
  č.j.: MUKV 25339/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. května 2021 
(RM č. 10)  

 
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. 10 
usnesení č.: 21/10/1/1  
RM schvaluje návrh programu 10. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 9/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 12/2021 
usnesení č.: 21/10/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.021.060 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na výkon 
sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1.021.060 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6171 (činnost místní správy) o 934.060 Kč a kap. č. 2 – SVŠK, § 4341 
(sociální pomoc osobám v hmotné nouzi) o 87.000 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (ostatní služby 

a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Finanční prostředky budou 
použity na poskytnutí individuální dotace pro společnost Zdravotní klaun o.p.s., která byla schválena RM 
29.03.2021, usnesení č. 21/7/13/2. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 6409 (ostatní činnosti j.n.).  
Odůvodnění: Odbor dopravy obdržel dne 13.04.2021 podání ve smyslu „námitky proti úkonu správce 
daně", na základě kterého správní orgán provedl následnou kontrolu a zjistil, že platby uhrazené spolkem 
Ochrana řidičů o. s., uskutečněné na základě Výzvy k uhrazení určené částky za provozovatele 
motorových vozidel, byly hrazeny až po dni splatnosti a měly být provozovateli motorového vozidla dle 
ustanovení § 125h odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, bezodkladně vráceny jako přeplatek. Vzhledem k tomu, že tyto přeplatky v roce 
2018 až 2019 nebyly provozovatelům motorových vozidel vráceny, žádá tímto Odbor dopravy  
o převedení částky ve výši 50 000 Kč z rezervy města do rozpočtu kap. č. 13, pro vrácení těchto přeplatků 
provozovatelům motorových vozidel. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.515 Kč z kap. č. 6 – městská policie, § 5311 (programové 
vybavení) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). Jedná se o finanční 
prostředky na nákup softwaru, které již nebudou čerpány a budou převedeny do rezervy města  
na investice. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 364.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ Generála Klapálka). Na základě usnesení 
RM ze dne 26.04.2021 č. usnesení 21/9/9/6, budou finanční prostředky převedeny Základní škole 
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Generála Klapálka a použity na realizaci výměny podlahové krytiny ve třech třídách prvního stupně, 
výmalby čtyř tříd prvního stupně a vybavení jedné z tříd novým nábytkem. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 190.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ Komenského). Finanční prostředky budou 
převedeny Základní škole Komenského nám. a použity na realizaci výmalby a na obnovu a doplnění lavic  
a židlí, relax koutků a laviček do přístavby, viz materiál RM 10.05.2021, bod č. IX/5. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 38.720 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3113 org. 459 (rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála 
Klapálka v Kralupech nad Vltavou). Finanční prostředky budou použity na provedení aktualizace rozpočtu 
pro výběrové řízení z úvěrového rámce, viz usnesení ZM č. 21/03/5/2 ze dne 03.05.2021.  

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.067 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 (Ostatní sociální 
péče a pomoc dětem a mládeži) na § 3612 (Bytové hospodářství). 

 

Bod programu: Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě 
usnesení č.: 21/10/3/2 
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku 
podnikatelů a o pojištění odpovědnosti. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – Cenová nabídka na výkon činnosti Technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
usnesení č.: 21/10/4/1 
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 20 000,- Kč bez DPH, resp. 24 200,- Kč vč. DPH, na dobu předpokládané realizace 
stavby Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou, tj. 6 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 
Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou, tj. 6 měsíců a jednorázovou úhradu vypracování plánu BOZP  
a ohlášení zahájení prací na OIP ve výši 7 500,- Kč. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/10/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., se sídlem Zlončice 161, 278 01, IČ: 07951264,  
za celkovou cenu 4.143.400,54 Kč bez DPH, resp. 5.013.514,65 Kč s DPH. 

 

Bod programu: DPS U Cukrovaru čp. 1171 - Atrium  
usnesení č.: 21/10/4/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění 
stavby včetně vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci „Snížení energetické náročnosti 
atria a vnitřního schodiště v DPS čp. 1171, ulice U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Ing. arch. 
Michalem Davidem, 3projekt-sdružení projektantů, K remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 – Chodov ve výši 
50.000,- Kč (cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH). 

 

Bod programu: Realizace přeložky sdělovacího kabelu DK5 Kralupy nad Vltavou – Všetaty – ČDTelematika –  
dodatek č. 1 k SOD 
usnesení č.: 21/10/4/7 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00096/2020, ev. č. zhotovitele: 20/003/303, 
na provedení nucené přeložky sdělovacího kabelu DK 5 Kralupy nad Vltavou – Všetaty, který bude uzavřen  
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se zhotovitelem akce spol. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 614 59 445, jehož 
předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 30.06.2021. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď Nádražní 
ulice, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/10/4/9 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice provizorní 
výpravní budovy a nová opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MORKUS Morava 
s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485, za celkovou cenu 2.354.673,64 Kč bez DPH, resp. 
2.849.155,11 Kč s DPH. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem pozemku parc. č. 60/12 v k. ú. Minice    
usnesení č.: 21/10/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 60/12 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou 
o výměře 33 m2, s Jiřím Struneckým, bytem Pražská 83, Kralupy nad Vltavou, za účelem využití pozemku jako 
předzahrádky u rodinného domu čp. 83 Pražská, Kralupy nad Vltavou. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného je 10 Kč/m2/rok, tj. 330,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Žádosti o nájem částí pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček (zahrádky za SOU)    
usnesení č.: 21/10/5/2 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  části  pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  

o výměře 97 m2, s J. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření  
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
6 měsíců, výše nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 485,- Kč/rok. 

2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
o výměře 57 m2, s A. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem 
zahrádkaření a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
6 měsíců, výše nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 285,- Kč/rok. 

3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
o výměře 121 m2, s J. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření 
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
6 měsíců, výše nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 605,- Kč/rok. 

4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
o výměře 134 m2, s J. M. S., bytem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření  
a rekreace.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše 
nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 670,- Kč/rok. 

5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
o výměře 126m2, s M. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření 
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
6 měsíců, výše nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 630,- Kč/rok. 

6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
o výměře 193m2, s V. J., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření a rekreace. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného je  
5,- Kč/m2/rok, tj. 965,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene  v k. ú. Zeměchy (Středočeský kraj) 
usnesení č.: 21/10/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – uložení inženýrských sítí do pozemku  
parc. č. 502/4 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je Středočeský kraj, ve prospěch 
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oprávněného, Města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, za jednorázovou úhradu ve výši 15.783,00 Kč.  
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 21/10/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky  na pozemku parc. č. 367/16  v k. ú. Mikovice u Kralup  
nad Vltavou,  jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 367/13 
v k. ú. Mikovce u Kralup nad Vltavou 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.: 21/10/5/5 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta Brigádníků 679 s paní E. D.  

ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.06.2021 do 31.05.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 
2. RM schvaluje uzavření nové  nájemní smlouvy na byt č. 17, Dr. E. Beneše č. p. 539 s paní A. P.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2021 do 31.05.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 
3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše č. p. 539 s paní E. C. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2021 do 30.04.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 
4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8, Havlíčkova čp. 900 s paní M. R.,  jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.06.2020 do 31.05.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738  paní A. D. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíce od 01.06.2021 do 31.08.2021 za podmínky dodržení uzavřené Dohody o splácení dluhu.  

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt 
usnesení č.: 21/10/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Vrchlického 703 s L. H., zaměstnancem ZŠ Gen. Klapálka, 
jako na byt služební. 

 

Bod programu: Pronájem části pozemku pod garáží k. ú. Lobeček   
usnesení č.: 21/10/5/7 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.st. 171/2 v k. ú. Lobeček, pod stávající 
garáží, o výměře 20 m2, na dobu určitou do 31.12.2024, za nájemné 5.000,- Kč / rok, s paní L. K.,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – divadelní festival  
usnesení č.: 21/10/5/8 
1. RM  schvaluje  uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu cca 

1.300 m2, za účelem konání divadelního festivalu „Za Vodou“, pořádaného DS Scéna Kralupy ve dnech 
11.06.2021 – 13.06.2021 za předpokladu dodržení všech hygienických podmínek v rámci aktuálně 
nařízených pravidel vlády a s ohledem k současné epidemiologické situaci. 

2. RM schvaluje zařazení divadelního festivalu Za Vodou do městského kulturně – společenského pásma 
Kralupské kulturní léto dle Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavu č. 3/2019 o nočních klidu, 
čl. 3, bod 2.c). 

 

Bod programu: Pořádání 9. ročníku kralupského vinobraní  
usnesení č.: 21/10/5/9 
RM bere na vědomí pořádání 9. ročníku vinobraní Charitou Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800,  
dne 18.09.2021,  v ulicích  Sokolská a Kaplířova od 14:00 hodin do 21:00 hodin. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Veltrusy (Vodárny Kladno – Mělník a.s.) 
usnesení č.: 21/10/5/10 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení kN a NN na pozemcích parc. č. st 948 a parc. č. 483/5 v k. ú. Veltrusy, jejichž 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., se sídlem  
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ: 46356991, za jednorázovou úhradu ve výši 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: Žádost o nájem služebního bytu  
usnesení č.: 21/10/5/11 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt paní J. P., zaměstnanci MěÚ Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Záměr města - pronájem části pozemku parc.č.st.158  v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 21/10/5/12 
RM schvaluje záměr města uzavřít smlouvu nájemní na pronájem části pozemku parc.č.st. 158 o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Lobeč (vyznačené na snímku mapy) za nájemné ve výši 10,- Kč/m2 v prvním roce nájmu a ve výši 
50 Kč/m2 v dalších letech až do doby kolaudace stavby byt. domu vybudované na předmětné části pozemku, 
v souladu se zastavovací studií „Bytové domy Lobeč“. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Prevence kriminality – městská hra – detektivní pátrání 
usnesení č.: 21/10/6/1 
RM bere na vědomí informaci o celoměstské hře „Detektivní pátrání“, která proběhne v katastru města 
Kralupy nad Vltavou ve dnech 17. – 30.05.2021. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 21/10/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 261 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní B. K., bytem Fügnerova, Mělník. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 157 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní L. P., bytem Hůrka 1044, Kralupy nad Vltavou. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 455 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní H. T., bytem Tylova 734, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 21/10/6/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 114 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. Š.,  

na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 207 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. Š.,  

na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 411 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní V. L.,  

na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 251 v DPS sídl. U Cukrovaru 1181, paní D. E.,  

na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 457 v DPS V Luhu 1181, paní P. J.,  

na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2022. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 556 v DPS V Luhu 1181, panu M. C., na dobu určitou 

od 01.06.2021 do 31.05.2022. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Nabídka prodeje akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. 
usnesení č.: 21/10/8/1 
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů společnosti Vodárny 
Kladno – Mělník a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ: 46356991, zastoupené Ing. Radkem 
Větrovcem, předsedou představenstva, v počtu 2968 ks akcií za kupní cenu 366,- Kč za jednu akcii. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020.  

Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2020 
usnesení č.: 21/10/9/1 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 u příspěvkových 

organizací města: 
 

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace, 

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 
 
 
2. RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a jejich rozdělení  

do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
MŠ Dr. E. Beneše: 
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 74.331,24 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie  61.595,38 Kč 
Fond rezervní      12.735,86 Kč      
  
MŠ Gen. Klapálka:  
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 138.082,47 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie  138.082,47 Kč     
        
ZŠ a MŠ Třebízského:  
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 237.182,54 Kč 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie   163.959,26 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy    20.473,00 Kč  
Rezervní fond      52.750,28 Kč       
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ZŠ Komenského nám.:  
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 85.512,89 Kč. 
Fond rezervní      85.512,89 Kč 
 
ZŠ Gen. Klapálka:  
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 741.727,65 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie  689.926,74 Kč 
Fond rezervní        51.800,91 Kč     
    
ZŠ Václava Havla: 
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 653.217,58 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie  521.907,81 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy       2.318,00 Kč 
Fond rezervní      128.991,77 Kč 
 
ZŠ 28. října: 
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 83.982,45 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie  38.873,00 Kč 
Fond rezervní    45.109,45 Kč 
 
ZŠ Jodlova 
  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 170.510,65 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie     29.898,00 Kč 
Fond rezervní     140.612,65 Kč 
 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou: 
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 233.625,14 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie    61.162,35 Kč 
Fond rezervní      172.462,79 Kč     
           
DDM:  
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 140.830,39 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie  100.364,28 Kč 
Fond rezervní        40.466,11 Kč 
 
Městské muzeum: 
 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 669.954,09 Kč. 
Odvod zřizovateli za nevyčerpané energie    68.966,45 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy      2.000,00 Kč 
Odvod zřizovateli     568.987,64 Kč 
Fond odměn        30.000,00 Kč 
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3. RM bere na vědomí zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách v příspěvkových organizacích 
města Kralupy nad Vltavou v roce 2020. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 21/10/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, čerpání finančních prostředků ve výši 245.842 
Kč z rezervního fondu organizace na rekonstrukci a demontáž podlah ve dvou učebnách. 

 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 21/10/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků v celkové 
výši 9.196 Kč z rezervního fondu organizace na nákup 3 ks zavlažovacích vaků v celkové hodnotě 1.695 Kč,  
a na nákup 4 ks čmelínů v celkové hodnotě 7.501 Kč. 

 

Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r. o. - přehledová zpráva 04/2021 
usnesení č.: 21/10/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Kralupské sportovní, spol. s r. o., za měsíc duben 2021. 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města  
usnesení č.: 21/10/9/5 
1. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 190.000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 

organizacím, pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, na realizaci výmalby  
a obnovu a doplnění lavic a židlí, relax koutků a laviček do přístavby, dle předložené žádosti ředitelky. 

2. RM bere na vědomí informaci o stavu podlah ve 2. patře staré budovy ZŠ Komenského a návrh odboru 
RIaSM k zařazení oprav do rozpočtu na rok 2022. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z fondu investic 
usnesení č.: 21/10/9/6 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, realizaci investiční akce rekonstrukce 
pískovišť na školních zahradách všech tří budov, a čerpání z investičního fondu v celkové výši 202.160 Kč. 

 

Bod programu: Informace o pořádání farmářských trhů v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 21/10/9/8 
RM bere na vědomí informaci o pořádání Farmářských trhů na pěší zóně Palackého náměstí dne 12.06.2021, 
pořádané Kulturním a společenském střediskem v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: Provedení rekonstrukcí v DPS  
usnesení č.: 21/10/9/9 
1. RM ukládá odboru RIaSM zajistit rekonstrukce bytových jednotek v bytech zvláštního určení na adresách 

V Luhu 1181 a Sídliště U Cukrovaru 1171 v celkovém počtu 16 bytů, maximálně však do vyčerpání finanční 
částky ve výši 812.931,05 Kč (viz bod 3. usnesení), jejichž předmětem je úprava bytových jednotek  
na bezbariérové.  

2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit investiční akci rekonstrukce bytových jednotek v bytech zvláštního 
určení na adresách V Luhu 1181 a Sídliště U Cukrovaru 1171 jménem města. 

3. RM ukládá Sociálním službám města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, převést Investiční 
fond v celkové výši 812.931,05 Kč zpět zřizovateli městu Kralupy nad Vltavou. 

 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: ÚS 13 (Z44) – Minice – Na Žebrech 

část ÚS 12 (Z43) – Minice – Na Žebrech   
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usnesení č.: 21/10/10/1 
RM bere na vědomí developerem předložený návrh změn předmětné územní studie, reagující na příslušná 
usnesení RM, ve smyslu úprav původně předložené studie. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Příprava smluvní dokumentace v rámci plánování nové výstavby v lokalitě „Za nádražím“ 

usnesení č.: 21/10/13/1 
RM bere na vědomí dosavadní vývoj jednání se spol. FINEP HOLDING, SE a CITRONELLE a.s. a ukládá 
pověřenému právnímu zástupci města pokračovat v jednáních, resp. pracovat na přípravě smluvní 
dokumentace. Rada města si vyhrazuje právo sdělit své stanovisko až po předložení konečných návrhů 
příslušných smluv s tím, že tyto smlouvy budou podléhat konečnému schválení ze strany zastupitelstva 
města. 

Bod programu: Záměr Rugby Club Kralupy, z.s. o provedení úprav sportovního areálu Mikovice (Slavoj) 
usnesení č.: 21/10/13/2 

1. RM bere na vědomí žádost Kralupské sportovní s.r.o. (resp. Rugby Club Kralupy, z.s.) o zřízení vodovodní 
a kanalizační přípojky do sportovního areálu. 

2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit možnosti vybudování předmětných přípojek, vč. zjištění příslušné výše 
finančních nákladů. 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: ÚS 13 (Z44) – Minice – Na Žebrech 

část ÚS 12 (Z43) – Minice – Na Žebrech   
usnesení č.: 21/10/10/1 
RM souhlasí s předmětnými úpravami územní studie, které byly vyvolány na základě požadavků RM, 
prostřednictvím usnesení RM č. 21/6/11/2 a  č. 21/7/11/3. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: BD čp. 131, Komenského náměstí – zateplení vnějšího pláště  
(bod IV/3) 

 

Bod programu: Objekt čp. 198, Komenského náměstí – výměna střešní krytiny, střešních oken a tepelné  
izolace podkroví  
(bod IV/4) 

 

Bod programu: BD čp. 495, ulice Husova – zateplení vnějšího pláště 
(bod IV/5) 

 
Bod programu: Přečerpávací stanice dešťových vod v Kralupech nad Vltavou  
(bod IV/8) 
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INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 24.05.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 11.05.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 10 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 10.05.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 11.05.2021 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                        Libor Lesák, místostarosta 
 
 


