
  č.j.: MUKV 59074/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

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

 
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. 20 
usnesení č.: 21/20/1/1  
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s MěBP 
usnesení č.: 21/20/2/1  
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací Městský bytový podnik 
v Kralupech nad Vltavou, v předloženém znění - příloha č. 2 důvodové zprávy. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 23/2021 
usnesení č.: 21/20/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 114.690 Kč. Jedná se o pojistné plnění  

od České podnikatelské pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku 
na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění 
funkčně nespecifikované) o 114.690 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 114.690 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 114.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Prevence v rámci tematického zadání 
Primární prevence. Dotace je účelově určena pro ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou na zajištění 
realizace Projektu Semiramis 2021. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 114.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 114.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 16.000 Kč. Jedná se o státní příspěvek  
na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, za účelem 
pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 
jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 16.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 16.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 372.900 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 372.900 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 372.900 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 980.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Finanční prostředky budou použity 
na nákup podlahového mycího stroje do parkovacího domu, viz materiál RM 18.10.2021, bod č. IV/3. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399. Finanční prostředky budou použity na poskytnutí 
finančního daru Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, viz usnesení ZM 04.10.2021 č. 21/06/6/1). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 298.994,63 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ a MŠ Třebízského). Finanční prostředky 
budou převedeny Základní a mateřské škole Třebízského, Kralupy nad Vltavou a použity na opravu 
havarijního stavu chodníku u vchodu do mateřské školy a na výměnu zastaralé a nevyhovující dlažby 
u vchodu do školy, viz materiál RM 18.10.2021, bod č. IX/1. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 133.527,13 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3111 (MŠ Dr. E. Beneše). Finanční prostředky 
budou převedeny Mateřské škole Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou a použity na nákup 3 kusů 
profesionálních myček nádobí pro budovy Dr. E. Beneše a U Jeslí, viz materiál RM 18.10.2021, bod č. IX/2. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bytové domy – projektová dokumentace 
usnesení č.: 21/20/4/1 
RM ukládá odboru RIaSM upravit zadávací dokumentaci k objektu Husova čp. 495, ve smyslu doplnění 
požadavku na zprojektování výstavby půdního bytu (vč. příslušné stavební úpravy střechy). 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 – 2024 
usnesení č.: 21/20/4/2 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky v nadlimitním režimu zadávané formou otevřeného řízení 
s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“, a to v souladu se zákonem  
o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce s názvem „Údržba veřejné 
zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Lucie Novotná, referent odboru ŽP 

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

 
Bod programu: Nákup podlahového mycího stroje do PD  
usnesení č.: 21/20/4/3 
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup podlahového mycího stroje KÄRCHER pro potřeby úklidu 
parkovacích ploch v parkovacím domě od společnosti Agrokom-tech BRYSS s.r.o., se sídlem Zahradní 27, 
Velký Týnec 783 72, IČO: 06156878, za nabídkovou cenu 810.000,00 Kč bez DPH, resp. 980.100,00 Kč s DPH,  
a to v souladu s postupem části páté, písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, tj. formou přímého zadání. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy  
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nad Vltavou – II. etapa  
usnesení č.: 21/20/4/4 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ s dodavatelem Metrostav 
Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, Libeň, IČO: 24204005, za celkovou cenu 
10.399.475,98 Kč bez DPH, resp. 12.583.365,94 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 21/20/4/5 
1. RM bere na vědomí  havarijní stav technologie a bazénové vany 25 m bazénu. 
2. RM doporučuje ZM zařadit plánovanou investiční akci „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy 

nad Vltavou – III. etapu“ do rozpočtu města na rok 2022, a to z důvodu havarijního stavu bazénové 
technologie. Předpokládaná hodnota finančních nákladů na realizaci stavby, jsou dle kontrolního 
rozpočtu z 2. poloviny roku 2020 cca 36 mil. Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: ZŠ Třebízského – rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně 
usnesení č.: 21/20/4/6 
RM schvaluje objednání aktualizace DPS – úprava gastro a elektro, včetně zrušení etapizace a aktualizace 
kontrolního rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, na akci: „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro  
a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ u spol. PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8, 
IČ: 62917544, za celkovou cenu aktualizace projektu 85 000,- Kč bez DPH, resp. 102 850,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Schválení záměru stát se členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.   
usnesení č.: 21/20/4/7 
RM schvaluje záměr, aby se Město Kralupy nad Vltavou stalo členem Sdružení energetických manažerů měst 
a obcí, z.s. od 1.1.2022. Zároveň pověřuje Mareše Stanislava zastupováním města Kralupy nad Vltavou  
na valných shromážděních a jiných akcí pořádaných výše uvedeným spolkem.   

 
Bod programu: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – dodatek č. 1 
usnesení č.: 21/20/4/8 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 na administrativní změnu ve formě úpravy bankovního spojení sdružení 
dodavatelů, s tím, že bude doplněn jeden společný bankovní účet na místo dvou samostatných účtů obou 
společností tvořící sdružení dodavatelů. Tento dodatek bude uzavřen ke smlouvě o dílo, č. objednatele: 
RISML/00089/2021, ze dne 17.06.2021, uzavřené se sdružením dodavatelů Společností Terminál Kralupy  
nad Vltavou, správcem spol. je GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ: 13642464 a společníkem spol. 
je SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 129/79 - Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599. 

 
Bod programu: Plná moc - nákup energií (elektřina, plyn) pro město a jeho organizace  
usnesení č.: 21/20/4/9 
RM schvaluje udělení plné moci panu místostarostovi Liboru Lesákovi a energetickému manažerovi panu 
Stanislavu Marešovi k zajištění burzovních obchodů (podávání poptávek a provádění fixací) na komoditní 
burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., a to na nákup energií (elektřina a plyn) pro 
město a jeho organizace. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace k výpůjčkám pozemků pod kontejnerovým stáním 
usnesení č.: 21/20/5/1 
RM bere na vědomí zprávu o výsledku jednání se SVJ bytových domů o možnosti uzavřít Smlouvu o výpůjčce 
části pozemku pod kontejnerovým přístřeškem. 

 
Bod programu: Změna provozní doby – předzahrádka Jiráskova ul.   
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usnesení č.: 21/20/5/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
č. SMSMLO/00026/2016, jehož předmětem je 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. 

 

Bod programu: Žádost o možnosti vybudování soukromého dětského hřiště  
usnesení č.: 21/20/5/3 
RM ukládá oddělení SM svolat schůzku s žadatelkou a vedením města o provozních pravidlech hřiště. 

   

Bod programu: Schválení znění smlouvy č. SMSMLO/00071/2021 o nájmu pozemku -  Alzabox   
usnesení č.: 21/20/5/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. SMSMLO/00071/2021 mezi Městem Kralupy  
nad Vltavou a společností Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČ: 27082440, ve znění uvedeném 
v příloze důvodové zprávy. 

   

Bod programu: Žádost o schválení nových cen za služby společnosti Reisswolf likvidace dokumentů a dat, 
s.r.o. 
usnesení č.: 21/20/5/5 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o likvidaci nosičů a dat č. SMSML/00008/2017, jehož 
předmětem bude navýšení cen od 01.01.2022 za služby společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, 
s.r.o. , U Dýhárny 1162, Kralupy nad Vltavou, IČO: 25097008 dle přiloženého ceníku služeb.  

   

Bod programu: Hlášení volných bytů   
usnesení č.: 21/20/5/6 
1. RM bere na vědomí hlášení volných bytů č. 9 a č. 15, Havlíčkova čp. 900 a bytu č. 20, Dr. E. Beneše 539. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 9, Havlíčkova čp. 900 jako byt služební. 
3. RM schvaluje ponechat byt č. 15, Havlíčkova čp. 900 jako byt služební. 
4. RM schvaluje ponechat byt č. 20, Dr. E. Beneše čp. 539 jako byt služební. 

     

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/20/5/7 

1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Cesta brigádníků čp. 679 paní J. M. ze sociálních  
důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022.  

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022.  

3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského, čp. 198  s paní  Mgr. P. N., jako 
na byt služební, na dobu 1 roku od 01.11.2021 do 31.10.2022 s výší měsíčního nájemného 50,- Kč/m2  
do 31.12.2021 a 80,- Kč/m2 od 01.01.2022. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  
na dobu 4 měsíce od 01.09.2021 do 31.12.2021. 

5. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta  brigádníků čp. 679  paní I. K.  ze  sociálních  
důvodů  na  dobu  1  roku od 01.11.2021 do 31.10.2022.  

   

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnost stezky a cesty (viadukt  SŽ)  
usnesení č.: 21/20/5/8 
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, na pozemcích  
parc. č. 88/19, parc. č. 88/3, parc. č. 573/1 v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1541-2/2021  
a v rozsahu celého pozemku parc. č. 571/27, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, k zajištění přístupu k mostní 
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konstrukci mostu „Kralupský viadukt“ za účelem její správy, údržby, oprav a modernizace 24 hodin denně, 
mezi městem Kralupy nad Vltavou, jako povinným, a Správou železnic, st. org., IČO: 70994234, se sídlem 
Praha 1, Dlážděná 1003/7, jako oprávněným, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč 
+ DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 21/20/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 208 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu F. B.,  

na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 252 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní E. M.,  

na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 355 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní J. Š., na dobu 

určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022. 

 

Bod programu: Výpověď „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ s obcemi 
Postřižín a Slatina 
usnesení č.: 21/20/6/2 
1. RM doporučuje ZM schválit vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 

školy mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Postřižín, k 01.09.2022. 
2. RM doporučuje ZM schválit vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 

školy mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Slatina, k 01.09.2022. 

 

Bod programu: Spolupráce s BESIP při realizaci dopravní výchovy pro žáky základních škol z ORP Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/20/6/3 
1. RM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním Souhlasu města Kralupy nad Vltavou  

s výukou dopravní výchovy lektorem BESIP.  
2. RM schvaluje nákup 12 jízdních kol a 6 cyklistických helem z rozpočtu OSVŠK na rok 2022 pro výuku 

dopravní výchovy na dopravním hřišti na ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou a jejich uskladnění 
v kontejneru, který je součástí dopravního hřiště. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Orientační nabídka ceny projektové dokumentace na stabilizaci skalních masívů Hostibejk 
usnesení č.: 21/20/7/1 
RM bere na vědomí splnění usnesení číslo 21/15/7/1 ze dne 12.7. 2021 odborem životního prostředí - 
předložení nezávazné orientační nabídky ceny projektové dokumentace na stabilizaci skalních masívů 
Hostibejk v místech „Podmínečně až kriticky labilních, vysoké riziko havárie“, s opatřeními menších zásahů 
v místech podmínečně labilních. Orientační cena projektu je 333 960,- Kč, včetně DPH.  
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o možnosti vyvěšení reklamního banneru na akci MUSICFEST 2021. 
usnesení č.: 21/20/8/1 
RM schvaluje vyvěšení reklamního banneru o velikosti 3x1 m na zábradlí před Ametystovou čajovnou 
v Podřipské ulici, za účelem propagace akce MUSICFEST 2021 v období od 20.10. -  06.11.2021. 

 

Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/20/8/2 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0013 z fondu MST2, Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Kralupy  
nad Vltavou, se sídlem Kozomín č.p. 138, 277 45 Kozomín, zastoupeným paní Kateřinou Fatkovou, 
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pokladníkem spolku ve výši 4.598,- Kč na podporu a výdaje související s konáním podzimní výstavy drobného 
zvířectva a schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Českým 
svazem chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, se sídlem Kozomín č.p. 138, 277 45 Kozomín, zastoupeným 
paní Kateřinou Fatkovou, pokladníkem spolku. 

 

Bod programu: Uzavření Dodatku č. 2 s tiskárnou V Ráji s.r.o. - navýšení ceny za tisk Kralupského 
zpravodaje 
usnesení č.: 21/20/8/3 
1. RM schvaluje uzavření předloženého znění Dodatku č. 2 s tiskárnou V Ráji, s.r.o. se sídlem V Ráji 545,  

530 02  Pardubice, IČ: 25970127, o navýšení ceny za služby. 
2. RM schvaluje udělení výpovědi tiskárně V Ráji, s.r.o., v rámci předmětné smlouvy o dílo, k 28.02.2022. 
3. RM ukládá odboru KS připravit výběrové řízení na nového poskytovatele tiskařských služeb pro vydávání 

Kralupského zpravodaje, a to ve třech variantách - na tiskařské služby, na grafickou přípravu a na obě  
služby sloučeně. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO  
usnesení č.: 21/20/9/1 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 298.994,63 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 
organizacím, pro Základní školu a Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, na opravu 
havarijního stavu chodníku u vchodu do MŠ a výměnu dlažby u vchodu do školy.  

 

Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO  
usnesení č.: 21/20/9/2   
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 133.527,13 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 
organizacím, pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, na pořízení 3 kusů profesionálních 
myček nádobí pro budovy Dr. E. Beneše a U Jeslí.  

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu organizace  
usnesení č.: 21/20/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků ve výši 
31.917 Kč z rezervního fondu organizace na nákup majetku dle žádosti ředitelky ze dne 11.10.2021. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ Jodlova o souhlas zřizovatele se změnou kapacity oboru vzdělávání a návrhem 
změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení  
usnesení č.: 21/20/9/4 
RM schvaluje změnu kapacity oboru vzdělávání Základní školy speciální 79-01-B/01 Základní školy Kralupy 
nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizace, zřízené v souladu s § 179 odst. 5 písm. d) školského 
zákona, a to nejvyššího povoleného počtu žáků ze současných 16 míst na 24 míst, s nejbližší možnou 
účinností, a návrh změny zápisu ve školském rejstříku.  

 

Bod programu: Oznámení ředitelského volna 
usnesení č.: 21/20/9/5 
1. RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského 198, o vyhlášení 

ředitelského volna ve dnech 25.-26.10.2021. 
2. RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, o vyhlášení ředitelského 

volna dne 22.10.2021. 
3. RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o vyhlášení 

ředitelského volna dne 22.10.2021. 

 
Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše 
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usnesení č.: 21/20/9/6 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – „Čerstvé zprávičky“ – za září a říjen 2021. 

 
Bod programu: Uzavření Městské knihovny 
usnesení č.: 21/20/9/7 
RM bere na vědomí uzavření městské knihovny ve dnech 29. října a 30. října 2021. 

 
Bod programu: 1. Nařízení města č. 1/2021 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města 

    Kralup nad Vltavou v zimním období 2021-2022 
2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou  

usnesení č.: 21/20/9/8 
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2021 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 

na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2021-2022. 
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 

období 2021-2022. 

 

Bod programu: Informace o uzavření školních družin základních škol zřizovaných městem Kralupy  
nad Vltavou v době školních prázdnin  
usnesení č.: 21/20/9/9 
RM bere na vědomí informaci ředitelů základních škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou o záměru 
uzavření školních družin a školních klubů základních škol v době školních prázdnin školního roku 2021/2022. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 21/20/9/10 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, čerpání finančních 
prostředků ve výši 28.280 Kč z rezervního fondu organizace na úhradu nákladů spojených s výměnným 
pobytem žáků z Polské školy. 

 

Bod programu: Žádost o schválení Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem  
a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizaci o poskytnutí dotace na rok 2021 
usnesení č.: 21/20/9/11 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy č. S-0833/SOC/2021/2 mezi Středočeským krajem 
a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace v rámci dofinancování, a to ve výši 159. 
600,- Kč na navýšení mzdových nákladů a 69.300,- Kč v řádné dotaci. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 21/20/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis ze 7. Schůze SK. 
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 21.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Šachový klub Kralupy  

nad Vltavou, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na úhradu účasti  
na Mistrovství Čech mládeže do 16 let “ 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 15.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, sídl. Hůrka 1046, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na úhradu účasti na Mistrovství světa v benčpresu 2021 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text  
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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: Zápis Komise dopravy č. 8 ze dne 12.10.2021 
usnesení č.: 21/20/11/2 
1. RM ukládá odboru RIaSM oslovit projektanta na vypracování návrhu na umístění nové autobusové 

zastávky pro MHD v ulici Mostní v Kralupech nad Vltavou na pozemcích par. č. 153/32 a 153/61 v k. ú. 
Lobeček po pravé straně ve směru ven z Kralup nad Vltavou před Penny a na pozemku parc. č. 153/96  
v k. ú. Lobeček po pravé straně směr do centra města před odbočkou do ulice Štefánikova (všechny 
uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Kralup nad Vltavou) včetně vyjádření DI PČR Mělník. 

2. RM bere na vědomí zápis č. 8/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 12.10.2021. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 9/2021 
usnesení č.: 21/20/11/3 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 9/2021 ze dne 06.10.2021. 

Bod programu: Rozdělení příspěvku na Minimální preventivní program základních škol na období 09 –  
12/2021 
usnesení č.: 21/20/11/4 
RM schvaluje rozdělení a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 (Sociální pomoc dětem 
a mládeži), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), rozpočtu na minimální preventivní program 
základních škol pro období 09 – 12/2021 takto: 
 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla 29.000,- 

ZŠ Gen. Klapálka  50.000,-  

ZŠ Komenského nám.  48.000,- 

ZŠ Třebízského  0,- 

ZŠ 28. října  7.650,- 

ZŠ Jodlova 0,- 

Celkem 134.650,- 

 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Úprava vyznačení názvu městského zimního stadiónu na fasádě objektu 
usnesení č.: 21/20/13/1 
RM ukládá Kralupské sportovní, s.r.o. provést úpravu vyznačení názvu zimního stadionu na fasádě objektu, 
následovně: „ZIMNÍ STADION MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU + logo města“ 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bytové domy – projektová dokumentace  
(bod IV/1) 

 
Bod programu: Žádost o možnosti vybudování soukromého dětského hřiště  
(bod V/3) 
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Bod programu: Nájem pozemků SŽ v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou  
(bod V/9) 

 
 

Bod programu: Záměr města pronajmout pozemky SŽ, st. org., v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
(bod V/10) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 01.11.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 19.10.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 20 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.10.2021. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.10.2021 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta                                           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


