
  č.j.: MUKV 37805/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. července 2021 
(RM č. 15) 

 
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. 15 
usnesení č.: 21/15/1/1  
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 19 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 21/15/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 19 v čp. 100 Na Hrádku na dobu od 1. 8. 2021 - do 31. 7. 2023. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2021 
usnesení č.: 21/15/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar  

od spol. ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově určený na podporu a ochranu mládeže, který bude využit 
jako příspěvek na výstavbu dopravního hřiště v Kralupech nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 o 250.000 
Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 268.011 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj). 
Jedná se o navýšení položky na akci „Dodávka betonových odpadkových košů“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/8. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 596. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci „Okružní křižovatka sil. II./101 ulic 
Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 585.640 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 595. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci „Okružní křižovatka sil. III./10148 
ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/5. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 603.548 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 567. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. 
etapa“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/1. 
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5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 116.663 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3117 (ZŠ 28. října). Finanční prostředky budou 
převedeny Základní škole 28. října a použity na opravu opěrné zídky v areálu multifunkční zahrady školy, 
viz materiál odboru SVŠK bod č. IX/3. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa - DPS 
usnesení č.: 21/15/4/1 
RM schvaluje postup podle Části 5. Obecných ustanovení, písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a to zadat veřejnou zakázku přímým zadáním vybranému dodavateli  
ve věci zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci „Řešení zpevněných ploch 
v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“, společnosti Ateliér DUK s.r.o., se sídlem Kováků 2, Praha 5, 
IČ: 27116468, za celkovou cenu 498.800,00 Kč bez DPH, resp. 603 548 Kč, vč. DPH. Předmětná dokumentace 
bude hrazena z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2021 – projektové dokumentace celkem. 

 

Bod programu: Přeložka kabelového vedení spol. ČEZ v ul. Havlíčkova, resp. Libušina  
usnesení č.: 21/15/4/2 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie, se spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 
v souvislosti s akcemi: „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ a „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“, 
v hodnotě celkového odhadu nákladů ve výši 708 000,- Kč bez DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022 
usnesení č.: 21/15/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Svoz 

separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022“ 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 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Helena Traxlová, referent odboru ŽP 

Náhradníci:   
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Ing. Tereza Kučerová, referent odboru ŽP 

 

Bod programu: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ul. Třebízského, Kralupy  
nad Vltavou – CN na vypracování PD pro společné povolení stavby (DUSP)  
usnesení č.: 21/15/4/4 
RM schvaluje postup podle Části 5. Obecních ustanovení, písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a to zadat veřejnou zakázku přímým zadáním vybranému dodavateli  
ve věci zpracování projektové dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení na akci: „Okružní 
křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, Ing. Petru 
Novotnému Ph.D., MBA, nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice za celkovou cenu 843.570,- Kč bez DPH, 
resp. 1.020.719,70 Kč vč DPH. Předmětná dokumentace bude hrazena z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2021 
– projektové dokumentace celkem. 

 

Bod programu: Okružní křižovatka ulic Přemyslova s Lidovým náměstím, Kralupy nad Vltavou – Cenová  
nabídka na vypracování dokumentace pro sloučené řízení (DUSP) 
usnesení č.: 21/15/4/5 
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RM schvaluje postup podle Části 5. Obecních ustanovení, písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a to zadat veřejnou zakázku přímým zadáním vybranému dodavateli  
ve věci zpracování projektové dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení na akci: uzavření 
smlouvy o dílo na vypracování dalšího stupně projektové dokumentace tj. sloučené územní a stavební řízení 
na akci: „Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“, Ing. 
Petru Novotnému Ph.D., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice za celkovou cenu 484.000,- Kč bez DPH, 
resp. 585.640,- Kč vč DPH. Předmětná dokumentace bude hrazena z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2021 – 
projektové dokumentace celkem. 

 

Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Kuzmínova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 21/15/4/6 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Miroslava Kalců – projekce elektro VN+NN+TS, Hůrka 
1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou ze stavební uzávěry ke vstupu do chodníku v ulici Kuzmínova, Kralupy  
nad Vltavou. Důvodem je demontáž nevyhovujícího venkovního vedení NN a výstavby kabelového vedení 
distribuční sítě nízkého napětí. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace.   

 

Bod programu: Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/15/4/7 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. RISML/00121/2020 na akci: „Přístavba objektu 

čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MIRAMID s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5. 
Předmětem dodatku jsou změny položek s nulovým navýšením konečné ceny díla.   

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka betonových odpadkových košů  
usnesení č.: 21/15/4/8 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka betonových 
odpadkových košů“ s dodavatelem MEVA-TEC s.r.o., se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice  
nad Labem, IČ: 62742051, za celkovou cenu 1.709.100 Kč bez DPH, resp. 2.068.011,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Stavební opravy sociálních zařízení v budovách DPS – vícepráce 
usnesení č.: 21/15/4/9 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00085/2021 na vícepráce v rámci akce 
„Stavební opravy sociálních zařízení v budovách DPS V Luhu čp. 1181 a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“. 
Celková cena za vícepráce je 36 508,- Kč bez DPH, resp. 44 174,68 Kč vč. DPH a na prodloužení termínu 
dokončení díla o 14 kalendářních dnů. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby – DAVÍDEK – DKE s.r.o., 
Zlončice 161, 278 01, IČ: 07951264. Finanční náklady budou pokryty z kap. 5. Předmětem dodatku bude 
rovněž záměna bytů určených k rekonstrukci - z původního bytu č. 552 za byt č. 263, oba v objektu čp. 1181. 

 

Bod programu: Plnění úkolu z RM - Obnova sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru, zpráva  
o možnostech provozování rozvodů ve vlastnictví města 
usnesení č.: 21/15/4/10 
RM bere na vědomí zprávu o možnostech provozování sekundárních rozvodů.  
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem pozemku parc. č. 28/3 v k. ú. Zeměchy                                              
usnesení č.: 21/15/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 28/3 o výměře 1150 m2 v k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou s paní E. M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření a 
rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců  
a nájemným ve výši 10,- Kč/m2/rok. 
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Bod programu: Ukončení smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/79 v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 21/15/5/2 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00042/2021 o nájmu části pozemku parc. č. 83/79  

o výměře 121m2 v k. ú. Lobeček, uzavřené s panem J. K., TP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
dohodou ke dni 31.12.2021. 

2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/79 o výměře 121m2 v k. ú. Lobeček,  

za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 21/15/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 568/1 v k. ú. Mikovice u Kralup  
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 36/11 
v k. ú. Mikovice 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: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova 900 
usnesení č.: 21/15/5/4 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova čp. 900 s Mgr. J. S., zaměstnancem ZŠ Gen. 
Klapálka, jako na byt služební. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24, Dr. E. Beneše 539 
usnesení č.: 21/15/5/5 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24, Dr. E. Beneše 539 s R. S., jako na byt služební,  
za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 13, Cesta brigádníků čp. 679. 

 

Bod programu: Dodatek č. 3 k NS č. SMSMLO/00003/2019 
usnesení č.: 21/15/5/6 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 
SMSMLO/00003/2019, jehož předmětem je posunutí termínu zahájení provozu pronajatých prostor v pravém 
křídle budovy čp. 706, nám. J. Seiferta z 31.05.2021 na 31.05.2022 (čl. V. odst. 7. smlouvy) a změna doby 
nájmu z původní od 01.04.2020 do 31.03.2036 na novou od 01.04.2020 do 31.03.2038 (čl. II.) z důvodu 
pandemie covid - 19. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemků - Alzabox                                                 
usnesení č.: 21/15/5/7 
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků  parc. č. 152/1 a 152/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
(u tělocvičny V Zátiší) v rozsahu 3 m2, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění 
jednoho kusu Alzaboxu za nájemné 1.000 Kč/měsíc, se společností Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 
Praha 7, IČ: 27082440.  

 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku  k. ú. Lobeček (letní předzahrádka) 
usnesení č.: 21/15/5/8 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 153/41 v k. ú. Lobeček o výměře 50 m2,  
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.09.2021 do 31.10.2021 za nájemné 
6.667 Kč, v dalších letech vždy od 01.03. do 31.10. za nájemné 26.668 Kč, za účelem provozování letní 
předzahrádky před provozovnou na nám. J. Seiferta čp. 698 (gyros), Kralupy nad Vltavou. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 
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Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/15/5/9 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900 s  paní V. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2021 do 31.07.2022 a s nájemným ve výši 80,- Kč /m2/měsíc. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 21/15/5/10 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č.120/5 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 123/25 v k. ú. Lobeček  
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: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 
usnesení č.: 21/15/5/11 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha, čp. 738 s paní A. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (přeložka plynu Husova GasNet, s.r.o.) – revokace 
usnesení 
usnesení č.: 21/15/5/12 
1. RM ruší usnesení č. 21/12/5/5 ze dne 07.06.2021. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav   plynárenského zařízení  

na pozemcích města Kralupy nad Vltavou parc. č. 566/1, parc. č. 573/1 a 573/3 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 500,- Kč. K úhradě bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem.  

 

Bod programu: 1.  Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina 48 
                            2.  Návrh na podání výpovědi nájmu bytu č. 18, Havlíčkova 900                                                 
usnesení č.: 21/15/5/13 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina čp. 48 s paní L. B. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku, za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 18, Havlíčkova čp. 900. 
2. RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 18, Havlíčkova čp. 900, Kralupy nad Vltavou, paní L. B., 

nar. XXXXXXXXXXXX na základě § 2288, odst. 1, písm. a) a d) zákona 89/2012, občanský zákoník. 

 

Bod programu: Výpůjčka pozemků v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 21/15/5/15 
1. RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 357/49 (zatravněná část) o výměře 2674 m2 a pozemku 

parc. č. st. 1093 o výměře 200 m2, jehož součástí je budova s čp. 522 v k. ú. Mikovice u Kralup  
nad Vltavou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou, se sídlem Lutovítova 593, IČ: 42741777, za účelem využití jako tréninková plocha 
pro činnost mládeže a skladování potřebného tréninkového mobiliáře. Důvodem bezúplatného užívání 
předmětných pozemků je podpora zájmové činnosti a vytvoření podmínek pro činnost dětí a mládeže 
SDH. 

2. RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce č. SMSLO/00074/2020 ze dne 30.09.2020 dohodou ke dni 
31.7.2021. 

 

Bod programu: Výpůjčka pozemků v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou                                               
usnesení č.: 21/15/5/16 
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. st. 150, jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če, dále 
pozemků parc. č. 556, parc. č. 283/11, parc. č. 283/12 a parc. č. 283/2, vše v  k. ú. Zeměchy u Kralup  
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nad Vltavou, na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 6 měsíců Mysliveckému spolku Kralupy Nelahozeves, z.s., 
se sídlem 28.října 485, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 01390210, za účelem využití pro zvěřní osevní políčka, 
vybudování menší tůně sloužící jako napáječka pro zvěř v době sucha a provozování odchovny a bažantnice 
pernaté zvěře. Vypůjčitel se zaváže zajistit na vlastní náklady stavbu umístěnou na pozemku parc. č. st. 150 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví vypůjčitele, či třetích osob. Důvodem bezúplatného užívání pozemků 
je podpora zájmové činnosti – Mysliveckého spolku a údržba pozemků na náklady spolku. 

 

Bod programu: Informace o pořádání pouličních koncertů                                                 
usnesení č.: 21/15/5/17 
RM bere na vědomí informaci o pořádání pouličních koncertů na Palackého náměstí před kostelem (parc. č. 
566/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou) ve dnech 15.07.2021 a 19.07.2021 církví Oáza, náměstí Padlých 110, Praha 6, 
IČ: 03487679. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: 1. Neinvestiční výdaje školních jídelen, školních družin a školních klubů  

    základních škol pro rok 2021 
2. Vyúčtování NIV spádovým obcím za 2. pol. škol. roku 2020/2021 

usnesení č.: 21/15/6/1 
1. RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/  školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních 

jídelen) sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2021 (tj. 2. pololetí 
školního roku 2020/2021 a 1. pololetí školního roku 2021/2022) na žáka, dle § 180 odst. 1 zákona č. 
561/2004  Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 

  NIV školní jídelny NIV školní družiny NIV školní klub 

ZŠ Třebízského 536,11 559,58 1 007,24 

ZŠ V. Havla 234,40 594,45  - 

ZŠ Komenského 933,00 851,58 538,91 

ZŠ Gen. Klapálka 333,70 515,81  - 

ZŠ 28. října 672,50 497,23  - 

 
2. RM schvaluje, že nebude obcím, které uzavřely s městem Kralupy nad Vltavou dohodu o školském 

spádovém obvodu, účtovat neinvestiční výdaje školských zařízení (školních družin, školních klubů  
a školních jídelen) sloužících základním školám zřízeným městem Kralupy nad Vltavou, za 2. pololetí 
školního roku 2020/2021, z důvodu mimořádných opatření ve školství v souvislosti s koronavirem. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Inženýrskogeologické posouzení – „Skalní masiv Hostibejk“ 

usnesení č.: 21/15/7/1 
1. RM bere na vědomí dokument „Inženýrskogeologického posudku, zpracovaný Ing. Jiřím Peterou, 

Pouchovská ulice 533/52a, Hradec Králové, IČ: 162 45 831. 
2. RM ukládá odboru životního prostředí, aby učinil nezávaznou orientační poptávku ceny projektové 

dokumentace na stabilizaci skalních masívů. Orientační nabídka bude předložena RM, která následně 
rozhodne o dalším postupu.  

 
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Pověření Odboru KS vydáním zářijového Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 21/15/8/1 
RM pověřuje Odbor kancelář starosty přípravou obsahu a vydáním zářijového Kralupského zpravodaje,  
vč. jeho organizačního zajištění, a to v obvyklé součinnosti s externími redaktory a  Redakční radou.  
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Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů  
usnesení č.: 21/15/8/3 
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám uvedeným v důvodové zprávě  
a v předložených částkách, v souvislosti s realizací zdravotně-bezpečnostních opatření proti šíření epidemické 
nákazy Covid 19. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 21/15/9/1 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků v celkové 
výši 34.823,60 Kč z rezervního fondu organizace na nákup kuchyňského robota, chladniček, ventilátoru  
a kuchyňského stolu, dle předložených žádostí ředitelky ze dne 17.06.2021, 23.06.2021 a 30.06.2021. 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 21/15/9/2   
RM schvaluje přidělení bytu č. 159 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní M. F., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO 
usnesení č.: 21/15/9/3 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 116.663 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, na opravu opěrné zídky v areálu multifunkční zahrady 
školy. 

 

Bod programu: Městské muzeum – uzavření 
usnesení č.: 21/15/9/4 
RM bere na vědomí záměr ředitele muzea uzavřít z technických důvodů Městské muzeum Kralupy  
nad Vltavou ve dnech 16.08.2021 – 29.08.2021. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy – Kralupská sportovní s.r.o. 
usnesení č.: 21/15/9/5 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Kralupské sportovní spol. s.r.o., za měsíc květen 2021. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního daru 
usnesení č.: 21/15/9/6 
RM schvaluje přijetí finančního účelového daru v celkové výši 87.106 Kč pro Základní školu Kralupy  
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,  
IČ: 24231509, určeného výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 17 žáků ve školním roce 
2021/2022 a schvaluje uzavření příslušných darovacích smluv, a to ve výši 33.675 Kč (na období 
od 01.09.2021 do 31.12.2021) a ve výši 53.431 Kč (na období od 01.01.2022 do 30.06.2022). 

 
Bod programu: Přehledová zpráva – ZŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 21/15/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc červenec 2021. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/15/11/1 
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 6 ze dne 16.06.2021. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 21/15/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 14.06.2021. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuální dotace na sport 
usnesení č.: 21/15/11/3 
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Tenis Akademie Bálek, Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 
– Dolní Chabry, IČ: 22854991, na podporu závodního, výkonnostního tenisu v žákovských kategorií 
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). 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/15/11/4 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 6 ze dne 16.06.2021 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Žádost Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o finanční dar na další etapu 
opravy vnějšího soklu kralupského kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava 
usnesení č.: 21/15/13/1 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 90.000 Kč na další etapu opravy vnějšího soklu 
kralupského kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava, pro Římskokatolickou farnost Kralupy  
nad Vltavou, Chmelova 212, 27801 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zhotovení horolezecké stěny na Sportovní hale Na Cukrovaru 
usnesení č.: 21/15/13/2 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na zhotovení 
horolezecké stěny na Sportovní hale Na Cukrovaru, na štítové straně směrem k sídlišti. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o schválení dodatku ke smlouvě č. SL-10/2013 (66/13/OKTAJ) - Navýšení poplatků  
za monitorování spotřeby energií a medií objektů města                                      
usnesení č.: 21/15/5/14 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. SL10/2013 na zvýšení ceny o meziroční inflaci, z částky 
14.300,- Kč bez DPH, na částku 14.758,- Kč bez DPH, za jednotlivý měsíc, spolu s možností tuto cenu každý rok 
navyšovat o meziroční inflaci (viz. předložená smlouva). 

 
Bod programu: Žádost o změnu využití schválených finančních prostředků na kap. 10, Odbor kancelář  
starosty – nákup mobilních toalet 
usnesení č.: 21/15/8/2 
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RM schvaluje změnu účelu čerpání části finančních prostředků kap. 10 Odbor kancelář starosty, par. 3319 
ostatní záležitosti kultury, pol. 5137 drobný dlouhodobý majetek, plánované v rozpočtu na r. 2021 na nákup 
pultových prodejních stánků, za účelem zakoupení 2 ks mobilních toalet s možnosti mytí rukou v celkové ceně 
48.000 Kč bez DPH od spol. České mobilní toalety s.r.o., se sídlem Nové lesy 74, 54401 Bílá Třemešná. 
 

Odložené materiály 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 16.08.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 13.07.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 14 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 28.06.2021. 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 13.07.2021 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                       Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


