kč. Jedná se o odvod 
kladného hospodářského výsledku za nevyčerpané odpisy od příspěvkové organizace Technické služby 
města na základě usnesení RM. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 
Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 267.265 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 267.265 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 89.600 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
pro ZŠ Gen. Klapálka z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci 
Tematického zadání Primární prevence na zajištění projektu: „Semiramis 2020“. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, položka 4122 o 89.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 3113 o 89.600 
Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 12.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
pro ZŠ 28. října z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického 
zadání Primární prevence na zajištění projektu: „Život bez závislostí“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, položka 4122 o 12.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 3117 o 12.000 Kč 
(neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 
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5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 144.837 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci: „Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Kralupy nad 
Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4113 o 144.837 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 o 144.837 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 94.521 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje 
pro rok 2020 na zajištění činnosti Informačního centra Města Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 
01 Kralupy nad Vltavou v kalendářním roce 2020. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4122 o 94.521 Kč a navýšení výdajů kap. č. 8 – infocentrum, § 2143 o 94.521 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 83.949,90 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených pro MŠ Dr. E. Beneše v rámci Operačního programu materiálové 
a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od MŠ Dr. E. Beneše a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 83.949,90 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 83.949,90 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 407.024 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR, která je účelově určena 
pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, položka 4116 o 407.024 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 407.024 
Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově určený jako „příspěvek na výstavbu dopravního hřiště v Kralupech 
nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč. 

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 362.754,70 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Dotace je účelově určena na akci 
„Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4213 o 362.754,70 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 362.754,70 Kč. 

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 300.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času v rámci Tematického 
zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit na zajištění realizace projektu: „Rekonstrukce 
skateboardového hřiště“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast 
k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 300.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - převodu finančních prostředků, které nebudou již 

čerpány v celkové výši 5.547.815,39 Kč.  Finanční prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, do rezervy města na investice. 
Jedná se o převody z těchto kapitol: 
č. 2 – SVŠK 
  § 3412 – Kralupská sport. s r.o. – inv. příspěvek               310.000,00 Kč 

§ 3612 – bytové hospodářství – energie    15.372,40 Kč 
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  § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži              79.000,00 Kč 
      č. 5 – Realizace investic 
  § 2212 – rek. komunikace ul. Čechova a Vrchlického          2.000.000,00 Kč 
   § 2333 – oprav drobných vodních toků               200.000,00 Kč 
  § 3117 – ZŠ 28. října – sportovní hřiště    44.320,74 Kč  
                       § 3412 – rekonstrukce skateparku                178.889,00 Kč 
      č. 6 – Městská policie 
  § 5311 – energie      58.195,50 Kč 
  § 5311 – pojištění, pronájem, pohoštění, dálniční známky 35.000,00 Kč              
      č. 7 – Správa majetku 
       § 3412 – nákup ostatních služeb – energetický audit             303.000,00 Kč 

§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže      2.900,75 Kč 
§ 3639 – opravy a udržování                368.000,00 Kč 
§ 5512 – JSDH plyn      58.000,00 Kč 

                       § 6171 – činnost místní správy – materiál                      40.000,00 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy – teplo               150.000,00 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy – odvoz odpadu                        28.000,00 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy – kompletní úklid MěÚ             400.000,00 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy – energetický audit  61.000,00 Kč 
                            § 6171 – činnost místní správy – platby daní a poplatků                  6.000,00 Kč 
      č. 8 – Infocentrum 
        § 6171 – činnost místní správy – poštovné, služby IT                 530.000,00 Kč 

č. 11 – OKTAJ  
§ 6171 – činnost místní správy – knihy, drobný materiál               55.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – telefon, internet               50.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – poradenské a právní služby       50.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – školení                            115.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – zpracování dat a IT služby       200.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – opravy a udržování               50.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – programové vybavení               10.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – poskytnuté náhrady                50.000,00 Kč 
§ 6171 – činnost místní správy – rozšíření kamer.systému 
                                                           v budově MěÚ                50.000,00 Kč  

č. 13 – Doprava  
   § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy                40.000,00 Kč 
                      § 6171 – činnost místní správy – drobný hmotný majetek           10.137,00 Kč 
 
na kap. č. 1 – Ekonomický odbor,  

§ 6409 - rezerva na investice                 5.547.815,39 Kč 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 526.047,50 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic,  
z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 567. Jedná se o vzniklé vícepráce v rámci 
projektové dokumentace akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou -  
IV. etapa“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 899.332,50 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Jedná se o odstranění havarijního 
stavu pískovcové skály nad RD, čp. 307/44 v ul. Přemyslova, Kralupy nad Vltavou, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/2.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 745.739,05 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 590. Jedná se  
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o realizaci přeložky sdělovacího kabelu DK5 Kralupy nad Vltavou – Všetaty, viz materiál odboru RIaSM 
bod č. IV/6. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Parkovací dům Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/15/4/1 
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Parkovací dům Kralupy 

nad Vltavou“, která je zadávaná v otevřeném řízení. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Parkovací 

dům Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  

v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 1.000.000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

4. RM schvaluje předpokládanou hodnotu zakázky jako hodnotou maximální a nepřekročitelnou. 
5. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Parkovací 

dům Kralupy nad Vltavou“. 
6. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- 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: Cenová nabídka – Odstranění havarijního stavu pískovcové skály nad RD, čp. 307/44 v ul.  
Přemyslova, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/15/4/2 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Odstranění havarijního stavu pískovcové skály nad RD, čp. 

307/44 v ul. Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“, se zhotovitelem akce spol. VERTICO, s.r.o., Plynárenská 
225/11, 400 10 Ústí nad Labem. Odhadovaná cena díla je 743 250,- Kč bez DPH, resp. 899 332,50 Kč  
vč. DPH. Zhotovitel bude fakturovat dle skutečně provedených prací. 

2. RM schvaluje postup podle části 5, písmene s) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, a to přímým zadáním na vybraného zhotovitele, v souvislosti s řešením 
havarijního stavu předmětu díla. 

 

Bod programu: Cenová nabídka – zpracování změny projektové dokumentace ve stupni pro vydání  
společného povolení – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa 
usnesení č.: 20/15/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00056/2018 na zpracování změny 
projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení, dle cenové nabídky zhotovitele  
ve Variantě č. 2. Celková cena za zpracování změny je 434 750,- Kč bez DPH, resp. 526 047,50 Kč vč DPH. 
Předpokládaný termín dokončení zpracování změny dokumentace je 30.04.2021. Dodatek bude uzavřen  
se zhotovitelem projektové dokumentace – Atelier DUK, Kováků 2, 150 00 Praha 5, IČ: 27116468. 

 

Bod programu: Rozšíření parkovacích stání, Lobeč – ukončení projekční činnosti 
usnesení č.: 20/15/4/4 
RM schvaluje ukončení projekční činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, č. objednatele: RISML/00063/2016, 
uzavřené se zhotovitelem dokumentace, spol. NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 247 67 417. 
Ukončení činnosti vyplývá z navýšení předpokládané ceny realizace zakázky, která neodpovídá původnímu 
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požadavku. Důvodem jsou podmínky stanovené správci inženýrských sítí na realizaci přeložek, podmínky 
dotčených orgánů státní správy a podmínky odboru Životního prostředí. Zhotovitel provede vyčíslení 
skutečně provedených prací ke dni ukončení činnosti a následně dojde k ukončení smlouvy dohodou 
smluvních stran, dle čl. XIV, Závěrečná ustanovení, odst. 2 smlouvy. 

 
Bod programu: Vyjádření Města Kralupy nad Vltavou – PUZZLE CAFE – Jungmannova 851/2 – umístění  
klimatizačních jednotek 
usnesení č.: 20/15/4/5 
1. RM schvaluje umístění klimatizačních jednotek, celkem 3 ks, na fasádě objektu na stav. par.č. 49/2 v k.ú. 

Kralupy nad Vltavou, ul. Jungmannova čp. 851/2 s přesahem jednotek na pozemek par.č. 573/1 v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou. Umístění klimatizačních jednotek, včetně dřevěného krycího roštu, bude provedeno 
dle projektové dokumentace pro změnu využití části přízemí objektu čp. 851/2 Kralupy nad Vltavou 
z prodejny pečiva na cukrárnu – (název PUZZLE CAFE), vypracovanou spol. Projfecht, Inženýrsko-
projektová kancelář, Klicperova 314, 277 46 Veltrusy, zastoupena Ing. Janem Fechtnerem.  

2. RM ukládá odboru RIaSM vypracovat souhlasného vyjádření k plánovanému záměru umístění 
klimatizačních jednotek na fasádě objektu na stav. par.č. 49/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, dle bodu č. 1 
usnesení. 

 

Bod programu: Realizace přeložky sdělovacího kabelu DK5 Kralupy nad Vltavou – Všetaty – ČDTelematika – 
Smlouva o dílo 
usnesení č.: 20/15/4/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení nucené přeložky sdělovacího kabelu DK 5 Kralupy nad 
Vltavou – Všetaty, která bude uzavřena se zhotovitelem akce spol. ČD – Telematika as., Pernerova 2819/2a, 
130 00 Praha 3, IČ: 614 59 445, za celkovou cenu 616 313,26 Kč bez DPH, resp. 745 739,05 Kč, vč. DPH  
při dokončení díla do 31.12.2020. 

 

Bod programu: „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou - I. Etapa“ 
 – Dodatek č. 2 
usnesení č.: 20/15/4/7 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00053/2020 na rozšíření akce: „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“ o část ulice Přemyslova 
se zhotovitelem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 za celkovou částku 180.734,84 Kč bez DPH 
(218.689,15 Kč vč. DPH), spočívající v provedení nového asfaltového povrchu v úsecích „od mostku  
ke křižovatce s ul. Gen. Klapálka“ a „od výjezdu z areálu spol. Heckl k mostku.“   

 

Bod programu: Most přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou – změna termínu 
dokončení díla  
usnesení č.: 20/15/4/8 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. objednatele RISML/00109/2019 na akci: „Most přes Knovízský 
potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Společnost T.A.Q., s.r.o., Fetrovská 1002/59, 
160 00 Praha 6. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení hotového díla, a to do 22.09.2020.    

 

Bod programu: Oprava podlah v ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou – vícepráce  
usnesení č.: 20/15/4/9 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. objednatele RISML/00084/2020 na akci: „Oprava podlah v ZŠ 
Komenského, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Martin Novotný – Malbos, Vodárenská 1180, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. Předmětem dodatku je navýšení celkové ceny díla vícepráce ve výši 34.445,- Kč bez DPH 
(41.678,45 Kč vč. DPH).     

 

Bod programu: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou – Cenová nabídka na výkon činnosti Technického  
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  
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usnesení č.: 20/15/4/10 
1. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti Technického dozoru stavebníka, s panem Ing. 

Tomášem Brožem, Horolezecká 919/13, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 125 98 470, ČKAIT – 0002917,  
za měsíční paušál ve výši 22 500,- Kč bez DPH, resp. 27 225,- Kč vč. DPH, na dobu předpokládané realizace 
stavby Parkovací dům Kralupy nad Vltavou, tj. 10 měsíců. 

2. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP, s panem Ing. Ivanem 
Lipovským, CSc., Lutovítova 424/30, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 13728211, ev. číslo osvědčení: 
NOHE/082/KOO/2016, za měsíční paušál ve výši 3 500,- Kč, na dobu předpokládané realizace stavby 
Parkovací dům Kralupy nad Vltavou, tj. 10 měsíců a jednorázovou úhradu vypracování plánu BOZP  
a ohlášení zahájení prací na OIP ve výši 7 500,- Kč. 

 

Bod programu: Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy 
nad Vltavou – Dodatek č. 1  
usnesení č.: 20/15/4/11 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD č.: RISML/00131/2019 na rozšíření komplexního varovného 
informačního systému na akci „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města 
a ORP Kralupy nad Vltavou.“, se zhotovitelem VoiceSys s.r.o., se sídlem Boleslavská třída 138/10, 280 02 
Nymburk, IČ 04646606. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období červen - červenec 2020 
usnesení č.: 20/15/4/12 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červen - červenec 2020. 

 

Bod programu: Autobusový terminál – přeložka sítě elektronických komunikací spol. CETIN – Cenově 
technický návrh  
usnesení č.: 20/15/4/13 
RM schvaluje cenově technický návrh na kompletní zajištění přeložky sítě elektronických komunikací, spol. 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, za celkovou cenu 160 513,29 Kč bez DPH, 
resp. 194 221,08 Kč vč. DPH. Se spol. CETIN a.s. bude uzavřena smlouva o realizaci přeložky SEK. 

 

Bod programu: Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou – změna termínu 
dokončení díla 
usnesení č.: 20/15/4/14 
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 k SoD č. objednatele RISML/00061/2020 na akci: „Bezbariérový chodník 
v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem OK Stavby s.r.o., Mělnická 73, 277 11 
Libiš. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení hotového díla, a to do 22.09.2020.    

 

Bod programu: Žádost spol. Gosmit, s.r.o. na přemístění dopravních značek - „konec a začátek obce Kralupy“ 
usnesení č.: 20/15/4/15 
RM schvaluje žádost spol. Gosmit, s.r.o. na přemístění dopravních značek „konec a začátek obce Kralupy“  
ze současného místa u komunikace ul. U Dýhárny, ve směru k odbočce na obec Chvatěruby, na místo hranice 
katastru města Kralupy nad Vltavou a ukládá TSM Kralupy nad Vltavou zajistit příslušné stanovení dopravního 
značení a realizaci této změny dopravního značení.     

 

Bod programu: Územní studie „Za nádražím“ 
usnesení č.: 20/15/4/16 
RM schvaluje podobu územní studie „Za nádražím,“ zpracovanou spol. M4 architekti, s.r.o., revize 07/2020. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o pořádání roadshow 
usnesení č.: 20/15/5/1   
RM bere na vědomí informaci o pořádání roadschow na Palackého náměstí u MěÚ Kralupy nad Vltavou (parc. 
č. 566/1 k.ú. Kralupy nad Vltavou) dne 30.09.2020 Středočeskou centrálou cestovního ruchu, zastoupenou 
Janem Chudanem. 

 
Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 20/15/5/2 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana Gustava Bradáče na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 17.08.2020 do 30.08.2020. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) – doplnění pozemku  
usnesení č.: 20/15/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 398/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,  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 400,- Kč za každý m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Minice (GasNet, s.r.o.) 
usnesení č.: 20/15/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 520/2, parc. č. 520/11, parc. č. 520/13, parc. č. 520/1  
a parc. č. 127/21 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem, IČ 27295567,  
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k.ú. Kralupy (Správa železnic, státní organizace) 
usnesení č.: 20/15/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav dálkového sdělovacího kabelu na pozemcích parc. č. st. 72/7, parc. č. 669/1, parc. č. st. 72/3, parc. č. 
3/87, parc. č. 3/72, parc. č. 569/2 a parc. č. 3/8 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná,  1003/7, Praha 1 – Nové 
Město,  IČ 70994234, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Žádost o finanční vyrovnání za spotřebu vody  
usnesení č.: 20/15/5/6 
RM schvaluje prominutí úhrady za nadměrnou spotřebu vody za rok 2019 v bytě č. 9, Havlíčkova 900, 
způsobenou závadou pojistného ventilu kondenzačního kombinovaného kotle ve výši 10.000,- Kč. Finanční 
náhrada bude uhrazena z rozpočtu MěBP. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 20/15/5/7  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr.E.Beneše paní H. J. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Dr.E. Beneše 539 panu R. H., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.10.2020 do 30.09.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 paní P. M. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07. 2021. 
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738, panu D. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.09.2020 do 30.11.2020 za podmínky dodržování Dohody  
o splácení dluhu. 

    

Bod programu: Pronájem části pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou – přeložka silnic D7-D8 
usnesení č.: 20/15/5/8 
1. RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy  o pronájem části pozemků parc.č. 369/18, parc.č. 492/15, 

parc.č. 584/12, parc.č. 584/24, a parc.č. 591/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o celkové výměře 374 m2 mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem, za účelem dočasného využití pozemků  k realizaci 
stavby „ II/240 a II/101, přeložka silnic D7-D8, II. etapa“,  ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

2. RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy  o pronájem části pozemků parc.č. 369/18, parc.č .434/3, parc.č. 
434/8, parc.č. 442/14, parc.č. 490/4, parc.č. 492/15, parc.č. 492/16, parc.č. 492/18, parc.č. 492/19, 
parc.č. 493/4, parc.č. 581/1, parc.č. 581/7, parc.č. 591/2 parc.č. 591/4 a parc.č. 611 v k.ú. Kralupy  
nad Vltavou o celkové výměře 2338 m2 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem,  
za účelem dočasného využití pozemků  k realizaci stavby „ II/240 a II/101, přeložka silnic D7-D8, II. etapa“, 
ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

    

Bod programu: Parkovací stání  na pozemku parc.č. 1722/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/15/5/9 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku parc.č.1722/1 o výměře 15 m2 k.ú. Kralupy nad Vltavou  
za účelem parkování (1 parkovací místo) osobního automobilu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
určitou do doby zahájení stavebních prací v rámci přestavby sousedního objektu „Pivovarské sladovny“. 
Bezúplatné užívání předmětné části pozemku je odůvodněno tím, že vypůjčitel na vlastní náklady provedl 
úpravu (živičný povrch) celého pozemku parc.č. 1722/1 o výměře 438 m2.  

       

Bod programu: Informace o pořádání kulturních akcí v Parku přátelství 
usnesení č.: 20/15/5/10 
RM bere na vědomí informaci o pořádání kulturních akcí v Parku přátelství na sídlišti U Cukrovaru ve dnech 
18.08., 01.09., 15.09. a 29.09.2020,  pořádaných Veronikou Elznicovou.  

       

Bod programu: Záměr města – výpůjčka části pozemku parc.č. 57/3 v k.ú. Lobeček  
usnesení č.: 20/15/5/11 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku parc.č. 57/3 v k.ú. Lobeček o výměře 4000 m2 na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, za účelem využití 
jako tréninková plocha pro činnost mládeže. Důvodem bezúplatného užívání předmětné části pozemku je 
podpora zájmové činnosti a vytvoření podmínek pro činnost dětí a mládeže SDH. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.  
      

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/15/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS V Luhu č. 1171,  paní M. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 211 v DPS V Luhu 1171, panu V. N., na dobu určitou 

od 01.09.2020 do31.08.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 311 v DPS V Luhu 1171, paní J. H.,  

na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS V Luhu 1171, paní M. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 
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6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 412 v DPS V Luhu 1171, panu J. P.,  
na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1181, paní H. P.,  
na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 156 v DPS V Luhu č. 1181,  panu P. Ch.,  
na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS V Luhu 1181, paní M. J.,  
na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 357 v DPS V Luhu 1181, panu J. M., na dobu určitou 
od 01.09.2020 do 31.8.2021. 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 452 v DPS V Luhu 1181, paní M. B.,  
na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 455 v DPS V Luhu 1181, paní V. V.,  
na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 

Bod programu: Žádost o slevu z nájmu – spol. Koutecký s.r.o. 
usnesení č.: 20/15/7/1 
RM schvaluje návrh na snížení ročního pronájmu v roce 2020 za sběrná místa odpadního textilu, která jsou 
poskytována spol. Koutecký s.r.o, a to ve výši 50 % z celkové částky.  
   

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Schválení aktualizace dokumentů týkajících se Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 20/15/8/1 
1. RM schvaluje Obchodní podmínky inzerce v měsíčníku Kralupský zpravodaj v předloženém znění a  datem 

platnosti a účinnosti ke dni 18.08.2020. 
2. RM schvaluje Pravidla pro vydávání Kralupského zpravodaje v předloženém znění a  datem platnosti  

a účinnosti ke dni 18.08.2020. 
3. RM schvaluje Statut Redakční rady v předloženém znění a  datem platnosti a účinnosti ke dni 18.08.2020. 
4. RM schvaluje ceník inzerce tištěné a ceník inzerce soukromé - řádkové v předloženém znění a  datem 

platnosti a účinnosti ke dni 18.08.2020. 

 

Bod programu: Využití veřejných ploch pro umístění volebních poutačů v rámci volební kampaně  
do krajského zastupitelstva 
usnesení č.: 20/15/8/2 
RM schvaluje bezplatné umístění volebních poutačů na gabionové plochy v ul. Ke Hřbitovu a v lokalitě od ZŠ 
Komenského k infocentru, a na zábradlí u čajovny před silniční kruhovou křižovatkou ul. S. K. Neumanna a ul. 
Podřípská, v rámci volební kampaně do krajského zastupitelstva, v měsících září a říjen 2020.  
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Informace o šetření podvodného jednání Asociace školských zařízení s.r.o. 
usnesení č.: 20/15/9/1 
RM bere na vědomí sdělení ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o obdrženém 
upozornění od Policie Kroměříž o podvodném jednání Asociace školských zařízení s.r.o. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka 3 kusů nových elektromobilů kat. N1 do 3,5 t 
usnesení č.: 20/15/9/2 
RM bere na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka 3 kusů 
nových elektromobilů kat. N1 do 3,5 t“ s dodavatelem TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., se sídlem 
Svatojiřská 596/32, 412 01 Litoměřice, IČ: 04690079, za celkovou cenu 2.985.000,00 Kč bez DPH, resp. 
3.611.850,00 Kč s DPH. 
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Bod programu: Městské muzeum - informace o restaurování ornátu 
usnesení č.: 20/15/9/3 
RM bere na vědomí informaci ředitele Městského muzea Kralupy nad Vltavou k okolnostem restaurování 
ornátu ze sbírky muzea. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas s čerpáním prostředků z investičního fondu na úpravu bytů  
na bezbariérové 
usnesení č.: 20/15/9/4 
1. RM schvaluje provedení úprav uvolněných bytů v DPS, V Luhu čp. 1181, směřujících k zajištění 

bezbariérového pohybu v bytě.  
2. RM schvaluje čerpání prostředků na úpravy bytů v DPS, V Luhu čp. 1181, z investičního fondu Sociálních 

služeb města.   

 

Bod programu: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o servisní podpoře Informačního systému pro Městskou 
policii Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/15/9/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o servisní podpoře Informačního systému MIMIS  
pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou mezi dodavatelem Milichovský s.r.o., Údolní 970/13, 460 01 Liberec, 
IČ: 02988976 a objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1.  
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 7/2020 
usnesení č.: 20/15/11/1   
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 7/2020 ze dne 29.07.2020. 

Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise 2/2020 
usnesení č.: 20/15/11/2 
RM bere na vědomí zápis Kulturní komise č. 2/2020 ze dne 10.08.2020. 

Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Aeroklub Kralupy nad Vltavou, z.s. 
usnesení č.: 20/15/11/3 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč spolku Aeroklub Kralupy nad Vltavou, z.s.,  
se sídlem 28. října 92, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČO: 00473987, na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním soutěže Aerotour - 30. ročník a  schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 20/15/11/4 
RM schvaluje plán Komise školské a prevence kriminality na 2. pololetí 2020.  

 

Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 4  
usnesení č.: 20/15/11/5 
1. RM bere na vědomí zápis číslo 4/2020 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  

ze dne 12.08.2020. 
2. RM doporučuje ZM schválit záměr výstavby nové multifunkční haly na Cukrovaru.  
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 07.09.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 18.08.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 15 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 17.08.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 17.08.2020 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta                Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 
 


