
  č.j.: MUKV 62499/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. listopadu 2021 
(RM č. 21) 

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

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2021 
usnesení č.: 21/21/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 174.512,31 Kč. Jedná se o příspěvek 

obcím ze státního rozpočtu ČR na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. 
Příspěvek je určen ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 
174.512,31 Kč a navýšení výdajů kap č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 174.512,31 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 85.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a 
městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 85.000 Kč a navýšení výdajů kap č. 6 – městská policie, § 5311 o 
85.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 102.850 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 569. Finanční prostředky budou 
použity na úpravu projektové dokumentace u projektu „Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně ZŠ 
Třebízského“, viz usnesení RM 18.10.2021 č. 21/20/4/6 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 648 (volnočasové a rekreační 
sportoviště v přírodě). Finanční prostředky budou použity na geodetické zaměření. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.890 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516 (adaptace pivovarské 
sladovny). Finanční prostředky budou použity na administraci dotace před vyhotovením smlouvy o dotaci. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.250 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 576 (bezbariérové řešení ZŠ 
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Jodlova). Finanční prostředky budou použity na vícepráce – dodatek č. 1, viz usnesení RM ze dne 
4.10.2021, č. 21/19/4/2. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6171 
(činnost místní správy) na § 6402 (finanční vypořádání minulých let). Jedná se o vratku státního příspěvku 
na výkon pěstounské péče, který nebude využit z důvodu uzavření pouze jedné dohody o výkonu 
pěstounské péče. Finanční prostředky budou vráceny na účet Úřadu práce ČR – Krajské pobočce 
v Příbrami. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 72.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3114 (ZŠ Jodlova). Finanční prostředky budou převedeny 
Základní škole Jodlova, Kralupy nad Vltavou a použity na pořízení interaktivní tabule, viz materiál RM 
1.11.2021, bod č. IX/3. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 530.172,40 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 (MŠ G. Klapálka). Finanční prostředky 
budou použity na opravu objektu MŠ G. Klapálka po vytopení, viz materiál RM 1.11.2021, bod č. IV/8.   

Bod programu: Návrh na vyřazení majetku  
usnesení č.: 21/21/3/2 
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy, dle návrhu Likvidační komise. 
  

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/21/4/1 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v lokalitě 
Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“, a to v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury a s 
interní Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005                           
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 
- Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Metrostav infrastructure, a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech  
nad Vltavou  
usnesení č.: 21/21/4/2 
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1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ v souladu  
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech  
nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Ladislava Staňková, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ J. Gen. Klapálka – III. a IV. etapa 
usnesení č.: 21/21/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 

práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ J. Gen. Klapálka – III. a IV. etapa“ v souladu  
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ 
J. Gen. Klapálka – III. a IV. etapa“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Statické posouzení ocelové konstrukce v hale zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/21/4/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování statického posouzení nosné ocelové konstrukce v hale 
zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou s dodavatelem Ing. Vácha s.r.o., Nušlova 2294/53, 158 00 Praha 5 
ve výši 184.600,- Kč bez DPH (223.366,- Kč vč DPH). 

 
Bod programu: Místní komunikace – přivaděč Hostibejk, včetně dešťové kanalizace a osvětlení 
usnesení č.: 21/21/4/5 
RM ukládá odboru RIaSM připravit výběrové řízení na vypracování dalšího stupně projektové dokumentace 
tj. dokumentace pro provedení stavby, aktualizaci vyjádření DOSS a správců sítí, aktualizaci rozpočtu včetně 
výkazu výměr a výkon autorského dozoru na akci „Místní komunikace – přivaděč Hostibejk, včetně dešťové 
kanalizace a osvětlení“ v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, tj. formou otevřené výzvy (vč. uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele). 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Bytové domy – projektová dokumentace 
usnesení č.: 21/21/4/6 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Bytové domy – projektová 

dokumentace“, a to v souladu s postupem části třetí, písm. b) Směrnice upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, tj. formou uzavřené výzvy na vybrané dodavatele. 
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2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem „Bytové domy – projektová dokumentace“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- PLÁN PLUS s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČO: 62917544 
- Ing. Eva Bukovská, Šípková 1006, 250 92 Šestajovice, IČO: 64058506 
- Sofistea s.r.o., Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, IČO: 24839884 
- 3projekt-sdružení projektantů, Ing. arch. Michal David, K remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 – 

Chodov, IČO: 71617329 
- Ing. Michal Slanec, Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, IČO: 45112509 
- P.H.A., akciová společnost, Ing. Tomáš Bukovský, Gabčíkova 1239/15, 182 00 Praha 8, IČ: 26504103 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou – IT připojení objektu 
usnesení č.: 21/21/4/7 
1. RM schvaluje provedení nutných prací v rámci IT připojení objektu parkovacího domu, zhotovitelem 

KnVnet services s.r.o., Sídliště Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou, IČ: 24206601, za celkovou cenu 81 769 
Kč bez DPH (98 940,49 Kč vč. DPH), dle cenové nabídky ze dne 22.10.2021. Finanční náklady budou 
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2021 – parkovací dům. 

2. RM schvaluje pro následný provoz parkovacího domu uzavřít smlouvu na dodávku konektivity – internet 
Real Fiber 500/500 + veřejná IP adresa – cena 649 vč. DPH/měsíc. Poskytovatelem bude společnost 
KnVnet services s.r.o., Sídliště Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou, IČ: 24206601. 

 
Bod programu: MŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – oprava po havárii vodovodu  
usnesení č.: 21/21/4/8 
RM bere na vědomí odstranění havárie vodovodu v MŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou vzniklé 
prasklou přívodní hadičkou od roháčku k nádržce WC s dodavatelem Tomášem Cinádrem – zednické práce, 
Masarykova 613, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 438.159,- Kč bez DPH (530.172,40 Kč vč DPH). 

 
Bod programu: Využití výzvy č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení z Národního plánu obnovy  
usnesení č.: 21/21/4/9 
RM ukládá energetickému manažerovi města zahájit jednání k možnosti získání dotace z Národního plánu 
obnovy (výzvy č. 1/2022 rekonstrukce veřejného osvětlení). O výsledcích jednání bude RM následně 
informována, tak aby měla dostatek informací k rozhodnutí, zda se o tuto dotaci v příštím roce ucházet.   
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  -  zrušení usnesení RM 20/12/5/3 ze dne  
15.06.2020 
usnesení č.: 21/21/5/1 
1. RM ruší usnesení č. 20/12/5/3 ze dne 15.06.2020. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 489/34 a parc. č. 489/38 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 
1800, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10m a 200,- Kč za každý další m trasy vedení 
uloženého do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (VO V Růžovém údolí)  
usnesení č.: 21/21/5/2 
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, 
údržby a oprav inženýrských sítí -  veřejného osvětlení, na pozemku parc. č.  357/56 v k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou v rozsahu vyznačeném na geometrickém plánu, ve prospěch města Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o byt  
usnesení č.: 21/21/5/3 
1. RM bere na vědomí žádost pana R. D. o pomoc při řešení bytové situace. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků čp. 679 s panem R. D. ze sociálních 

důvodů na dobu 3 měsíce. 

   

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/21/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 paní E. L. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.12.2021 do 30.11.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48 paní H. S. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíce od 01.12.2021 do 28.02.2022 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 

   

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 21/21/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 514/1  v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 18 v k. ú. Minice  
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: Žádost o prodej pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou - centrum 
usnesení č.: 21/21/5/6 
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemky parc. č.1708/3 o výměře 1 m2, parc. č. 784  
o výměře 18 m2, parc. č. 1723/13 o výměře 32 m2, část pozemku parc. č. 566/1 o výměře cca 12 m2 
(ohraničenou stavební čárou) a spoluvlastnický podíl ½ celku k pozemku parc. č. 1707 o výměře 260 m2, vše 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, navazující na pozemky parc. č. parc. č. 1723/1, parc. č. 1723/6 až  parc. č. 1723/12 
a parc. č. 1723/14 společnosti Rezidence Kralupy s.r.o., za účelem výstavby byt. domu a urbanistického 
dořešení Palackého nám. jako celku  v souladu s územní studií „Dostavba bloku za Husovou ulicí“. 
     

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 21/21/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 111 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. L.,  

na dobu určitou od 01.12.2021 do 31.01.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 204 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, manželům A. H.  

a J. H., na dobu určitou od 01.12.2021 do 31.01.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 410 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu A. K.,  

na dobu určitou od 01.12.2021 do 31.01.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 258 v DPS V Luhu 1181, paní B. Ch., na dobu určitou 

od 01.12.2021 do 30.11.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 353 v DPS V Luhu 1181, paní M. K., na dobu určitou 

od 01.12.2021 do 30.11.2022. 
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6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 453 v DPS V Luhu 1181, paní E. B., na dobu určitou 
od 01.12.2021 do 30.11.2022. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Smlouva o sběru a likvidaci odpadu, spol. Trafin Oil, a.s. 
usnesení č.: 21/21/7/1 
RM schvaluje smlouvu se společností TRAFIN OIL, a.s. o sběru a likvidaci odpadu a zároveň schvaluje umístění 
sběrných nádob dle předloženého návrhu (příloha č. 2 důvodové zprávy).  
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu:  
1. Žádosti příjemců Programové dotace r. 2020 o změnu data závěrečného vyúčtování 
    Schválení uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
2. Žádosti příjemců Programové dotace r. 2021 o změnu data závěrečného vyúčtování 
    Schválení uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
usnesení č.: 21/21/8/1 
 
DOTACE ZÍZKANÉ V PROGRAMU NA R. 2020 

 
1. RM doporučuje ZM schválit  změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  

k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 86/2020 ve výši 60.000 Kč, Kralupskému hudebnímu 
sdružení, z.s., se sídlem V Zátiší 1016 , 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, Dič: CZ 49518691, 
zastoupeného panem Zdeňkem Pečeným a RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
s Kralupským hudebním sdružením, z.s., se sídlem V Zátiší 1016 , 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 
49518691, Dič: CZ 49518691. 

2. RM doporučuje ZM schválit  změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 95/2020 ve výši 45.000 Kč, panu Milanu Junáškovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 v předloženém 
znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s panem Milanem Junáškem, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 43/2020 ve výši 26.000 Kč, Klubu přátel Prahy, z.s., se sídlem  
U Cukrovaru 1076, 278 01  Kralupy nad Vltavou IČ: 22729879, DIČ: CZ22729879, zastoupeného Mgr. 
Milenou Vovsovou a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Klubem přátel Prahy, z.s., se sídlem U Cukrovaru 1076, 278 01  
Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879, DIČ. CZ22729879. 

4. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 61/2020 ve výši 40.000 Kč, MgA. Zuzaně Štarkové, se sídlem 
Heřmanova 1088/8, 170 00  Praha 7 – Holešovice, IČ: 60218894, DIČ: CZ6053301386 a RM schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě  
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů s MgA. Zuzanou Štarkovou, se sídlem Heřmanova 1088/8, 170 00  Praha 7 – Holešovice,  
IČ: 60218894, DIČ: CZ6053301386 

5. RM doporučuje ZM schválit  změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  
k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML 86/2020 ve výši 50.000 Kč, paní Markétě Hrdinové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s paní 
Markétou Hrdinovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
DOTACE ZÍSKANÉ V PROGRAMU NA R. 2021 
 
6. RM doporučuje ZM schválit  změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace  

k 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 30/2021 ve výši 50.000 Kč, panu Mgr. Jindřichu 
Kohmovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 
v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na základě § 10a odst. 5 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s panem 
Mgr. Jindřichem Kohmem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7. RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu a závěrečného vyúčtování dotace k 31.12.2022 
Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML 29/2021 ve výši 33.000 Kč, paní Věře Čížkové, XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů s paní Věrou Čížkovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: 1. Informace o konání oslav „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2021“  
2. Informace o konání NOVOROČNÍHO OHŇOSTROJE 

usnesení č.: 21/21/8/2 
1. RM bere na vědomí úplný programový koncept slavností „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH NAD VLTAVOU 

2021“ od 27.11. – 24.12.2021, dle předloženého programu. 
2. RM schvaluje využití veřejného prostranství/pěší zóny  Palackého nám. v rozsahu dle přiložené mapy  

na to ve dnech od 22.11.2021 – 03.01.2022 za účelem konání adventního programu, adventního jarmarku 
a umístění kluziště (umělé plochy určené k bruslení) na pěší zónu před kostelem. 

3. RM schvaluje využití prodejních stánků umístěných na Palackého nám.  pro prodejce akce a dále využití 
el. energie ze sloupku na Palackého náměstí a z budovy MěÚ, pro konání „ADVENTNÍHO ČASU 
V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2021“ ve dnech 28.11. a 3. – 5. 12. 2021, a to pořadateli akce KaSS Kralupy 
nad Vltavou, bez úplaty za spotřebovanou elektřinu. 

4. RM schvaluje  zpřístupnění přízemí budovy MěÚ pro zázemí pořadatelů a zpřístupnění veřejného WC 
v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou pro pořadatele akce KaSS Kralupy nad Vltavou, po dobu konání akce 
ve dnech 28.11. a 3. – 5. 12. 2021.  

5. RM schvaluje využití prodejních stánků umístěných na Palackého nám.  pro prodejce akce a dále využití 
el. energie ze sloupku na Palackého náměstí a z budovy MěÚ, pro konání „ADVENTNÍHO ČASU 
V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2021“ ve dnech 10.12. – 12.12. a 17.12. – 19.12.2021, a to pořadateli paní 
Zuzaně Šindelové, za podmínek úplaty za spotřebovanou elektřinu. 

6. RM schvaluje termín konání Novoročního ohňostroje v Kralupech nad Vltavou 01.01.2022 v čase 19:00 
hodin. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: KaSS - Přehledová zpráva za 10/2021 
usnesení č.: 21/21/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Kulturního a společenského střediska, Seifertovo nám. 706, Kralupy nad Vltavou, za měsíc říjen 2021. 

 

Bod programu: Žádost o schválení úpravy rozpočtu 2021 
usnesení č.: 21/21/9/2   
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 518 Ostatní služby – Programové vybavení   -20.000 Kč 
Účet 558 Drobný dlouhodobý hmotný majetek   +20.000 Kč 
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Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO 
usnesení č.: 21/21/9/3 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 72.200 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, na nákup interaktivní tabule od společnosti KnVNet 
s.r.o.  

 

Bod programu: Čerpání z fondu investic a změna odpisového plánu 2021 
usnesení č.: 21/21/9/4 
1. RM schvaluje dodatečně Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou čerpání z fondu investic 

organizace ve výši 196.010,30 Kč na realizaci venkovní posilovny na školním hřišti. 
2. RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, změnu odpisového plánu na rok 

2021. 

 

Bod programu: Žádost DDM o souhlas zřizovatele s výmazem zápisu školní jídelny v Mokrosukách  
z Rejstříku škol a školských zařízení 
usnesení č.: 21/21/9/5 
RM schvaluje výmaz zápisu zařízení školní jídelny, IZO: 162000375, jehož činnost vykonává příspěvková 
organizace Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, z Rejstříku škol a školských zařízení, vzhledem  
ke skutečnosti, že se jedná o zařízení, které není financováno ze státního rozpočtu, a dále schvaluje podání 
návrhu o výmaz zařízení školní jídelny z Rejstříku škol a školských zařízení, s nejbližší možnou účinností. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli 
usnesení č.: 21/21/9/6 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 21.10.2021, 
do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem  
za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 
usnesení č.: 21/21/9/7 
RM schvaluje předložený „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem 
Kralupy nad Vltavou za období od 01.01.2021 do 31.12.2021“ a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s předčasným ukončením školního roku 2021/2022 
usnesení č.: 21/21/9/8 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
předčasné ukončení školního roku 2021/2022 ke dni 17.06.2022, z důvodu plánované rekonstrukce rozvodů 
elektro v budovách školy. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/21/11/1 
RM  bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 8 ze dne 20.10.2021. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/21/11/2 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 8 ze dne 20.10.2021. 
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Bod programu: Zápis z Komise pro životní prostředí ze dne 25.10.2021 
usnesení č.: 21/21/11/3 
RM bere na vědomí zápis Komise pro životní prostředí č. 13 ze dne 25.10.2021. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Bytová situace paní L. B. po obdržení výpovědi nájemní smlouvy  
usnesení č.: 21/21/13/1 
1. RM bere na vědomí dopis paní L. B. ze dne 02.11.2021, určený radě města, v souvislosti s její bytovou 

situací po obdržení výpovědi nájemní smlouvy, na užívání bytu č. 18, Havlíčkova čp. 900. 
2. RM bere na vědomí ústní informaci od paní L. B. o připravenosti přijmout nabídku rady města, ohledně 

jejího přestěhování do bytu č. 1, Libušina čp. 48. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina čp. 48 s paní L. B. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku, s tím, že ve smlouvě nebude uplatněn institut uhrazení peněžité jistoty ve výši  
2.799,00 Kč. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli 
usnesení č.: 21/21/9/6 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle nabídky ze dne 21.10.2021. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 15.11.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 02.11.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 21 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 01.11.2021. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 02.11.2021 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                           Libor Lesák, místostarosta 
 


