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sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. listopadu 2020 
(RM č. 20) 

 
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. 20 
usnesení č.: 20/20/1/1  
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2020 
usnesení č.: 20/20/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 61.070 Kč. Jedná se o vypořádání 

dědictví, vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém, od RHG spol. s.r.o. Finanční prostředky ve výši 
40 tisíc budou převedeny na položku výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, z které jsou hrazeny 
sociální pohřby. Zbytek ve výši 21.070 Kč bude převeden do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 61.070 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 3632 o 40.000 Kč  
a kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 21.070 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 23.894 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo ke zničení interaktivní desky v Hostíni 
u Vojkovic přepětím v síti po zásahu bleskem. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování na kap. č. 11 – OKTAJ. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 23.894 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 23.894 Kč 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.650 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 

(ostatní záležitosti kultury) na § 6409 (ostatní činnosti j.n.). Finanční prostředky budou použity na úhradu 
členského příspěvku pro MAS Kralupsko na základě rozhodnutí ZM z 29.06.2020 usnesení č. 20/4/6/8. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3429 (ostatní 
zájmová činnost a rekreace) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče). Jedná  
se o individuální dotaci pro Charitu Kralupy nad Vltavou za rok 2019, která byla vyplacena v lednu 2020. 
Finanční prostředky z roku 2019 byly převedeny na jiný paragraf, než ze kterého bylo následně vyplaceno.  

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Park J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/20/4/1 
1. RM ukládá odboru RIaSM zajistit poptávkové řízení na zhotovitele akce - „odstranění stávající nefunkční 

fontány - bourací práce.“ 
2. RM ukládá odboru ŽP navrhnout a zajistit výsadbu okrasného záhonu v prostoru po odstraněné fontáně. 
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3. RM ukládá odboru ŽP provést úpravu veřejné zeleně v prostoru kolem bysty J. Seiferta.  
4. RM ukládá odboru RIaSM zajistit úpravu stávající projektové dokumentace na revitalizaci parku, 

prostřednictvím externího projektanta, podle následného zadání od RM, s tím, že veřejná zeleň bude 
řešena v součinnosti s odborem ŽP. 

 
Bod programu: „Rekonstrukce komunikace v ulici Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou - I. Etapa“ –  
prodloužení termínu 
usnesení č.: 20/20/4/2 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. RISML/00053/2020 na akci: „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“ se zhotovitelem Metrostav a.s., 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení hotového díla 
(rozšířené části komunikace v ulici Přemyslova), a to do 30.11.2020.   

 

Bod programu: Žádost o dotaci Bezbariérový chodník Na Cikánce Kralupy nad Vltavou. Výběr zpracovatele 
žádosti o dotaci 
usnesení č.: 20/20/4/3 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím SFDI programu „Zvyšování bezpečnosti, 

bezbariérové úpravy chodníků.“  
2. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Bezbariérový chodník Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou,“                 

a to společnost ACCON managers partners, s.r.o., za cenu 35 000,- Kč bez DPH a 2% z částky získané 
dotace. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v čp. 1171 (kadeřnictví v DPS) 
usnesení č.: 20/20/5/1   
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 185/00/719/SM, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené na nájem 
nebytových prostor budovy čp. 1171, sídl. U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou (DPS), uzavřenou za účelem 
provozu kadeřnictví s paní Marcelou Královou, IČO 46362843, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření smlouvy o dalšího nájemce, Kamilu Bělkovou, fyzickou osobu 
podnikající, IČO 4002935, se sídlem J. Holuba 738, 278 01 Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 20/20/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav pojistkové skříně  na pozemku parc. č. 153/16 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 400 Kč za každý další metr trasy uložení vedení  
do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček   
usnesení č.: 20/20/5/3 
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 pozemku parc. č. 11 a parc.č. st. 11 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.: 20/20/5/4 
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1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 s paní E. L.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.12.2020 do 30.11.2021 s výší nájemného 80,- Kč/m2  
od 01.01.2021. 

2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 s panem D. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.12.2020 do 28.02.2021 za podmínky  uzavření nové Dohody  
o splácení dluhu. Nájemné do 31.12.2020 bude ve stávající výši a od 01.01.2021 ve výši 50,- Kč. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha čp. 738 paní L. F.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2020 do 31.12.2020 za podmínky dodržování uzavřené 
Dohody o splácení dluhu. Podmínkou případného budoucího dalšího prodloužení tohoto nájemního 
vztahu je snížení současného dluhu v následujícím období a včasné podání žádosti o prodloužení nájemní 
smlouvy. 

         

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 20/20/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 111 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. L.,  

na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 204 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, manželům A. a J. 

H., na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 304 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu V. S.,  

na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 410 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu A. K.,  

na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 257 v DPS V Luhu 1181, paní J. H., na dobu určitou 

od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 258 v DPS V Luhu 1181, paní B. Ch., na dobu určitou 

od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 353 v DPS V Luhu 1181, paní M. K., na dobu určitou 

od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 361 v DPS V Luhu 1181, paní M. N.,  

na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 453 v DPS V Luhu 1181, paní E. B.,  

na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 20/20/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 261 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní L. P. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 455 na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy nad Vltavou, paní V. B. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Ak. soch. Josef Majrych 
usnesení č.: 20/20/8/1 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 
(neinvestiční transfery fyzickým osobám),  org. 0013 z fondu MST2, Ak. soch. Josefu Majrychovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 10.000 Kč na nákup žíněnek do baletního sálu pro potřeby 
krasobruslařského oddílu a RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění  
o poskytnutí dotace s Ak. soch. Josefem Majrychem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Informace o havarijním stavu venkovního sportoviště 
usnesení č.: 20/20/9/2 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
523, okres Mělník, příspěvkové organizace, o havarijním stavu venkovního sportoviště. 

 
Bod programu: Informace o uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem                                 
Kralupy nad Vltavou v době školních prázdnin  
usnesení č.: 20/20/9/3 
RM bere na vědomí informaci ředitelů základních škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou o záměru 
uzavření školních družin a školních klubů základních škol v době školních prázdnin školního roku 2020/2021. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis č. 9 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 20/20/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 21.10.2020. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Pověření Místní akční skupiny Podřipsko, z.s k podání žádosti o dotaci za město na projekt 
MAP III ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/20/13/1 
RM pověřuje Místní akční skupinu Podřipsko, z.s. podáním žádosti o dotaci za Město Kralupy nad Vltavou                   
na projekt MAP III ORP Kralupy nad Vltavou, kde bude Partnerem s finančním příspěvkem MAS Kralupsko, 
z.s.   

 

Bod programu: Žádost provozovatele kiosku v budově MěÚ o odpuštění, popř. snížení nájemného  
v době pandemie Covid  
usnesení č.: 20/20/13/2 
RM schvaluje odpuštění nájemného spol. HYPOFIN, s.r.o., IČO: 48039373 - provozovateli kiosku v budově 
MěÚ ve výši 50 %, v období od 1.10. - do 31.12.2020.  

 

Bod programu: Žádost o vyvěšení arménské vlajky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Náhorním 
Karabachu 
usnesení č.: 20/20/13/3 
RM schvaluje vyvěšení arménské vlajky před budovou MěÚ, na znamení podpory strádajícího civilního 
obyvatelstva ohrožovaného současným ozbrojeným konfliktem v Náhorním Karabachu, na období 14 dnů. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci – Centrum D8 
usnesení č.: 20/20/11/1   

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 58.044 Kč Centru D8, o.p.s. Neklamova 
2706, Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na úhradu náklad spojených s opravou podesty dětského domečku 
a pískoviště v Centru D8, Kralupy nad Vltavou.  
 

Odložené materiály 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
(bod IX/1) 
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Bod programu: Žádost o schválení změn na fasádě budovy DDM 
(bod IX/4) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 16.11.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 03.11.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 20 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 02.11.2020. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 03.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                             Libor Lesák, místostarosta 
 
 


