
  č.j.: MUKV 75369/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. listopadu 2020 
(RM č. 21) 

 
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. 21 
usnesení č.: 20/21/1/1  
RM schvaluje návrh programu 21. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 20/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Schválení „Smlouvy o výkonu funkce jednatele“ – Ing. Luboš Truhlář 
usnesení č.: 20/21/2/1  
RM schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce druhého jednatele spol. Kralupská sportovní, s.r.o.,  
s Ing. Lubošem Truhlářem, v předloženém znění.   

 

Bod programu: Pořízení platebního automatu pro občany  
usnesení č.: 20/21/2/2 
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení „Platebního automatu na placení poplatků,“ podle 
předložené cenové a obsahové nabídky, s dodavatelem spol. POWER kiosk, a.s., Nad Kamínkou 1563,  
Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, IČ: 03339246, za cenu 303.480,00 Kč bez DPH, resp. 367.210,80 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů 
usnesení č.: 20/21/2/3  
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám uvedených v důvodové zprávě  
a v předložených částkách, za provádění dezinfekce městských budov, distribuci ochranných pomůcek  
do městských školských zařízení a obcím v ORP, v souvislosti s řešením epidemiologické situace. 

 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2020 
usnesení č.: 20/21/2/4  
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020, ve výši uvedené 
v příloze důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2020 
usnesení č.: 20/21/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 5.091.419,92 Kč. Jedná se o dotaci 

z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
která je účelově určena na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a 
profesionalizace zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím ve výši 5.003.662,79 Kč. Část dotace ve výši 87.757,13 bude zaslána zpět 
účet kraje, na základě výzvy k vrácení části dotace, z důvodu udělení korekce za změnu platebních 
podmínek smlouvy o dílo. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 2.365.774,92 Kč, 
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pol. 4216 o 2.725.645 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 5.003.662,79 Kč 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím), § 6409 o 87.757,13 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 350.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality na realizaci projektu: „Kralupy 
nad Vltavou – Rozšíření MKDS“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast 
k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 350.000 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 350.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 9.490 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena na krytí výdajů obcí souvisejících 
s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotace je určena pro obce 
s rozšířenou působností na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek v roce 2020. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 9.490 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6171 o 9.490 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 28.575 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena na krytí výdajů obcí souvisejících 
s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotace je určena pro obce 
s působností obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřováním technickoekonomických 
atributů budov v roce 2020. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 28.575 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 28.575 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 863.903,82 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 863.903,82 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 863.903,82 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 4.218.874 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 
  § 3612 – bytové hospodářství                          9.725 Kč 

      č. 4 – Správní odbor 
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.                   6.000 Kč  
§ 6171 – činnost místní správy          12.000 Kč 
§ 6115 – volby do Zastupitelstva Středočeského kraje         8.349 Kč 

      č. 6 – Městská policie 
                       § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek         85.000 Kč 
      č. 7 – Správa majetku 
               § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací          1.000 Kč 
                       § 3392 – energetický audit KaSS          61.000 Kč 
                       § 3613 – nebytové hospodářství          29.000 Kč 
                       § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH         61.000 Kč 
                       § 6171 – činnost místní správy                  250.000 Kč 
      č. 8 – Infocentrum 
        § 2143 – cestovní ruch              8.500 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy          215.000 Kč 
      č. 9 – Životní prostředí 
  § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      180.000 Kč  



str. 3 

      č. 10 – Kancelář starosty 
  § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.    132.300 Kč 
      č. 11 – OKTAJ  

§ 6171 – činnost místní správy                      630.000 Kč 
      č. 14 – Výstavba  

   § 2169 – ostatní správa – odstranění a zabezpečení staveb 2.500.000 Kč     
§ 3635 – územní plánování                          30.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor 

 § 6409 - rezerva na investice     4.218.874 Kč 
 

2. Převedení finančních prostředků celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3392 (zájmová činnost v kultuře). Jedná se 
o navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci KaSS na základě žádosti organizace, z důvodu 
epidemie Covid-19. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Přístavba objektu č. p. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/21/4/1 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Přístavba objektu č. p. 181, ZUŠ 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Miramid s.r.o., se sídlem Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00  
Praha 5, IČ: 24194506, za celkovou cenu 1 969 530,25 Kč bez DPH, resp. 2 383 131,60 Kč s DPH. 

 

Bod programu: „PD - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou –  
I. Etapa“   
usnesení č.: 20/21/4/2 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00045/2020 na akci: „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I. Etapa“ se zhotovitelem Pavlem 
Kubískem, Donínská 1872, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Černými Lesy. Předmětem dodatku je navýšení 
smlouvy o dílo o hodnotu DPH k faktuře č. 10020002 ze dne 14.07.2020 ve výši 27.300,- Kč, kterou musí 
zhotovitel dodatečně odvést Finančnímu úřadu.  

 

Bod programu: Park J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 20/21/4/3 
1. RM schvaluje podklady pro poptávkové řízení na zhotovitele akce „Odstranění stávající nefunkční fontány 

– bourací práce“, a to návrh smlouvy o dílo včetně výkazu výměr. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit poptávkové řízení na zhotovitele akce „Odstranění stávající nefunkční 

fontány – bourací práce“. 
3. RM bere na vědomí návrh nově umístěných chodníků jako podklad zadání pro externího projektanta. 
4. RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na externího projektanta na zpracování projektové 

dokumentace na revitalizaci parku J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou s tím, že veřejná zeleň bude řešena 
v součinnosti s odborem životního prostředí.  

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/21/4/4 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Svoz 
separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou“ zadávané 
v nadlimitním režimu v otevřeném řízení na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

2. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
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- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Milan Baráth, referent odboru ŽP 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Helena Traxlová, referent odboru ŽP 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Schválení prodloužení doby nájmu NS č. SMSMLO/00003/2019 
usnesení č.: 20/21/5/1   
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání – pravé křídlo budovy 
č. p. 706, nám. J. Seiferta, č. SMSMLO/00003/2019, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu na dobu 
určitou z původní od 01.04.2020 do 31.03.2030 na novou od 01.04.2020 do 31.03.2036, z důvodu umožnění 
reálné návratnosti investice nájemce, v souvislosti s potřebou rozsáhlejší a finančně nákladnější rekonstrukce 
předmětné části objektu vzniklé po uzavření nájemní smlouvy. 

 

Bod programu: Žádost o odpuštění části nájemného za nebytové prostory 
usnesení č.: 20/21/5/2 
RM schvaluje dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města, 
v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívající v jednostranném 
prominutí nájemného ze strany města za 4. Q. 2020 ve výši 49.317 Kč společnosti REALVESTAV s.r.o.,  
č. smlouvy 184/04/700/SM a č. smlouvy 23/09/700/RIaSM. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (CETIN a.s.) 
usnesení č.: 20/21/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 538/3, parc. č. 538/4, parc.  
č. 398/2, parc. č. 541/1 a parc. č. 564/4  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - 
Libeň,  IČ 04084063, za jednorázovou úhradu ve výši   10.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 400 Kč za každý 
další metr trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice (GasNet, s.r.o.) 
usnesení č.: 20/21/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 75/9, parc. č. 104/1, parc. č. 520/2 a parc. č. 520/11  
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 
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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/21/5/5 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 s paní N. K.  

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. 14, Chelčického 687 s paní N. S.  
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. 

3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, Vrchlického č. p. 703 s panem M. S.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.11.2020 do 31.01.2021 za podmínky uzavření Dohody  
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o splácení dluhu. Nájemné do 31.12.2020 bude ve stávající výši a od 01.01.2021 ve výši  
80,- Kč/m2. 

4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, Smetanova 211 s panem J. K., jako na byt 
služební na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 s výší nájemného 80 Kč/m2. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Gen Klapálka 
usnesení č.: 20/21/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt paní Lence Havelkové, výchovného pracovníka ZŠ Gen. Klapálka. 

                 
Bod programu: Výpůjčka pozemků v  k. ú. Lobeček (Tenisové kurty) 
usnesení č.: 20/21/5/8 
RM schvaluje výpůjčku pozemků parc. č. st. 1284 o výměře 826 m2 , parc. č. st. 1285 o výměře 14 m2, parc.  
č. st. 1286 o výměře 45 m2, parc. č. 49/98 o výměře 1494 m2, parc. č. 49/99 o výměře 1509 m2, parc.  
č. 49/100 o výměře 2190 m2, a parc. č. 49/34 o výměře 8003 m2, vše v k. ú. Lobeček, na dobu určitou 10 let  
TJ KRALUPY,z.s., oddílu tenisu, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, IČO: 147 99 146, za účelem 
rekreačně sportovního využití areálu. Důvodem bezúplatného užívání pozemků je podpora zájmové činnosti  
a sportu a údržba celého areálu na náklady TJ KRALUPY, z.s. 

         
Bod programu: Záměr města – výpůjčka pozemků v k. ú. Lobeč (Vodárna v ulici Lutovítova) 
usnesení č.: 20/21/5/9 
RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemky parc. č. st. 225 s čerpací stanicí, s přízemním objektem  
a vrtanou studnou,  parc. č. 326/3 s jímacím zařízením štoly zděné, na dobu určitou 10 let, Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu V Rokli a Na Výsluní za účelem zajištění vody pro zalévání zahrádek 
v zahrádkářských osadách. 
Důvodem bezúplatného užívání pozemků je podpora zájmové činnosti a údržba zařízení vodárny a jímky  
na náklady organizací. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
         

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v  DPS Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/21/6/1 
RM schvaluje udělení výjimky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v DPS Kralupy nad Vltavou pro paní A. Š., 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 20/21/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 362 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. p. 1181,  

Kralupy nad Vltavou, paní M. M. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 212 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. p. 

1171, Kralupy nad Vltavou, paní H. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 107 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. p. 

1171, Kralupy nad Vltavou, paní R. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Novoroční ohňostroj – stanovení času konání 
usnesení č.: 20/21/8/1 
1. RM bere na vědomí výsledek veřejné ankety konané 01.10.2020 – 11.11.2020 prostřednictvím městských 

médií k Novoročnímu ohňostroji. Do ankety se zapojilo 191 hlasujících. 
Pro variantu: 01.01.2021 00:45 h je 58 hlasů, pro variantu: 01:01.2021 v 19:00 h je 133 hlasů. 
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2. RM schvaluje termín konání Novoročního ohňostroje 01.01.2021 v čase 19:00 hodin. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 20/21/9/1 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, příspěvkové 
organizaci, rozpočtovou úpravu následovně: 
501 spotřební mat.            -34.786,- Kč 
551  odpisy                          +34.786,- Kč 

 

Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 20/21/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 511 Opravy, údržba     -80.000 Kč 
Účet 558 Hmotný majetek     +80.000 Kč 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 20/21/9/3 
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 511 Opravy, údržba     -80.000 Kč 
Účet 558 Hmotný majetek     +80.000 Kč 

 

Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – říjen 2020 
usnesení č.: 20/21/9/4 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – říjen 2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/21/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc říjen 2020. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání PRACOVNÍ SCHŮZKY redakční rady 10/2020 
usnesení č.: 20/21/11/1   
1. RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 10/2020 z pracovní schůzky konané  dne 15.10.2020.  
2. RM schvaluje využití www.kralupskyzpravodaj.cz k prezentaci komerční inzerce za podmínek uvedených 

v bodě 2) Důvodové zprávy. 
3. RM schvaluje navýšení redaktorů Kralupského zpravodaje za podmínek uvedených v bodě 3) Důvodové 

zprávy a následujícího finančního ohodnocení: 300 Kč / zpracovaného textu upraveného pro tisk  
vč. fotografie + 100 Kč příplatek za rozšířenou verzi textu pro www.kralupskyzpravodaj.cz a to s účinností  
od 01.12.2020. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 11/2020 
usnesení č.: 20/21/11/2 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 11/2020 ze dne 09.11.2020. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/21/11/3   
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 6 ze dne 11.11.2020.  
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Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 20/21/11/4  
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 6 ze dne 11.11.2020. 

 

Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 6 a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 20/21/11/5 
1. RM bere na vědomí zápis č. 6 Komise dopravy ze dne 06.11.2020. 
2. RM schvaluje osazení dopravního značení v rozsahu „B8 - Zákaz vjezdu jízdních kol“ v místech odbočení 

cyklotras tzn. v místě za nemocnicí mezi ZŠ Komenského a infocentrem a u Masarykova mostu ze směru 
od nábřeží Jana Rysa dle předloženého návrhu.  

3. RM ukládá TSM provést osazení dopravního značení v rozsahu „B8 - Zákaz vjezdu jízdních kol“ v místech 
odbočení cyklotras tzn. v místě za nemocnicí mezi ZŠ Komenského a infocentrem a u Masarykova mostu 
ze směru od nábřeží Jana Rysa dle předloženého návrhu včetně zajištění všech potřebných povolení. 

4. RM schvaluje výměnu „Směrové tabulky pro cyklisty IS21a“ za „Směrovou tabulku pro cyklisty, IS21b“ 
(uvedení směru cyklotrasy směrem pod most) v místě odbočky cyklotrasy od nábřeží Jana Rysa  
pod Masarykův most.  

5. RM ukládá Odboru výstavby a územního plánování, referentu silničního hospodářství připravit žádost  
a kontaktovat Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, oddělení koncepce dopravní 
infrastruktury pro zajištění výměny „Směrové tabulky pro cyklisty IS21a“ za „Směrovou tabulku  
pro cyklisty, IS21b“ (uvedení směru cyklotrasy směrem pod most) v místě odbočky cyklotrasy od nábřeží 
Jana Rysa pod Masarykův most. 

 

Bod programu: Komise výstavby a rozvoje města – vyjádření k ÚS 29 Minice – Horákův mlýn 
usnesení č.: 20/21/11/6  
1. RM bere na vědomí vyjádření Komise výstavby a rozvoje města k ÚS 29 Minice – Horákův mlýn. 
2. RM schvaluje požadovat po zpracovateli studie: 

- Prověření úpravy stávajícího dopravního napojení zejména rozšířením komunikace v rámci pozemku 
p.č. 515/4 jehož majitelem je město Kralupy n. Vlt. a umožnit odbočení ve směru na Prahu pro osobní 
automobily. Kromě rozšíření výjezdu na II/240 se jedná i o úpravu (rozšíření) celé komunikace  
od „mlýna“. Znamená to přeložku VO a vzdušného vedení NN.   
Výjezd od „mlýna“ na Prahu, je zatím ve studii řešen přes stávající otočku autobusů a šířka 

komunikace je uvažována 3,0m! 

- Zachování stávajícího mlýnského náhonu, který bude nejen přirozeným historickým odvodňovacím 
prvkem, ale zároveň připomínkou původního využití objektu. Doporučujeme počítat ve studii  
i v dalších stupních PD s existencí bývalého mlýnského náhonu, s jeho údržbou a zachováním.   
Pro zasakování dešťové vody je ve studii navržen průleh a v dalším postupu projekčních prací je 

nutnost provést hydrogeologický průzkum a studii odtokových poměrů, až potom navrhnout 

definitivní řešení.  

- Doplnění správy jednotlivých venkovních ploch. Plochy uvažované pro parkovací stání  
a extenzivní zeleň, jsou uvažovány jako veřejná prostranství. Požadujeme, aby celá plocha areálu 
bývalého mlýna zůstala ve správě majitele bytových domů, ať už to bude fyzická osoba, právnická 
osoba nebo budoucí SVJ.  
Ve studii toto zatím není jednoznačně specifikováno. 

 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku  k. ú. Lobeček 
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usnesení č.: 20/21/5/7 
RM schvaluje záměr města pronajmout část parc. č. st. 653/1 v k. ú. Lobeček o rozměru 10,5 m2 za účelem 
umístění přístřešku, za cenu …….. Kč/m2/rok. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 30.11.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 19.11.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 21 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.11.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.11.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                             Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


