
  č.j.: MUKV 4757/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. ledna 2021 
(RM č. 2) 

 
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. 2 
usnesení č.: 21/2/1/1  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2021 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Novela organizačního řádu města 
usnesení č.: 21/2/2/1  
1. RM schvaluje novelu organizačního řádu města spočívající v převedení „garance v oblasti působnosti TSM 

Kralupy nad Vltavou“ a v převedení gestorství nad PO TSM Kralupy nad Vltavou od místostarosty Libora 
Lesáka na místostarostu Ing. Vojtěcha Pohla, a v převedení „garance v oblasti dopravní problematiky 

včetně parkování“ od místostarosty Libora Lesáka na starostu Ing. Marka Czechmanna (příloha č. 5 a č. 6 
organizačního řádu).   

2. RM schvaluje novelu organizačního řádu města spočívající v převodu následujících agend z působnosti 
MěBP Kralupy nad Vltavou do působnosti odboru RIaSM MěÚ Kralupy nad Vltavou:  

      - údržba městských bytových domů a bytů  

      - kontrola stavu městských nájemních bytů a společných prostor v bytových domech 

      - údržba městských nájemních bytů a společných prostor v bytových domech 

 

Bod programu: Stížnost Ing. Kovandy ze dne 30. 12. 2020  
usnesení č.: 21/2/2/2  
RM bere na vědomí stížnost Ing. Kovandy ze dne 30. 12. 2020. 

 

Bod programu: Smlouva o poskytování právních služeb 
usnesení č.: 21/2/2/3 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem a spol. InLaw, advokátní 
kancelář s.r.o., IČO: 097 27 001, se sídlem 28. pluku 1031/56, Vršovice, Praha 10, za hodinovou sazbu  
2.500,- Kč (bez DPH), na dobu určitou 1 roku. 

 

Bod programu: Parkovací dům a Autobusový terminál - návrh vypořádání vzájemných závazků  
se zhotovitelem projektové dokumentace 
usnesení č.: 21/2/2/4 
1. RM schvaluje udělení smluvní pokuty podle smlouvy o dílo č. RISML/00033/2019 - zhotoviteli spol. HESS - 

PROJEKTY A REALIZACE STAVEB, s.r.o., Všetičkova 31, Brno, IČ: 25502646, v souvislosti s prováděním 
projektových prací na investiční akci „Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou,“ ve výši 580.800,- Kč  
a následné její vzájemné započtení vůči faktuře vystavené zhotovitelem za realizaci „část E“ předmětu 
smlouvy - „vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.     

2. RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. RISML/00062/2019 uzavřenou se zhotovitelem spol. SAURA, 
s.r.o., Minoritská 10, Brno, IČ: 49974050, na provádění projektových prací na investiční akci: „Autobusový 
terminál Kralupy nad Vltavou,“ formou dohody o ukončení smlouvy s tím, že součástí předmětné dohody 
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bude ujednání, že město nebude hradit částku za „část F“ předmětu smlouvy - „vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby,“ v celkové výši 503.844,- Kč.  

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru OKTAJ  
za období prosinec 2020 
usnesení č.: 21/2/2/5  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období prosinec 2020. 

 
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací města 
usnesení č.: 21/2/2/6  
1. RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené podobě (viz 

příloha č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 01.01.2021, z důvodu legislativní změny.  
2. RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky Základní školy, ul. 28 října – Mgr. Ivany Šulové (viz 

příloha č. 2 důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 6 – dosažením počtu 
27 let započitatelné praxe, s účinností od 01.02.2021.   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Návrh směrnice o poskytování cestovních náhrad 
usnesení č.: 21/2/3/1 
RM schvaluje předložený návrh směrnice č. 1/2021 o poskytování cestovních náhrad s účinností 
od 19.01.2020, v předloženém znění. 

 

Bod programu: Návrh směrnice č. 2/2021 oběh účetních dokladů 
usnesení č.: 21/2/3/2 
RM schvaluje směrnici č. 2/2021 oběh účetních dokladů s účinností od 19.01.2021, v předloženém znění. 

 

Bod programu: Návrh směrnice č. 3/2021 účtový rozvrh města pro rok 2021 
usnesení č.: 21/2/3/3 
RM schvaluje směrnici č. 3/2021 účtový rozvrh města pro rok 2021 s účinností od 19.01.2021, v předloženém 
znění. 

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 30/2020 
usnesení č.: 21/2/3/4 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 450.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2212 

org. 465 (rekonstrukce komunikace v ulici Čechova, Kralupy nad Vltavou) na § 3639 (komunální služby  
a územní rozvoj). Finanční prostředky budou použity na akci „Odstranění stávající kašny na Seifertově 
náměstí, Kralupy nad Vltavou – Lobeček“, na základě usnesení RM č. 20/23/4/6 ze dne 14.12.2020. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.366,36 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor,  
z § 6409 (rezerva města) na § 6330 (převody vlastním fondům). Jedná se o finanční prostředky, které byly 
na konci roku převedeny na depozitní účet, z důvodu označení dotace Asistent prevence kriminality  
ve mzdách za prosinec 2020, které jsou vypláceny začátkem roku 2021. Jelikož v době převodu nebyla 
známa přesná výše, bylo převedeno o 1.366,36 Kč více. Tato částka bude v roce 2021 převedena 
z depozitního účtu na příjmový účet města.  

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2021 
usnesení č.: 21/2/3/5 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
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1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 50 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční 
dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 
spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 2021. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2020 
vyčerpány, budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 
2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 50 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 2.000.000 Kč. Jedná se o vratku státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2020 vyčerpány, budou 
zaslány na účet Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Příbrami. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 
8115 o 2.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání 
minulých let) o 2.000.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 64.130 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 (ostatní záležitosti pozemních 
komunikací) org, 570. Finanční prostředky budou použity na podání žádosti o dotaci a bezpečnostní audit, 
který je přílohou žádosti o dotaci na projekt: „Bezbariérový chodník v ul. Na Cikánce“.  

 

Bod programu: Návrh rozpočtů PO města Kralupy nad Vltavou na rok 2021 
usnesení č.: 21/2/3/6 
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou dle přílohy. 

 

Bod programu: Návrh střednědobých výhledů rozpočtů PO města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/2/3/7 
RM schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou dle přílohy. 

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace Nemocnici Slaný 
usnesení č.: 21/2/3/8 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč Nemocnici Slaný. 

 

Bod programu: Žádost o pozastavení plateb SERENIA PROSPERITY, a. s. 
usnesení č.: 21/2/3/9 
RM bere na vědomí žádost společnosti SERENIA PROSPERITY, a. s. o pozastavení plateb v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Parkovací dům Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/2/4/1 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací dům Kralupy 
nad Vltavou“ s dodavatelem GEMO a.s., se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ: 13642464,  
za celkovou cenu 84.990.111,00 Kč bez DPH, resp. 102.838.034,31 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Schválení smlouvy 1191100015 o poskytnutí podpory ze státního fondu Životního prostředí  
České republiky na akci „Elektromobily pro MÚ Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 21/2/4/2 
RM schvaluje smlouvu č. 1191100015 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky a akci „Elektromobily pro MÚ Kralupy nad Vltavou“. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou a schválení záměru města uzavřít nájemní smlouvu 
(pozemek pod garáží v k. ú. Lobeček) 
usnesení č.: 21/2/5/1 
1. RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00085/2017, uzavřené s P. K., XXXXXXXXXXXXXXX, 

Kralupy nad Vltavou, dohodou ke dni 28.02.2021. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. st. 171/2 v k. ú. Lobeček, pod stávající 

garáží, o výměře 20 m2, na dobu určitou do 31.12.2024, za nájemné 5.000 Kč/rok. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy  
usnesení č.: 21/2/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 502/1  v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou,  jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st.  5/1 v k. ú. Zeměchy  
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. Minice  -  ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 21/2/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemcích  parc. č. 72/11, parc. č. 109/14, parc. č. 109/17, parc. č. 109/4, 
parc. č. 525/7 a parc. č. 521/1 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – oprava usnesení (prodl. kanalizačního, 
vodovodního řadu) 
usnesení č.: 21/2/5/4 
1. RM ruší usnesení č. 17/5/5/6 ze dne 06.03.2017.  
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby  

a oprav inženýrských sítí -  prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 1105, 
parc. č. 156/78 a parc. č. 156/72, v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, Kladno, IČO: 
46356991, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý 
další m trasy uložení řadu do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy  
usnesení č.: 21/2/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 81/46  v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou,  jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 81/17 v k. ú. Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný 
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/2/5/6 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr.E.Beneše čp. 539 s paní E. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2021 do 28.02.2022 s výší nájemného 80,-Kč/m2. 
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2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova čp. 216 s paní J. J.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 

3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrchlického čp. 703 s paní B. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2021 do 28.02.2022 s výší nájemného 80 Kč/m2. 

4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků čp. 679  s panem P. S.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2021 do 28.02.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 

5. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, Dr. E. Beneše čp. 539 s panem K. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného  
80,- Kč/m2. 

6. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 33, Chelčického čp. 687 s paní V. H. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od  01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2.   

7. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy  na byt č. 1, J. Palacha čp. 738 s paní L. F.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2021 do 31.03.2021 s výší nájemného 50,- Kč/m2  
za podmínky uzavření  Dohody o splácení dluhu. Celý dluh, včetně úhrady všech  plateb  spojených 
s užíváním bytu č. 1, J. Palacha 738 v roce 2021, musí  být uhrazen v plné výši do 31.12.2021. 

8. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha čp. 738 s paní H. Č. ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2021 do 31.03.2021 za podmínky uzavření nové Dohody o splácení 
dluhu. Celý dluh, včetně úhrady všech  plateb  spojených s užíváním bytu č. 6, J. Palacha 738 v roce 2021, 
musí být uhrazen v plné výši do 31.12.2021. 

9. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 6, Smetanova čp. 211 s panem J. N., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022. 

10. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 3, Vrchlického čp. 703 s Mgr. N. H. jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 

11. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 31, Chelčického čp. 687 s panem M. T., jako  
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 

12. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 4, Komenského nám. čp. 198 s Mgr. D. H., jako na 
byt služební, na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného 50,- Kč/m2. 

 

Bod programu: Hlášení volného bytu  
usnesení č.: 21/2/5/7 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 13, Havlíčkova čp. 900. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 13, Havlíčkova čp. 900 jako byt služební. 

 

Bod programu: Žádost o snížení nájemného (bufet MěÚ)  
usnesení č.: 21/2/5/8 
RM schvaluje  dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města, 
v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívající v jednostranném 
snížení  nájemného ze strany města na částku 2.500,- Kč/měsíc,  za měsíce 01-03/2021 společnosti HYPOFIN 
s.r.o., IČO: 48039373, č. smlouvy SMSMLO/00053/2020.  

 

Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2020 
usnesení č.: 21/2/5/9 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2020 ve výši 3,2 %. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2021 o roční míru inflace ve výši 3,2 % u nájemních smluv (nájem 

objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 10.000 Kč. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o přidělení bytů v DPS 
usnesení č.: 21/2/6/1 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 351 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, paní M. K., bytem XXXXXXXXXXXXX, Kralupy nad Vltavou. 
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2. RM schvaluje přidělení bytu č. 203 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1171, Kralupy 
nad Vltavou, paní M. B., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli  
usnesení č.: 21/2/6/2 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
do vlastnictví jiné osoby dle §27, odst. 8, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Žádost PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančního 
účelového daru  
usnesení č.: 21/2/6/3 
RM schvaluje PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 
5.000 Kč od pana V. N. na podporu činnosti a aktivit příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou v oblasti péče o seniory. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – oprava administrativní chyby a zrušení části usnesení RM 
č. 20/22/6/1 bod 4 ze dne 30.11.2020 
usnesení č.: 21/2/6/4 
1. RM ruší část usnesení 20/22/6/1 bod 4 ze dne 30.11.2020 z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 401 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu M. S.,  

na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 21/2/6/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 112 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní N. K.,  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 303 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní Z. S.,  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 306 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní I. P., na dobu 

určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 405 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní J. K.,  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 407 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu V. H.,  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 409 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní E. P.,  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 255 v DPS V Luhu 1181, paní J. K.,  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 

 

Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o programovou dotaci na podporu 
sportu v roce 2021 
usnesení č.: 21/2/6/6 
RM schvaluje komisi na otevírání obálek s žádostmi o dotace na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou  
pro rok 2021 ve složení: 
Jan Špaček, zastupitel, předseda komise 
PhDr. Eva Ivanová, vedoucí odboru SVŠK, členka komise 
Marta Válková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
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Náhradníci:  
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města, předseda komise 
Lenka Turečková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
Stanislava Valterová, referentka odboru SVŠK, členka komise 

 

Bod programu: Žádost Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o dotaci na energie 
na rok 2021 
usnesení č.: 21/2/6/7 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na energie pro Záchrannou službu Asociace 

samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
ve výši 350.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 (Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy  
nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádosti organizace SEMIRAMIS, z. ú., o individuální neinvestiční dotaci na Terénní program 
2021 
usnesení č.: 21/2/6/8 
1.1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 
Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0789/SOC/2020,  
ze dne 14.04.2020 s platností do 31.12.2022. 
1.2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě 
Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0789/SOC/2020  
pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy  
nad Vltavou 2020, ve výši 140.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče  
a pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfer spolkům). 
1.3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SEMIRAMIS, z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2021. 

 

Bod programu: SEMIRAMIS z. ú. - Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Terénní program Kralupy  
nad Vltavou“ za období 01.01.2020 – 30.11.2020 
usnesení č.: 21/2/6/9 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu organizace SEMIRAMIS z. ú., o realizaci projektu „Terénní program 
Kralupy nad Vltavou“ za rok 2020.  

 

Bod programu: Žádost o doporučení ZM schválení převodu majetku města (telefon, notebook) do majetku 
DPS 
usnesení č.: 21/2/6/10 
RM doporučuje ZM schválit převedení mobilního telefonu Huawei P10 Lite v účetní hodnotě 4.497,50 Kč  
a notebooku Tablet PC HP Envy x360 15-w005nc Natural Silver/Black v účetní hodnotě 25.938,00 Kč 
z majetku města Kralupy nad Vltavou do majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy  
nad Vltavou. Převedení bude realizováno formou bezúplatného převodu v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit 
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 21/2/8/1 
RM jmenuje komisi na otvírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech  
nad Vltavou pro rok 2021 ve složení: 
Odbor kancelář starosty navrhuje tyto členy komise na otvírání obálek v tomto složení: 
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města, předseda komise 
Lenka Císlerová, vedoucí Odboru kancelář starosty, členka komise  
Marcela Švecová, asistentka starosty a místostarostů 
Náhradníci: 
Ing. Marek Czechmann, starosta města 
Aleš Levý, Dis., tiskový mluvčí 
Lukáš Hodík, krizový manažer 

 

Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů 
usnesení č.: 21/2/8/2 
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám a ve výši uvedené v důvodové zprávě,  
v souvislosti s realizací bezpečnostních opatření v rámci řešení epidemiologické situace. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
usnesení č.: 21/2/9/1 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to tří 
ovocných stromů v celkové výši 1.500 Kč, od Ing. L. V. 

 

Bod programu: Přehled sponzorských darů za rok 2020 
usnesení č.: 21/2/9/2 
RM bere na vědomí přehled sponzorských darů, poskytnutých Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. 
Beneše, v roce 2020. 

 
Bod programu: Směrnice pro výlep plakátů na území města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/2/9/3 
RM schvaluje Směrnici pro výlep plakátů na území města Kralupy nad Vltavou č. 01/2021, příspěvkové 
organizaci Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, Kralupy nad Vltavou 
s platností od 01.02.2021. 

 

Bod programu: Zvýšení nájemného za nebytové prostory a pozemky o roční míru inflace 
usnesení č.: 21/2/9/4 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2020 ve výši 3,2%. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2021 o roční míru inflace ve výši 3,2% u nájemních smluv  

za nebytové prostory a pozemky města ve správě Městského bytového podniku, u nájemních smluv  
nad 10.000,- Kč / rok. 

 

Bod programu: Uzavření smlouvy na likvidaci stavební suti z prostor sběrového dvora  
usnesení č.: 21/2/9/5 
1. RM schvaluje postup v souladu s částí 5 písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, a to v rámci výběru dodavatele dle níže uvedeného bodu usnesení. 
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2. RM bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo „Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu – 
stavební suť“ mezi Technickými službami Kralupy nad Vltavou a firmou Miroslav Rubeš, se sídlem, Hlavní 
234, 277 45 Úžice, IČ: 15884422 za nabídkovou cenu 400 Kč/t, a to na dva roky.  
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Navýšení měsíčních dotací na autobusové linky PID pro 1. čtvrtletí 2021 
usnesení č.: 21/2/10/1 
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 navýšení měsíčních záloh na provoz dopravní obslužnosti autobusových linek PID 370, 372, 

457, 458, 470, 473, 663 a 617, na období 1. čtvrtletí 2021, v celkové výši 37.872,20 Kč a uzavření 
souvisejících dodatků ke stávajícím smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 1/2021 
usnesení č.: 21/2/11/1 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 1/2021 ze dne 07.01.2021. 

 
Bod programu: Prodloužení termínu vyúčtování individuální dotace  
usnesení č.: 21/2/11/2 
RM schvaluje prodloužení termínu využití a vyúčtování smlouvy OSVŠKSML/00093/2020 z původního termínu 
31.12.2020 na nový termín 30.06.2021. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/2/11/3 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 1 ze dne 13.01.2021. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/2/11/4 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 1 ze dne 13.01.2021. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli  
usnesení č.: 21/2/6/2 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 01.02.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 19.01.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 2 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.01.2021. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.01.2021 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                   Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


