
  č.j.: MUKV 54677/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. října 2021 
(RM č. 19) 

 
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. 19 
usnesení č.: 21/19/1/1  
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2021 
usnesení č.: 21/19/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu města roku 2021 o částku ve výši 149.287 Kč. Jedná se o rozdíl 

částky mezi žádostí o dotaci a rozhodnutím. Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje městu Kralupy 
nad Vltavou neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové 
výši 4.999.200 Kč. Dotace je účelově určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-
právní ochrany dětí v roce 2021. V rozpočtu města na rok 2021 byla již zapojena částka ve výši 5.148.487 
Kč. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 149.287 Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – 
OSVŠK, § 4329 o 149.287 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 99.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Prevence v rámci tematického zadání Prevence 
kriminality. Dotace je účelově určena na zajištění realizace Projektu Společně proti kriminalitě. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 99.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329  
o 99.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 212.516 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 28 října, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 212.516 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3117  
 o 212.516 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 214.314 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, Kralupy nad Vltavou a použity na opravu poničených žlabů školy, viz 
materiál bod č. IX/1. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 468.625 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 618. Finanční prostředky budou 
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použity na financování akce „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale U Cukrovaru, Kralupy  
nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 20.09.2021, č. 21/18/4/4. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 900.000 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic, z § 3111 
org. 618 na § 3412 org. 618. Finanční prostředky byly schváleny na zhotovení lezecké stěny na ZŠ 
Komenského, nyní budou použity na financování akce „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale  
U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova - dodatek č. 1 k SOD 
usnesení č.: 21/19/4/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00129/2020, jehož předmětem jsou vzniklé 
vícepráce a méněpráce na akci: „Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“, který bude uzavřen  
se zhotovitelem akce spol. SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4,  
IČ: 27880214, a to v celkové výši víceprací 8 465,63 Kč bez DPH, resp. 10 243,41 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Žádost o dotaci a výběr administrátora dotace – Adaptace pivovarské sladovny na Městské  
kulturní centrum 
usnesení č.: 21/19/4/3 
RM schvaluje administrátora dotace po dobu realizace projektu „Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou“ 
společnost  B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČ: 60724269, za cenu dle cenové 
nabídky 900 Kč bez DPH/hodinu. Předpokládaný počet hodin v rozmezí 90 - 145.  
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/19/5/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, J.Palacha čp.738  paní M. H. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679  paní M. V.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického 687, panu P. N., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2021 do 31.10.2022.  
4. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha čp. 738  paní H. Č. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 01.10.2021 do 31.122021 za podmínky uzavření nové Dohody o splácení dluhu 
s tím, že celý dluh musí být uhrazen do 31.12.2021. 

5. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 s paní S. H., jako na byt 
služební na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2 od 01.01.2022. 

 
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu  
usnesení č.: 21/19/5/2 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt paní K. Š., zaměstnanci MěÚ Kralupy nad Vltavou.  
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24, Chelčického čp. 687 s paní K. Š., jako na byt služební 

na dobu 1 roku od 01.11.2021. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů 
usnesení č.: 21/19/8/1 
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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 finanční prostředky z rezervy města pro PO  
usnesení č.: 21/19/9/1 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 214.314 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, na opravu poničených žlabů.  

 

Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2021 
usnesení č.: 21/19/9/3 
RM schvaluje MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, změnu odpisového plánu na rok 2021, dle předložené 
důvodové zprávy, v souvislosti s proběhlou rekonstrukcí pískovišť. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka kloubového nosiče se zimní výbavou a nástavbou  
na likvidaci plevele  
usnesení č.: 21/19/9/4 
RM bere na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka 
kloubového nosiče se zimní výbavou a nástavbou na likvidaci plevele“ s dodavatelem Kärcher spol. s r.o.,  
se sídlem Modletice 193, 251 01, IČ: 48535761, s nabídkovou cenou 2.425.586,00 Kč bez DPH, resp. 
2.934.959,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 21/19/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za měsíc září 2021. 

 
Bod programu: Žádost o schválení řešení rozvozu obědů klientům pečovatelské služby 
usnesení č.: 21/19/9/7 
1. RM ukládá organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou zajistit rozvoz obědů klientům 

pečovatelské služby komerční dovážkovou službou. 
2. RM schvaluje převod majetku – jídlonosičů, od organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, dle 

předložené nabídky ze dne 30.09.2021, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Koncept expozice muzea v bývalém pivovaru 
usnesení č.: 21/19/9/8 
RM schvaluje koncept expozice muzea v bývalém pivovaru, uvedený v předložené důvodové zprávě. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Návrh zadání na zpracování územní studie na pozemek 83/1 v k. ú. Lobeček –  
Veltruská 
usnesení č.: 21/19/10/1 
RM bere na vědomí předložený návrh zadání územní studie, reagující na usnesení rady města, ze dne 
20.09.2021, usnesení č.: 21/18/11/2, bod č. 4. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 3/2021 
usnesení č.: 21/19/11/1 
RM bere na vědomí zápis Kulturní komise z jednání č. 3/2021 ze dne 22.09.2021. 
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Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady č. 8/2021 
usnesení č.: 21/19/11/2 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 8/2021 ze dne 10.09.2021. 

Bod programu: Zápis č. 14 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 21/19/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 14 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 13.09.2021. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/19/11/4 
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 7 ze dne 29.09.2021. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/19/11/5 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 7 ze dne 29.09.2021. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Žádost spolku MOVERE, z.s., o souhlas města k provozování soukromé základní školy  
a mateřské školy 
usnesení č.: 21/19/13/1 
RM souhlasí s realizací záměru spolku MOVERE, z.s, IČ: 11855738, otevřít a provozovat na území města 
Kralupy nad Vltavou Základní školu a Mateřskou školu MOVERE. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost o schválení řešení rozvozu obědů klientům pečovatelské služby 
usnesení č.: 21/19/9/7 
RM schvaluje přijetí předložené nabídky ze dne 30.09.2021 – jídlonosiče, od příspěvkové organizace Sociální 
služby města Kralupy nad Vltavou do vlastnictví města. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO – ZŠ a MŠ Třebízského 
(bod IX/2) 

 
Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města – Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
(bod IX/5) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 18.10.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 05.10.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 19 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 04.10.2021. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 05.10.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                     Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


