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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. dubna 2020 
(RM č. 8) 

 
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. 8 
usnesení č.: 20/8/1/1  
RM schvaluje návrh programu 8. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 07/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 10/2020 
usnesení č.: 20/8/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o nadační příspěvek 

na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na schválený 
projekt „Nákup generátoru ozonu pro JSDH Kralupy nad Vltavou a 3D tiskárny“. Navýšení příjmů kap. 
č. 10 – odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová opatření) o 50.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - odbor 
kancelář starosty, § 5213 (krizová opatření) o 50.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.817.417,35 Kč. Jedná se o příjmy  
za prodej respirátorů a ústenek. Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová 
opatření) o 1.817.417,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová 
opatření) o 1.817.417,35 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 497.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3392 (zájmová činnost v kultuře). Jedná se 
o investiční příspěvek pro PO KaSS jako spoluúčast k dotaci ze Státního fondu kinematografie na akci: 
„Renovace sedadel v kině Vltava“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.000.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 
465 (rekonstrukce komunikace Čechova) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města  
na investice). Jedná o uspořené finanční prostředky – akce byla vysoutěžena levněji. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.000.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). 
Jedná o uspořené finanční prostředky – akce byla vysoutěžena levněji. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka 2 kusů nových elektromobilů kategorie M1 
usnesení č.: 20/8/4/1 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 2 kusů nových 
elektromobilů kategorie M1“ v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 
s účinností od 01.07.2019, tedy mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 2 
kusů nových elektromobilů kategorie M1“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- AUTO KRALUPY a.s., Růžové údolí 554, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26434989 
- AUTO – Evžen Myslivec s.r.o., Pražská 314, 274 01 Slaný, IČ: 25046985 
- AMOND, spol. s r.o., Smečenská 889, 272 04 Kladno, IČ: 46359168 
- AUTO BRANKA Mělník, Mladoboleslavská 2862, 276 01 Mělník, IČ: 49245589 
- AUTO ŠÍDLO s.r.o., Únětická 20, 252 62 Horoměřice, IČ: 26128098 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Pavel Vosyka, řidič 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. rozvoje města 
- Jiří Herman, správce 

 

Bod programu: Nákup žacího stroje pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o. 
usnesení č.: 20/8/4/2 

1. RM schvaluje, aby Kralupská sportovní, spol. s r.o., realizovala nákup a uzavřela kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bude nákup žací stroje Iseki SXG 323 dle předložené cenové nabídky s dodavatelem Ing. 
Miroslavem Šípalem, se sídlem Libovice 68, 273 79 Tuřany u Slaného, IČ: 69005931 za cenu 404.000,00 Kč 
bez DPH, resp. 488.840,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje převedení finančních prostředků z odboru SVŠK určených na investice Kralupské sportovní, 
spol. s r.o., ve výši 400.000,00 Kč, a to na nákup žacího stroje Iseki SXG 323 od společnosti Ing. Miroslav 
Šípal, se sídlem Libovice 68, 273 79 Tuřany u Slaného, IČ: 69005931. 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 20/8/5/1 
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 36/29 a části pozemku parc. č. 36/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Lobeč 
Basketbalovému klubu Kralupy junior, z. s., IČ: 70129941,  za účelem pořádání sportovní akce STREET OPEN 
dne 13.06.2020  od 9:00 h do 14:00 h. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/8/5/2 
RM schvaluje  záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 62/20 v k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře  
6 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.06.2020 do 31.10.2020  
za nájemné 2.000 Kč, v dalších letech vždy od 01.05. do 31.10. za nájemné 2.400 Kč, za účelem provozování 
letní předzahrádky před provozovnou v Riegrově ulici čp. 172/3, Kralupy nad Vltavou. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu Dočasná změna nájemného v nebytových prostorech a z pozemků v majetku města 
usnesení č.: 20/8/5/3 
RM schvaluje  dočasnou změnu výše nájemného za pronájem  nebytových prostor a pozemků v majetku 
města, v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívající 
v jednostranném prominutí nájemného ze strany města za měsíce březen, duben a květen 2020  
u nájemních smluv uvedených v příloze č. 7 důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč  – doplnění pozemku (GasNet, s. r. o.) 
usnesení č.: 20/8/5/4 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene práva  uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného  
plynárenského zařízení  na  pozemku města Kralupy nad Vltavou parc. č. 347/9 v k.ú. Lobeč ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, za jednorázovou úhradu  
ve výši 400 Kč za každý metr trasy uložení vedení do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/8/5/5 

1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova čp. 900 panu Z. M.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Vrchlického čp.703 paní K. Š.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského čp. 198,  Mgr. J. S., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021. 

          

Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek – prodej pozemku v k.ú. Lobeček pro výstavbu  
garáže  
usnesení č.: 20/8/5/6 
RM  schvaluje komisi pro otvírání obálek s nabídkami k záměru „Prodej pozemku p.č.153/116 v k.ú. Lobeček“  
ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Helena Lesáková, vedoucí oddělení SM 
- Martina Kučerová, referentka oddělení SM  
- Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
-    Libuše Literová, referentka oddělení SM  
    

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Převedení webových stránek a domén www.kralupskyzpravodaj.cz a www.infokralupy.cz 
pod město 
usnesení č.: 20/8/8/1 
1. RM schvaluje převedení webových stránek www.kralupskyzpravodaj.cz  od pana Jana Doležálka, za cenu 

41.500,- Kč pod město a pověřuje Odbor kanceláře starosty zhotovením smlouvy o převodu  
ke dni 01.05.2020. 

2. RM schvaluje převedení webových stránek www.infokralupy.cz od pana Jana Bartoše, za cenu 58.000,- Kč 
pod město a pověřuje Odbor kanceláře starosty zhotovením smlouvy o převodu ke dni 01.05.2020. 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/8/9/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za měsíc duben 2020. 

 
Bod programu: Žádost o schválení odpisového plánu TSM na rok 2020 
usnesení č.: 20/8/9/2 
RM schvaluje přiložený odpisový plán TSM na rok 2020. 
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Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vlt. - rok 2019 
usnesení č.: 20/8/9/3 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace města: Technické služby města za účetní období 2019 
sestavenou ke dni 31.12.2019. 

 
Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2019 
usnesení č.: 20/8/9/4 
RM schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2019 ve výši  2.064.229,00  Kč  
následovně: 
do fondu investičního 2.064.229,00  Kč. 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou za rok 2019 do rezervního fondu.  
usnesení č.: 20/8/9/5 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou  

za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019. 
2. RM schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření MěBP za rok 2019 následovně:  

odvod zřizovateli ve výši 1.511.167,40 Kč 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 4/2020 
usnesení č.: 20/8/11/1   
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 4/2020 ze dne 02.04.2020. 

Bod programu: Sportovní komise RM - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 20/8/11/2 
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na přípravu a účast na 
závodech světového poháru v ledolezení pro Anetu Loužeckou , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 
69.000 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 Anetu Loužeckou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na přípravu a činnost 

dospělého fotbalu mužstva  “A“  pro FK Kralupy 1901, z. s. , IČ: 4700668, V Olších 498, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou, ve výši 200.000 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 FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 470668, V Olších 498, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou. 
 
3.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na podporu zabezpečení nákladů A týmu 

Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ:  49520342, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve 

výši 300.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
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3.2. 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 Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ:  49520342, Mostní 
812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Sekundérní rozvody tepla 
usnesení č.: 20/8/13/1   
RM ukládá vedení města zahájit opětovné jednání se spol. TAMERO, s.r.o. o převodu sekundérních rozvodů 
tepla z vlastnictví města na uvedenou společnost. 

 
Bod programu: Přístavba učebny ve dvoře ZUŠ 
usnesení č.: 20/8/13/2 
RM schvaluje objednání úpravy projektové dokumentace na přístavbu učebny ve dvoře ZUŠ od Ing. arch. 
Květy Berkové – ADU, s.r.o., podle předložené nabídky projektových prací ze dne 20.04.2020, po optimalizaci 
ze strany odboru RIaSM, za cenu 49.000,- Kč + DPH. 

 
Bod programu: Dopis HK Kralupy, z.s. 
usnesení č.: 20/8/13/3 
RM schvaluje předložené znění dopisu HK Kralupy, z.s. ohledně situace po ukončení dosavadní smlouvy  
o užívání hokejové haly. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Převedení webových stránek a domén www.kralupskyzpravodaj.cz a www.infokralupy.cz 
pod město 
usnesení č.: 20/8/8/1 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Janem Bartošem ml. na dobu neurčitou o zajištění správy webového 
portálu  www.infokralupy.cz za cenu ……………Kč/ měsíc + případné další služby „nadstandard“ ve výši……..Kč 
za normostranu, písemně zadané objednávkou  Odboru Kanceláře starosty. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 04.05.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 21.04.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 8 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.04.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Libor Lesák, místostarosta 


