
  č.j.: MUKV 29455/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. května 2021 
(RM č. 11) 

 
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. 11 
usnesení č.: 21/11/1/1  
RM schvaluje návrh programu 11. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Oprava Karbanova pamětního křížku v Kralupech nad Vltavou - Lobči 
usnesení č.: 21/11/2/1  
RM schvaluje provedení opravy Karbanova pamětního křížku, který se nachází v katastrálním území Lobeč, 
zhotovitelem Pavlem Kytkou – kamenosochařské a restaurátorské práce, Veverkova 3, Praha 7, IČ: 49722727, 
za celkovou cenu 74 150 Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH), dle položkové cenové nabídky ze dne 
10.05.2021. Finanční náklady budou hrazeny z rezervy na investice na rok 2021. 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2021 
usnesení č.: 21/11/2/2  
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2021, ve spojení  
se zohledněním podílení se na řešení pandemické situace,  ve výši uvedené v příloze materiálu. Odměny 
budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2021 
usnesení č.: 21/11/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o odvod 

zřizovateli z fondu investic příspěvkové organizace Městský bytový podnik. Finanční prostředky budou 
použity na opravy bytového fondu dle usnesení RM č. 21/9/9/9 ze dne 26.04.2021. Navýšení příjmů kap. 
č. 7 – správa majetku, § 3612 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 o 250.000 
Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 2.546.925,74 Kč. Jedná se 
o odvod kladného hospodářského výsledku za nevyčerpané energie a za neodvedené odpisy od 
jednotlivých příspěvkových organizací města na základě usnesení RM. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. 
Navýšení příjmů dle tabulky:  

§ kap. PO  částka v Kč 

3111   2 MŠ Dr. E. Beneše 61.595,38 

3111   2 MŠ Gen. Klapálka 138.082,47 

3113   2 ZŠ a MŠ Třebízského 184.432,26 

3113   2  ZŠ Gen. Klapálka 689.926,74 
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3113   2 ZŠ Václava Havla 524.225,81 

3117   2 ZŠ 28. října 38.873,00 

3114   2 ZŠ Jodlova 29.898,00 

3231   2   Základní umělecká škola 61.162,35 

3421   2 Dům dětí a mládeže 100.364,28 

3315   2 Městské muzeum 70.966,45 

3639   5 Technické služby 298.730,00 

3392  10 Kulturní a společenské středisko 348.669,00 

  celkem 2.546.925,74 

       a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.546.925,74 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 812.931,05 Kč. Jedná  
se o odvod zřizovateli z fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
Finanční prostředky budou použity na opravu bytových jednotek v bytech zvláštního určení dle usnesení 
RM č. 21/10/9/9 ze dne 10.05.2021. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 o 812.931,05 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 o 812.931,05 Kč. 
 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 10.863 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky od příspěvkové organizace Městský bytový podnik města Kralupy nad Vltavou, které budou 
použity na opravu bytu č. 7, Vrchlického 703 dle usnesení RM č. 21/6/4/4 ze dne 15.03.2021. Navýšení 
příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 o 10.863 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 
o 10.863 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 915.460 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 915.460 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 915.460 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 188.276 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (ZŠ Jodlova). Finanční 
prostředky budou použity na autorský dozor a BOZP na realizaci akce „Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 750.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 413 (dopravní hřiště v ZŠ 
Třebízského). Finanční prostředky budou použity na koordinátora BOZP, na technický dozor investora  
a na doplatek realizace akce: „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“. Na tuto akci bylo 
schváleno v ZM 15.03.2021 4.343.590 Kč (2.810.000 Kč z přebytku hospodaření za r. 2020 a 1.533.590 Kč 
z darů). RM schválila 10.05.2021 zhotovitele akce a uzavření smlouvy o dílo za celkovou cenu 
5.013.514,65 Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 74.150 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3326. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
nákladů spojených s opravou Karbanova pamětního křížku, viz materiál odboru OKTAJ bod č. II/1. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.340 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Finanční prostředku budou použity na úpravu 
místností na MěÚ – v rámci zkapacitnění pracoviště „Registr vozidel“, viz materiál odboru RIaSM bod  
č. IV/5. 
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5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (Ostatní služby 
a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Jedná se o vyplacení 
individuální dotace pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka respirátorů a nanoroušek, pro provoz Městského úřadu  
a dalších 9 ti neškolských subjektů Města na období od června do prosince r. 2021 
usnesení č.: 21/11/4/1 
1. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka respirátorů“ 

v celkovém počtu 25 tisíc kusů s dodavatelem TAXEN s.r.o., se sídlem Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, 
IČ: 08914940, za celkovou cenu 72.250,00 Kč. 

2. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka nanoroušek“  
v celkovém počtu 5 tisíc kusů s dodavatelem SPUR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín,  
IČ: 46900098, za celkovou cenu 49.500,00 Kč bez DPH, resp. 59.895,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Rekonstrukce pavilónu MV3 – jídelny a kuchyně ZŠ V. Havla – projektová dokumentace 
usnesení č.: 21/11/4/2 
RM schvaluje postup podle části 3. písm. c) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  
tj. formou otevřené výzvy oslovením dodavatelů uvedených v důvodové zprávě a uveřejněním zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele, a to v rámci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce pavilónu MV3 – 
jídelny a kuchyně ZŠ V. Havla – projektová dokumentace“. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III.  
etapa 
usnesení č.: 21/11/4/3 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III. etapa“ s dodavatelem ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem  
Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 14864878, za celkovou cenu 8.793.830,38 Kč bez DPH, resp. 
10.640.534,76 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Úprava místností na MěÚ v souvislosti se zkapacitněním pracoviště „Registr vozidel“ 
usnesení č.: 21/11/4/5 
RM schvaluje zadání provedení truhlářských prací na akci „Úprava místností na MěÚ v souvislosti  
se zkapacitněním pracoviště „Registr vozidel“ u zhotovitele P a M Týř – zakázkové truhlářství, V Cihelnách 
622, 277 46 Veltrusy, IČ: 16551109, ve výši 54.000,- Kč bez DPH (65.340,- Kč vč. DPH), dle předložené cenové 
nabídky ze dne 19.05.2021. 

 

Bod programu: Stavební opravy bytu č. 1, J. Palacha čp. 738, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/11/4/6 
1. RM schvaluje financování opravy bytu č. 1, J. Palacha čp. 738, Kralupy nad Vltavou ve výši 31.980,- Kč bez 

DPH (36.777,- Kč vč DPH) z rozpočtu odboru RIaSM.  
2. RM ukládá MěBP vymáhat finanční částku ve výši 36.777,- Kč od nájemníka bytu č. 1, paní F.,  

J. Palacha čp. 738, Kralupy nad Vltavou za provedení stavebních oprav včetně úklidu po ukončení nájmu. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Lobeč  
usnesení č.: 21/11/5/2 
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 05.06.2021  od 9:00 h do 14:00 h. 
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Bod programu: Změna nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/11/5/3 
RM schvaluje změnu nájemní smlouvu č. SMSMLO/0110/2017 ze dne 13.12.2017 o nájmu části pozemku 
parc. č. 167/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. Změnou 
nájemní smlouvy dojde k úpravě výměry pronajatého pozemku tak, že předmětem nájmu bude část pozemku 
par. č. 167/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře 250 m2 a k úpravě výše ročního nájmu na částku 
2.500,00 Kč.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/11/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 200/10 v k. ú. Lobeč, 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 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.: 21/11/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 246 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 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.: 21/11/5/6 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 20, Havlíčkova čp. 900 s panem P. F. ze sociálních 

důvodů 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. 11. Havlíčkova čp. 900, s panem P. S. 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. 29, Dr.E.Beneše čp. 539 s panem M. L.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2021 do 30.06.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 
4. RM schvaluje  uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Na Hrádku čp. 101 s panem S. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2021 do 30.06.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu J. F. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku  od 01.07.2021 do 30.06.2022. 
6. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp. 539 s paní J. Č.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2021 do 31.05.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 
7. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám čp. 198, jako na byt služební 

na dobu 1 roku od 01.06.2021 do 31.05.2022 s nájemným od 01.06.2021 do 31.12.2021 ve výši  
50,- Kč/m2/měsíc a od 01.01.2022 ve výši 80,- Kč /m2/měsíc.  

8. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 32, Chelčického  čp. 687, jako na byt služební  
na dobu 1 roku od 01.07.2021 do 30.06.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč /m2/měsíc.  

9. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679  paní Z. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2021 do 30.09.2021. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48 paní H. S. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 01.06.2021 do 31.08.2021 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 

 

Bod programu: Informace o pořádání výstavy a festivalu Historie Rocku  
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usnesení č.: 21/11/5/7 
1. RM bere na vědomí informaci Víta Macháčka o pořádání výstavy a festivalu Historie Rocku ve dnech  

od 15.07.2021, kdy bude instalována výstava na terase před MěÚ, parc. č. st. 1075 k. ú. Kralupy  
nad Vltavou do 17.07.2021, kdy proběhne festival Historie Rocku na části pozemku parc. č. 566/1  
k. ú. Kralupy nad Vltavou (prostor mezi kostelem a fontánou).   

2. RM schvaluje využití el. energie ze sloupku na náměstí a WC v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou (pouze 
do 18:00 hodin) pro akci festival Historie Rocku za předpokladu úhrady spotřebované el. energie.                    

 

Bod programu: Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Hartmanice u Poličky 
usnesení č.: 21/11/5/8 
RM ukládá oddělení SM navrhnout postup vedoucí k odprodeji části předmětného pozemku vlastněného 
městem. 

 

Bod programu: Záměr města – výkup pozemků v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 21/11/5/9 
RM ukládá oddělení SM jednat s vlastníky o nižší odkupní ceně za předmětné pozemky. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 
usnesení č.: 21/11/5/10 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 s H. T., TP Palackého  
nám. 1, Kralupy nad Vltavou ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: 1) Dočasná změna nájemného v nebytových prostorech a z pozemků v majetku města 
                            2) Žádost o snížení nájemného (bufet MěÚ)     
usnesení č.: 21/11/5/11  
1. 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 u restauračních předzahrádek od 01.04.2021 – 
31.05.2021, a u nebytových prostor v DPS od 01.04.2021 – 30.04.2021, u nájemních smluv uvedených 
v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

2. RM schvaluje dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města, 
v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívajícími 
v jednostranném snížení nájemného ze strany města na částku 2.500,- Kč/měsíc, za měsíce duben a 
květen 2021 společnosti HYPOFIN s.r.o., IČO: 48039373, č. smlouvy SMSMLO/00053/2020. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (CETIN a. s.) 
usnesení č.: 21/11/5/12 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 569/2, parc. č. 3/87, parc. č. 72/3, parc. č. 669/1, 
parc. č. 590/7, parc. č. 1673 a parc. č. st.72/7, vše v k. ú. Kralupy 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 1.000 Kč vč. DPH. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Sdělení vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech  
nad Vltavou ve věci aktuální žákovské kapacity školských městských zařízení (MŠ, ZŠ) 
usnesení č.: 21/11/6/1 
RM bere na vědomí informace vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu  
v Kralupech nad Vltavou ve věci aktuální žákovské kapacity školských městských zařízení (MŠ, ZŠ). 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: ŽPSML/00001/2021 na zhotovení  
akce: „Revitalizace funkční ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček, Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 21/11/7/1 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ŽPSML/00001/2021 na zhotovení akce: „Revitalizace  
funkční ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček, Kralupy nad Vltavou“, jehož předmětem jsou 
méněpráce a související snížení ceny za dílo o 33.900,- Kč bez DPH. 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Individuální dotace – Římskokatolická farnost 
usnesení č.: 21/11/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5223 

(neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem), org. 0011 (fond STA), Římskokatolické 
farnosti Kralupy nad Vltavou, IČ 49519085, se sídlem Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, 278 01, 
zastoupené panem Mgr. Františkem Masaříkem, administrátorem farnosti, předkládám Radě města 
Kralupy nad Vltavou žádost o dotaci ve výši 4.000,- Kč z fondu STA na r. 2021, na podporu a výdaje 
související s konáním projektu „Noc kostelů 2021“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou 
farností Kralupy nad Vltavou, IČ 49519085, se sídlem Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, 278 01, 
zastoupené panem Mgr. Františkem Masaříkem, administrátorem farnosti. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období duben 2021 
usnesení č.: 21/11/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období duben 2021 

 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města  
usnesení č.: 21/11/9/2   
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 199.679 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, na nákup DHM a realizaci oprav, dle předložené žádosti. 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města 
usnesení č.: 21/11/9/3 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 460.235,60 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 
organizacím, pro Základní školu a Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, na opravu/renovaci 
podlah ve čtyřech učebnách. 

 

Bod programu: Informace o provozu mateřských škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2021 
usnesení č.: 21/11/9/4 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2021.  
 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2021 do 31.07.2021. 
MŠ Gen. Klapálka bude v období hlavních prázdnin v provozu od 01.08.2021 do 31.08.2021. MŠ je v tomto 
období schopna zajistit umístění dětí pracujících rodičů dle předchozího nahlášení do 15.06.2021. 
Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
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MŠ Dr. E Beneše: 
Uzavření celé organizace od 01.08.2021 do 31.08.2021. 
MŠ Dr. E. Beneše bude v období hlavních prázdnin v provozu od 01.07.2021 do 31.08.2021 pro děti 
přihlášené do 31.5.2021 a za předem uhrazenou úhradu (do 20.06.2021). Přihlášeným dětem se školné 
nevrací. 
 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2021 do 31.08.2021. 

 

Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2021/2022 
usnesení č.: 21/11/9/5 
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní 
rok 2021/2022 podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, ve výši 450 Kč na měsíc za jedno dítě,                
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 550 Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
ve výši 400 Kč na měsíc za jedno dítě.                             

 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu kraje  
usnesení č.: 21/11/9/6 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, zapojení se do projektu „Obědy do škol 

ve Středočeském kraji IV“ pro školní rok 2021/2022, financovaného z Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 

2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizaci, zapojení  
se do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji IV“ pro školní rok 2021/2022, financovaného 
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 

 

Bod programu: Žádost o schválení úpravy rozpočtu 
usnesení č.: 21/11/9/7 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 511 Opravy, údržba       -120.000 Kč 
Účet 558 Hmotný majetek     +120.000 Kč 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 21/11/9/8 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků v celkové 
výši 5.932,39 Kč z rezervního fondu organizace na nákup multifunkčního hrnce, drobného vybavení do školní 
kuchyně a hliníkových schůdek. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva MěBP – 05/2021  
usnesení č.: 21/11/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkové organizace MěBP za měsíc květen 2021. 

 

Bod programu: Žádost o odpis nedobytných pohledávek  
usnesení č.: 21/11/9/10 
1. RM doporučuje ZM schválit v návaznosti na usnesení soudního exekutora o zastavení exekucí čj.  189/EX 

188/06-36, čj. 189 EX 188/06-35 a čj. 150 EX 2041/14-41 z důvodu úmrtí odpis nedobytných pohledávek  
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u p. M. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za dlužné nájemné a služby za období r. 2004 až r. 2007 
v celkové výši 86.298 Kč a odpis nedobytných pohledávek u p. J. H., bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, za dlužné 
nájemné a služby za období r. 2005 až r. 2011 v celkové výši 46.794 Kč. 

2. RM schvaluje v návaznosti na usnesení soudního exekutora o zastavení exekuce čj. 189 EX 446/07-55 
z důvodu úmrtí odpis nedobytné pohledávky u pí B. B., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
za dlužné nájemné za období r. 2004 – r. 2007 ve výši 14.391 Kč. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ 28. října o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní jídelny a návrhem 
změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 
usnesení č.: 21/11/9/11 
RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, příspěvkové 
organizace, ze stávající kapacity 105 strávníků na novou kapacitu 150 strávníků a schvaluje návrh změny 
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Uzavření dodatků ke smlouvám na autobusové linky PID pro rok 2021 
usnesení č.: 21/11/10/1 
1. RM bere na vědomí nezbytnost uzavírání nových dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby  

ve veřejné linkové dopravě na provoz dopravní obslužnosti v průběhu roku.  
2. RM schvaluje uzavřít a podepsat nové dodatky ke stávajícím smlouvám o závazku veřejné služby  

ve veřejné linkové dopravě u autobusových linek PID č. 370, 372, 457, 458, 470, 473, 663 a 617 na období 
2. – 4. Q 2021 v celkové výši 416 595,30 Kč za měsíc na provoz dopravní obslužnosti našeho města. 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 21/11/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis ze 4. Schůze SK. 

 
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24.500 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 

470, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, na pořádání Republikového turnaje U6 a U8 a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 

 
3. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 13 500 Kč pro TŠ StormDance, z.s., Pod lesem 

1078, Kladno - Kročehlavy, PSČ 272 01, IČ: 08765391, na pořádání Tanečního poháru Města Kralupy nad 
Vltavou a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený 
text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 31.000 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, 

Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na účast na Elite KEMPU akademie 
Yvese Perrota a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její 
předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 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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5. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 39.000 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na pořádání celorepublikového turnaje 
dětí Havran CUP a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu 
sportu). 

 

Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: - J. M.  
usnesení č.: 21/11/11/2 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč panu J. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na úhradu nákladů spojených s klubovou činností seniorů města Kralupy nad Vltavou  
v r. 2021 a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 5/2021  
usnesení č.: 21/11/11/3 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 5/2021 ze dne 06.05.2021. 

Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 4 ze dne 18.05.2021 
usnesení č.: 21/11/11/4 
1. RM schvaluje křížení cyklo pruhu a stezka pro pěší u vstupu do podchodu ze strany od sídliště Cukrovar 

zvýraznit vybranou část viz příloha cyklo pruhu vhodným nátěrem modré barvy s umístěním piktogramu 
cyklisty bílé barvy dle vzoru dopravní značky stezka pro cyklisty. 

2. RM ukládá TSM provést zvýraznění vybrané části viz příloha cyklo pruhu vhodným nátěrem modré barvy 
s umístěním piktogramu cyklisty bílé barvy dle vzoru dopravní značky stezka pro cyklisty v místě křížení 
cyklo pruhu a stezka pro pěší u vstupu do podchodu ze strany od sídliště Cukrovar. 

3. RM schvaluje Křížení cyklo pruhu a stezky pro pěší ve směru z lávky U Penny v Riegrově ulici zvýraznit 
vybranou část viz příloha cyklo pruhu vhodným nátěrem modré barvy s umístěním piktogramu cyklisty 
bílé barvy dle vzoru dopravní značky stezka pro cyklisty. 

4. RM ukládá TSM provést zvýraznění vybrané části viz příloha cyklo pruhu vhodným nátěrem modré barvy 
s umístěním piktogramu cyklisty bílé barvy dle vzoru dopravní značky stezka pro cyklisty v místě Křížení 
cyklo pruhu a stezky pro pěší ve směru z lávky U Penny v Riegrově ulici. 

5. RM schvaluje přestěhovat odpadkové koše v cyklo pruhu v části Riegrovy ulice mezi ul. Smetanova  
a Erbenova na stranu pruhu pro pěší k objektům s tím, že realizace časově proběhne v rámci plánované 
instalace nových odpadkových košů. 

6. RM ukládá TSM provést přestěhování odpadkových košů v cyklo pruhu v části Riegrovy ulice mezi  
ul. Smetanova a Erbenova na stranu pruhu pro pěší k objektům s tím, že realizace časově proběhne 
v rámci plánované instalace nových odpadkových košů. 

7. RM bere na vědomí zápis č. 4/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 18.05.2021. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 21/11/11/5 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 5 ze dne 19.05.2021. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/11/11/6 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 5 ze dne 19.05.2021. 
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Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Hartmanice u Poličky 
usnesení č.: 21/11/5/8 
RM schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec 
Králové, na koupi spoluvlastnického podílu 3/16 celku pozemku parc. č. 1029/1 v k. ú. Hartmanice u Poličky 
do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Záměr města – výkup pozemků v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 21/11/5/9 
RM doporučuje ZM koupi pozemků parc. č. 56/19 o výměře 118 m2, parc. č. 535/2 o výměře 42 m2  
a parc. č. 534/4 o výměře 1453 m2 v k. ú. Lobeč, včetně trvalých porostů, od spoluvlastníků P. K., S. P. a A. I.  
za cenu 520 000,- Kč. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Přečerpávací stanice dešťových vod v Kralupech nad Vltavou 
(bod IV/4) 

 

Bod programu: Záměr města - výpůjčka pozemků v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou  
(bod V/1) 
 

INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 07.06.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 25.05.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 11 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 24.05.2021. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 25.05.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                        Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 


