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sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. března 2020 
(RM č. 6) 

 
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. 6 
usnesení č.: 20/6/1/1  
RM schvaluje návrh programu 6. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 05/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Novela organizačního řádu města - oblast kultury na MěÚ 
usnesení č.: 20/6/2/1  
1. RM schvaluje převedení agendy poskytování organizačně-administrativní podpory Kulturnímu  

a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou z odboru SVŠK na odbor KS. 
2. RM schvaluje převedení agendy zasílání investičních a neinvestičních příspěvků, podle schváleného 

rozpočtu města, Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou z odboru SVŠK na odbor 
KS. 

3. RM schvaluje převedení agendy zpracování podkladů k poskytování finančních dotací na podporu 
subjektů působících v místní kultuře a zájmových spolků, na základě žádostí těchto subjektů v rámci 
grantových schémat vyhlašovaných městem.  

4. RM schvaluje převedení agendy administrativně-organizační podpory pro činnost Kulturní komise RM 
z odboru SVŠK na odbor KS. 

5. RM jmenuje paní Lenku Císlerovou novou zapisovatelkou Kulturní komise RM.  
6. RM jmenuje paní Lenku Císlerovou novou zapisovatelkou Redakční rady Kralupského zpravodaje.  
7. RM schvaluje účinnost předmětných změn k 1. 5. 2020.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2020 
usnesení č.: 20/6/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 806.159,13 Kč. Jedná se o neinvestiční 

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“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4116 o 806.159,13 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 806.159,13 Kč (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím).  

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (ostatní služby 

a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnosti ve zdravotnictví). Jedná se o individuální 
dotaci pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 295.603 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Jedná se 
o finanční prostředky na úhradu vzdělávacích kurzů. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 119.548 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 (projektová dokumentace na demolici provizorní výpravní 
budovy ČD). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.508 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3421 org. 623 (projektová dokumentace na stavební úpravy 
půdních prostor skautského střediska). 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 516 (organizace výběrového řízení na PD Pivovarská 
sladovna). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 5213 
Krizová opatření na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5213 Krizová opatření. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5213 Krizová opatření. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 Ostatní 
činnosti jinde nezařazené na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3522 Ostatní nemocnice. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3599 Ostatní činnost  
ve zdravotnictví. 

 

Bod programu: Odložení plateb místních poplatků 
usnesení č.: 20/6/3/2 
RM schvaluje v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru a jejími očekávanými 
ekonomickými dopady na občany posunutí poplatkové povinnosti uhradit místní poplatek ze psů 
s předepsaným datem splatnosti v období od 1. 3. 2020 - do 30. 6. 2020 do 30. 10. 2020, a to bez vyměření 
sankce za pozdní úhradu. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Dohoda o financování – Cyklostezka Kralupy nad Vltavou – Zákolany 
usnesení č.: 20/6/4/1 
RM schvaluje uzavření dohody o financování k projektu Cyklostezka Kralupy nad Vltavou – Zákolany, ITI mezi 
realizátorem Městem Kralupy nad Vltavou a partnery projektu Obcí Otvovice a Obcí Zákolany, jejímž 
předmětem je způsob financování tohoto projektu. 

 

Bod programu: Cyklostezka Kralupy – Zákolany – dodatek č. 5 - Otvovice 
usnesení č.: 20/6/4/2 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 na vzniklé vícepráce a méněpráce, spočívající v rozšíření komunikace 

v úseku B2, v celkové výši 43 924,00 Kč bez DPH, resp. 53 148,04 Kč vč DPH. Dodatek bude uzavřen k SOD 
č. RISML/00117/2019, podepsané dne 01.10.2019, se zhotovitelem akce spol. Gardenline s.r.o., Šeříková 
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, v rámci akce: „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“. 

2. RM schvaluje následné přefakturování předmětných nákladů Obci Otvovice. 

 

Bod programu: Dodatek č. 6 – Cyklostezka Kralupy nad Vltavou – Zákolany 
usnesení č.: 20/6/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k SOD č. objednatele: RISML/00117/2019, jejímž předmětem je změna 
termínu dokončení díla. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby: „Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - 
Zákolany“ se společností Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. 

 

Bod programu: Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě  
a profesionalizace veřejné správy – dodatek č. 1 
usnesení č.: 20/6/4/4 
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RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. OKTAJSML/00013/2019  
se zhotovitelem ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, 170, IČ: 27208371, 
jehož předmětem je změna vzniku nároku na zaplacení předmětu díla a prodloužení termínu realizace 
vzdělávacích kurzů do 30.11.2020, a to v rámci projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě  
a profesionalizace veřejné správy. Tento dodatek bude uzavřen pouze v případě souhlasného stanoviska 
řídícího orgánu OPZ. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o pořádání Dne bez paměti 
usnesení č.: 20/6/5/1 
RM bere na vědomí pořádání akce Den bez paměti a Běhu proti demenci dne 03.06.2020 organizacemi 
Dementia I.O.V., z.ú., IČ: 06267688 a Rozběháme Česko, z.ú. 

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 20/6/5/2 
RM ukládá odboru RIaSM vypsat nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor (bufetu) v budově 
MěÚ Kralupy nad Vltavou za stejných soutěžních podmínek. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč  a Kralupy nad Vltavou (GasNet, s. r. o.) 
usnesení č.: 20/6/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného  
plynárenského zařízení  na  pozemcích města Kralupy nad Vltavou parc. č. 382/2, parc. č. 367/39, parc. č. 
367/38, parc. č. 367/1, parc. č. 362/22, parc. č. 367/37, parc. č. 362/9, parc. č. 352/1, parc. č. 352/4, parc. č. 
460 v k. ú. Lobeč a parc. č. 158/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., 
IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, 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 (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 20/6/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 136/35, parc. č.  136/9, parc. č. 135/14, parc. č. 136/17 
a parc. č. st. 555 v k. ú. Lobeček,  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 1.000,- Kč vč. DPH.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/6/5/5 
1. RM ruší účinnost usnesení RM č. 20/5/5/2, ze dne 9. 3. 2020, o zvýšení nájemného v bytech v majetku 

města, v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru a jejími očekávanými 
ekonomickými dopady na občany s tím, že o předmětné záležitosti bude nově rozhodnuto ve II. pololetí  
r. 2020.  

2. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 13, Chelčického č.p. 687 s paní J. D.  
ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

3. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 4, Vrchlického čp. 703 s paní M. L.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

4. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 10, Jana Palacha 738 s paní J. H.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

5. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 3, J. Palacha 738 s  panem G. M. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od  01.05.2020 do 30.04.2021. 

6. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 4, J. Palacha čp. 738 s paní L. R.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
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7. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 1, J. Palacha 738 s paní L. F.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce  od 01.04.2020 do 30.06.2020 za podmínky uzavření Dohody  
o splácení dluhu před podpisem smlouvy. 

8. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 16, Havlíčkova 900 s paní N. K.  
ze sociálních důvodů na  dobu 1 roku od 01.04.2020 do 31.03.2021. 

9. RM schvaluje prodloužení nájmu na byt č. 7, Komenského nám. 198 s paní T. N. jako na byt služební  
na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt 
usnesení č.: 20/6/5/6  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679 s panem R. S., zaměstnancem MěP 
Kralupy nad Vltavou,  jako na byt služební, na dobu 3 měsíce. 
                   

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 20/6/6/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 108 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu P. D.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 209 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní L. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 301 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu V. H.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 403 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. M.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 408 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní R. V.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.158 v DPS V Luhu č. 1181,  panu J. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 259 v DPS V Luhu 1181, paní R. J.,  

na dobu určitou od 01.05.2020 do30.04.2021. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181, paní V. L., na dobu určitou 

od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
         

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka stavebního materiálu  
usnesení č.: 20/6/9/1  

1. RM schvaluje vyhlášení a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 
materiálu“ formou uzavřené výzvy podle části 3 písm. b) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 
materiálu“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- MONTAKO - obchod s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 24235598, 
- Vladimír Žemla, sídl. Hůrka 1056, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402077, 
- Naděžda Tlášková, Libušina 487, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 45888671. 
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Bod programu: Žádost o souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu organizace a s čerpáním  
z investičního fondu 
usnesení č.: 20/6/9/2 
1. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou převod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč 

z rezervního do investičního fondu. 
2. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou čerpání z investičního fondu organizace ve výši 

191.725 Kč na dřevěný altán s umělým povrchem u tělocvičny DDM. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/6/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za měsíc březen 2020. 

 
Bod programu: Dvě správné podoby znaku města  
usnesení č.: 20/6/9/4 
RM schvaluje z odborného hlediska dvě korektní podoby znaku města (obr. 4, obr. 5) jako jediné možné  
pro jeho užívání. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 3  
usnesení č.: 20/6/11/1   
RM bere na vědomí zápis číslo 3/2020 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne 
12.03.2020. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Převedení částky 2.500.000,- Kč na „krizová opatření“ 
usnesení č.: 20/6/13/1  
RM schvaluje v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru převedení částky ve výši 
2.500.000,- Kč v rámci rozpočtu města na speciální paragraf „krizová opatření,“ ze kterého budou hrazeny 
náklady města v souvislosti s řešením předmětné situace.   

 

Bod programu: Finanční dar pro Nemocnici Slaný 
usnesení č.: 20/6/13/2  
RM schvaluje v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru poskytnutí finančního daru 
Nemocnici Slaný, IČO: 00875295, ve výši 50.000,- Kč na pořízení 2 ks monitorů na sledování zdravotních 
funkcí pacientů. 

 

Bod programu: Finanční dar pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/6/13/3  
RM schvaluje v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru poskytnutí finančního daru 
Záchranné službě Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, z.s., IČO: 49516736, ve výši 200.000,- Kč  
na pokrytí provozních a investičních nákladů při zajišťování zdravotních služeb na území města. 

 

Bod programu: Parkování v centru města po dobu „nouzového stavu“  
usnesení č.: 20/6/13/4  
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RM schvaluje v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru do doby ukončení „nouzového 
stavu“ bezplatné parkování ve všech zónách na území města, které jsou  určeny k placenému parkování 
prostřednictvím parkovacích hodin. 

 
 

Bod programu: Informace o možném dopadu současné situace na rozpočet města 
usnesení č.: 20/6/13/5  
RM bere na vědomí informaci místostarosty Libora Lesáka o možných dopadech současné závažné situace 
výskytu koronaviru na pokles příjmů příspěvkových organizací města a vznik jejich provozní ztráty a na plnění 
příjmové části rozpočtu města na r. 2020.  
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 06.04.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 24.03.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 6 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 23.03.2020. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24.03.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                      Libor Lesák, místostarosta      


