
  č.j.: MUKV 52329/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. září 2021 
(RM č. 18) 

 
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. 18 
usnesení č.: 21/18/1/1  
RM schvaluje návrh programu 18. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Schválení dodatku č. 1 k rámcové dohodě na poskytování mobilních telefonních služeb   
usnesení č.: 21/18/2/1  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě na dodávku mobilních telefonních služeb, mezi 
městem a spol. O2 Czech Republic, a.s., o prodloužení dohody o 2 roky a zvýhodnění cenových podmínek,  
za celkovou částku ve výši cca 1.630.000,- Kč s DPH. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 20/2021 
usnesení č.: 21/18/3/1 
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 neinvestiční 

dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je účelově určena na akci realizovanou v roce 2020 
„Výsadba stromů – Čechova ulice 1. etapa“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na 
spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4113 o 250.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 250.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 7.848 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od spol. Generali Česká pojišťovna a.s., za pojistnou událost, kdy strom na pozemku města na Hostibejku 
spadl a poškodil plot v Přemyslově ulici. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění 
funkčně nespecifikované) o 7.848 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 (péče o vzhled 
obcí a veřejnou zeleň) o 7.848 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 648.672 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 648.672 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3111  
o 648.672 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.003.358 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro ZŠ Komenského nám., Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.003.358 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
SVŠK, § 3113 o 1.003.358 Kč. 
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5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 578.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Středočeského kraje na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena  
na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 
o 578.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6114 o 578.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 350.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Jedná se o posílení položky 
konzultační, poradenské a právní služby. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 45.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 org. 645. Finanční prostředky budou použity 
na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „Snížení energetické náročnosti 
atria a vnitřního schodiště v DPS čp. 1171, ul. U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/3. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022 
usnesení č.: 21/18/4/1 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separovaného 
odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022“ s dodavatelem „FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 
Velké Přílepy, IČ: 46356487, za jednotkové ceny uvedené v důvodové zprávě, s celkovou cenou 5.264.240,00 
Kč bez DPH, resp. 6.053.876,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vánoční výzdoba centra města pro rok 2021 
usnesení č.: 21/18/4/2 
RM schvaluje uzavření objednávky na pronájem vánoční výzdoby pro rok 2021 se společností DECOLED s.r.o., 
se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČ: 25683853, za celkovou cenu 333.702,00 Kč bez DPH Kč  
bez DPH, resp. 403.779,00 Kč s DPH, a to v souladu s postupem podle části 5. písm. r) Směrnice upravující 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 
Bod programu: DPS U Cukrovaru čp. 1171 - Atrium 
usnesení č.: 21/18/4/3 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00079/2021 na doplnění 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 45.000,- Kč (cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH). 

 
Bod programu: Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale Na Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 21/18/4/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale Na Cukrovaru 
v Kralupech nad Vltavou“ se zhotovitelem MAKAK Walls s.r.o., Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec  
nad Nisou v šířce 12m ve výši 1.114.566,- Kč bez DPH (1.348.625,- Kč vč DPH). 

 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 21/18/4/5 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro Ing. arch. Martina Poledníčka (DESTIL atelier), Slezská 
2210/128, 130 00 Praha 3, ke vstupu do komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy nad Vltavou a zároveň 
k úpravě stávající opěrné stěny z gabionových košů lemující hranici komunikace. Důvodem je novostavba 
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rodinného domu na pozemku parc. č. 312/3 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou včetně vybudování nové 
vodovodní i kanalizační přípojky. Pozemek bude nově napojen na dopravní infrastrukturu v ulici Na Husarce, 
kde dojde k úpravě stávající opěrné stěny z gabionových košů lemující hranici komunikace. Podmínkou je 
splnění požadavků správce místní komunikace.   

 

Bod programu: Stavební opravy sociálních zařízení v budovách DPS – méně práce – Dodatek č. 2 
usnesení č.: 21/18/4/6 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00085/2021 na stavební akci „Stavební 
opravy sociálních zařízení v budovách DPS V Luhu čp. 1181 a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“, jehož 
předmětem budou méně práce v celkovém finančním objemu 6.916,00 Kč bez DPH. 

 
Bod programu: Nákup polopodzemních plastových kontejnerů 
usnesení č.: 21/18/4/7 
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup 4ks polopodzemních plastových kontejnerů MOLOK DOMINO 
GLOBAL se společností MEVA a.s., se sídlem Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labem, za cenu 
379.400,00 Kč bez DPH, resp. 459.074,00 Kč s DPH, a to v souladu s postupem podle části 5. písm. r) Směrnice 
upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 
Bod programu: Informační měřidlo v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/18/4/8 
RM ukládá TSM objednat a osadit ukazatele rychlosti GR33C (jedná se o 2ks ukazatele rychlosti, 2 ks modul 
napájení z veřejného osvětlení a dopravu) v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou dle již schváleného 
umístění na stožárech veřejného osvětlení. 

 
Bod programu: Bytové domy Lobeč – zrušení parkovacích míst na Purkyňově nám. 
usnesení č.: 21/18/4/9 
RM schvaluje úpravu projektové dokumentace zpracovanou společností NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 
Kladno na akci Úpravy komunikace a nové parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou, 
s tím že bude realizována pouze komunikace.   
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o hostování lunaparku  
usnesení č.: 21/18/5/1 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana Gustava Bradáče na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 21.09.2021 do 03.10.2021. 

 
Bod programu: Žádost o prominutí části nájemného (předzahrádka) 
usnesení č.: 21/18/5/2 
RM schvaluje  prominutí části nájemného za pronájem pozemku v majetku města ve výši 1.120 Kč za měsíce 
červen a červenec 2021 z důvodu omezení provozu restaurační předzahrádky probíhající rekonstrukcí 
plynovodu v ulici Jana Palacha panu Vladimíru Langovi, IČO: 66400635, č. nájemní smlouvy 15/04/700/SM.  

 

Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou (Riegrova ul. předzahrádka)  
usnesení č.: 21/18/5/3 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00037/2020 dohodou k 31.10.2021 s Varuzhanem 
Virabyanem, Horymírova 943/38, Kralupy nad Vltavou,  IČO: 66047889.  

 

Bod programu: Servis klimatizace a vzduchotechniky – MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/18/5/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na servis klimatizace a vzduchotechniky v budově MěÚ Kralupy  
nad Vltavou, se sídlem Palackého nám. 1, se společností PKM Klima servis s.r.o., se sídlem Na Folimance 
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2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07400586, na dobu neurčitou s cenou ročního servisu 168.030,00 Kč 
bez DPH, resp. 203.643,00 Kč s DPH, a to v souladu s postupem podle části 5. písm. r) Směrnice upravující 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/18/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 83/29, parc. č. 81/185, parc. č. 81/189, parc. č. 153/28, 
parc. č. 81/197, parc. č. 81/187 a parc. č. 81/159 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 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. Mikovice  
usnesení č.: 21/18/5/6 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 546/2  v k. ú. Mikovice u Kralup  
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 312/3 
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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (kanal. přípojka) 
usnesení č.: 21/18/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č. st. 398  v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 398 v k. ú. Lobeč 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.: 21/18/5/9 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900 paní Z. Ž. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022.   
2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198 s paní Mgr. V. K., jako  

na byt služební, na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022 s navýšením měsíčního nájemného  
na částku  80,- Kč/m2 od 01.01.2022.  

3. RM schvaluje prodloužení nové nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, paní S. P.  
ze sociálních důvodu na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022. 

4. RM schvaluje prodloužení nové nájemní smlouvy na byt č. 8, Cesta brigádníků čp. 679 paní I. K., jako  
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022.  

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23, Dr.E.Beneše čp. 539 panu N. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022. 

 

Bod programu: Žádost o změnu provozní doby předzahrádky v Jiráskově ul.   
usnesení č.: 21/18/5/10 
RM schvaluje záměr města změnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMSMLO/00026/2016  
dodatkem č. 3, jehož předmětem bude změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části 
pozemku parc. č. 571/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před bistrem v Jiráskově ul. 
č.p. 114 z původní provozní doby od 15.04. do 15.10. na  celoroční provozní dobu  za celkové nájemné 12.000 
Kč/rok. Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 
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VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 21/18/6/1 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 211 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní J. L., bytem Postřižín 250 70, U Koupaliště 105. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 263 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní M. B., bytem Hůrka 1053, Kralupy nad Vltavou 278 01. 
3. RM schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů a podmínky 

pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště u Cukrovaru 1171 
Kralupy nad Vltavou paní R. F., bytem Chelčického 687/7, Kralupy nad Vltavou 278 01. 

4. RM schvaluje přidělení bytu č. 561 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 
nad Vltavou, paní R. F., bytem Chelčického 687/7, Kralupy nad Vltavou 278 01. 

5. RM schvaluje přidělení bytu č. 311 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní H. N., bytem Za Kovárnou 212, 273 26 Olovnice. 

6. RM schvaluje přidělení bytu č. 203 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní E. B., bytem U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Informace o současném vývoji jednání o návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě  
č. KSSML/0083/2020 – výroba Kralupy TV 
usnesení č.: 21/18/8/1 
RM bere na vědomí informaci Odboru kancelář starosty o současném vývoji jednání o návrhu Dodatku č. 1  
ke smlouvě č. KSSML/0083/2020 se zhotovitelem Kralupy TV, Janem Hrušovským, se sídlem Josefa Holuba 
211, Kralupy nad Vltavou, IČ: 05520380. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou - přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/18/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, za měsíc září 2021. 

Bod programu: Schválení smlouvy o servisní podpoře Městského kamerového dohlížecího systému 
usnesení č.: 21/18/9/2   
RM schvaluje uzavření smlouvy o servisní podpoře Městského kamerového dohlížecího systému mezi 
dodavatelem KnVnet services s.r.o. a objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1., 
v předloženém znění. 

Bod programu: Žádost Kralupské sportovní, spol. s r.o., o finanční prostředky na dvě nutné opravy v areálu 
zimního stadionu 
usnesení č.: 21/18/9/3 
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků, z rezervy města pro příspěvkové organizace, pro Kralupskou 
sportovní, spol. s r.o., na výměnu radiátorů ve víceúčelové hale na zimním stadionu firmou KROS, spol. s r.o., 
IČ: 463 52 899, ve výši 184.616 Kč. 

 
Bod programu: Dotace pro Městské muzeum Kralupy nad Vltavou od Ministerstva kultury ČR 
usnesení č.: 21/18/9/4 
RM bere na vědomí informaci ředitele muzea o přidělení neinvestiční dotace MK ČR z „Programu 
udržitelnosti pro muzea II“ ve výši  43.340 Kč. A souhlasí se zapojením této částky do rozpočtu muzea. 
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Bod programu: Žádost o dotaci na mimořádné finanční ohodnocení strážníků městské policie v souvislosti  
s epidemií Covid-19 
usnesení č.: 21/18/9/5 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti 
obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 s celkovými náklady 227 460,- Kč  
a závazek spolufinancování projektu ve výši 142 460,- Kč. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/18/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc červenec 2021. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/18/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc září 2021. 

 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 21/18/9/8 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků ve výši 
37.359,60 Kč z rezervního fondu organizace na nákup majetku dle žádosti ředitelky ze dne 15.09.2021. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 7 ze dne 14.09.2021 
usnesení č.: 21/18/11/1 
RM bere na vědomí zápis č. 7/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 14.09.2021. 

 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 2/2021 
usnesení č.: 21/18/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis č. 2/2021 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

09.09.2021. 
2. RM ruší usnesení rady města č. 20/21/11/6 – bod č. 2, ze dne 18.11.2020 ve věci ÚS 29 Minice – Horákův 

mlýn, tzn. že po doporučení Komise výstavby a rozvoje města a po prověření všech dostupných 
skutečností rada města již netrvá na splnění podmínky č. 2 – zachování mlýnského náhonu. 

3. RM doporučuje ZM neměnit usnesení č. 20/07/6/6 – bod č. 12, ze dne 21.12.2020, ve věci návrhu  
na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem – žadatel Lukáš Hartl a Renáta Hartlová. 
Důvodem tohoto doporučení Komise výstavby a rozvoje města je požadavek aktualizovat stávající 
plánovací smlouvu ve vazbě na současnou realizaci komunikací a inženýrských sítí v dotčené lokalitě a až 
následně se zabývat případnou změnou územního plánu. Současně RM doporučuje ZM, aby případná 
budoucí změna územního plánu byla provedena pouze v rozsahu severozápadní části řešeného území  
na pozemcích ve vlastnictví žadatelů Lukáše Hartla a Renáty Hartlové. 

4. RM ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování územní studie na pozemek 83/1  
v k. ú. Lobeček. Do připraveného zadání bude doplněno prověření možnosti dopravního propojení řešené 
lokality s „vnitřním sídlištěm Lobeček“ – trasa stávající ulice Cesta Brigádníků a ukládá předložit RM 
k seznámení připravené zadání pro tvorbu územní studie.  

5. RM doporučuje ZM neměnit usnesení č. 20/01/5/3, ze dne 24.02.2020, ve věci  žádosti o změnu 
územního plánu se zařazením pozemku 367/6 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou do využití daného 
území účel hromadného a individuálního bydlení v rámci záměru BD Mikovice - Předměstí. Důvodem 
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tohoto doporučení Komise výstavby a rozvoje města je zejména nevhodnost předmětné lokality  
pro bydlení, základní školu nebo zdravotnické zařízení – blízkost frekventovaných komunikací a železniční 
dráhy. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 21/18/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis ze 6. Schůze SK. 
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.500 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Tenisový oddíl, sídl. Hůrka 

1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na úhradu pořádání celodenního tenisového kempu  
za účasti trenérů 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 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Šachový klub Kralupy  
nad Vltavou, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na úhradu pořádání  
7. ročníku -  Šachového turnaje „O pohár starosty města Kralupy nad Vltavou“ 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). 

4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.700 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl (KČT), sídl. Hůrka 
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na úhradu pořádání Mistrovství ČR - supersprint / 
Turistický závod 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). 

5. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl 
krasobruslení, sídl. Hůrka 1056, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 14799146, na mimořádný 
příspěvek na dofinancování pronájmů ledové plochy a zázemí v hale 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). 

6. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0 Kč pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY  
n. VLTAVOU, z.s., Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 00473936, na Stavbu hřiště  
s umělou trávou 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). 

7. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0 Kč pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z.s., 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na pořízení žacího traktoru  
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). 

8. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0 Kč pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z.s., 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na pořízení dresů pro celý klub  
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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Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o prominutí nájmu bytu (R. Slaný) 
usnesení č.: 21/18/5/8 
RM schvaluje snížení základního nájemného za užívání bytu č. 24, Dr. E. Beneše 539, nájemci panu Romanovi 
Slanému o ………% od 01.09.2021 do doby odstranění příčiny, bránící bezproblémovému užívání bytu. 
 

Odložené materiály 

Bod programu: Žádost Kralupské sportovní, spol. s r.o., o finanční prostředky na dvě nutné opravy v areálu 
zimního stadionu (bod IX/3, návrh usnesení č. 2) 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 04.10.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 21.09.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 18 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.09.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21.09.2021 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                      Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


