
  č.j.: MUKV 65875/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2021 
(RM č. 22) 

 
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. 22 
usnesení č.: 21/22/1/1  
RM schvaluje návrh programu 22. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 21/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2021 
usnesení č.: 21/22/2/1  
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2021, ve výši uvedené 
v příloze materiálu. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 

 

Bod programu: Platový výměr Ing. Michaely Gleichové – ředitelky příspěvkové organizace města „Základní 
škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka“   
usnesení č.: 21/22/2/2 
RM bere na vědomí změnu platového výměru Ing. Michaely Gleichové – ředitelky příspěvkové organizace 
města „Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka“ (dle přílohy důvodové zprávy), v souvislosti 
s postoupením do platového stupně č. 6 – dosažením počtu 27 let započitatelné praxe, s účinností  
od 01.12.2021.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2021 
usnesení č.: 21/22/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 40.638.319,98 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční 
prostředky byly zaslány na základě žádosti o ex-post platbu na projekt „Parkovací dům Kralupy nad 
Vltavou“ a budou použity na další financování této akce a na financování další dotační akce „Autobusový 
terminál“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 40.638.319,98 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 40.638.319,98 Kč. 

2. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 
v celkové výši 43.340 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR, z Programu 
udržitelnosti pro muzea II. Finanční prostředky budou zaslány příspěvkové organizaci Městské muzeum 
Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 43.340 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3315 o 43.340 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 26.766 Kč. Jedná se o vratku finančních 
prostředků účelově určených pro ZŠ Komenského nám. 198 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání – „Komenda 2019“. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Komenského a budou zaslány 
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na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6402 o 26.766 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 26.766 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 4.209.648 Kč. Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. 
       Jedná se o převody z těchto kapitol: 

č. 2 – SVŠK 
  § 3419 – ostatní sportovní činnost                       70.400 Kč 
  § 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví          8.298 Kč 
  § 4329 - ostatní sociální péče          10.000 Kč  

      č. 4 – Správní odbor 
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.                    5.000 Kč  
§ 6114 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR       5.000 Kč 

      č. 5 – Realizace investic 
  § 3412 – stav. úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale     329.811 Kč 
  § 3639 – demolice fontány na nám. J. Seiferta             40.238 Kč 
  § 3639 – přeložka trafostanice Palackého nám. do ul. Žižkova          46.111 Kč  
      č. 6 – Městská policie 
                            § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek          582.500 Kč 
      č. 7 – Správa majetku 
       § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce         50.000 Kč 
                             § 3613 – nebytové hospodářství               142.000 Kč 
                             § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH                    120.000 Kč 
                             § 6171 – činnost místní správy                              658.000 Kč 
      č. 8 – Infocentrum 
        § 2143 – cestovní ruch              14.290 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy                20.000 Kč 
      č. 9 – Životní prostředí 
  § 3725 – využívání a zneškodňování komunál. odpadů      880.000 Kč 
  § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody       20.000 Kč  
 § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           90.000 Kč 
  § 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny          19.000 Kč  
      č. 10 – Kancelář starosty 
  § 5212 – ochrana obyvatelstva           20.000 Kč 
  § 6223 – mezinárodní spolupráce        30.000 Kč 

č. 11 – OKTAJ  
§ 6171 – činnost místní správy                     254.000 Kč 

      č. 13 – Doprava 
  § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy        40.000 Kč 

č. 14 – Výstavba  
  § 2169 – ostatní správa – odstranění a zabezpečení staveb                 500.000 Kč  
 § 3635 – územní plánování          250.000 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy                           5.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor 

§ 6409 - rezerva na investice                    4.209.648 Kč 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 184.616 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3412 (Kralupská sportovní, s.r.o.). Finanční 
prostředky budou převedeny společnosti Kralupská sportovní, s.r.o. na výměnu radiátorů na víceúčelové 
hale na zimním stadionu, viz usnesení RM č. 21/18/9/3 ze dne 20.09.2021. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6171 

(činnost místní správy) na § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací). Finanční prostředky 
budou převedeny na posílení položky (služby peněžních ústavů), která je již čerpána na 97,64% z důvodu 
navýšení počtu karetních transakcí na pokladně městského úřadu. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.389,11 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 pořízení kuchyňské 
škrabky do školní kuchyně budovy detašovaného pracoviště J. Holuba, viz materiál RM 15.11.2021, bod č. 
IX/5. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 19.844 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 618. Finanční prostředky budou použity 
na financování akce „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“, viz 
materiálu RM 15.11.2021, bod č. IV/8. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 130.680 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu externích kurzů u dotační akce „Optimalizace procesů ve veřejné 
správě a profesionalizace zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“.  

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Požadavek na oplocení pozemku par. č. 743/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/22/4/1 
1. RM bere na vědomí žádost vlastníků pozemku par. č. 743/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o oplocení 

předmětného pozemku na náklady Města Kralupy nad Vltavou. Žádost souvisí s výstavbou parkovacího 
domu a autobusového terminálu resp. propojovací chodníku na pozemku par. č. 13/1 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou. 

2. RM neschvaluje realizaci oplocení pozemku par. č. 743/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou v soukromém 
vlastnictví na náklady města a doporučuje vlastníkům předmětného pozemku zajistit si oplocení v případě 
potřeby na vlastní náklady.  

 
Bod programu: Komunikace v ulici Ke Studánce – přeložka regulační stanice a plynovodu  
usnesení č.: 21/22/4/2 
RM ukládá starostovi města jednat se zástupci soukromého developera o možnosti finanční participace na 
uvedených přeložkách plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikace,  
vč. inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – Vícepráce a méněpráce – Dodatek č. 2 
usnesení č.: 21/22/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00089/2021 uzavřené dne 16.07.2021 mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a sdružení dodavatelů Společností Terminál Kralupy nad Vltavou, správcem 
spol. GEMO a.s. a společníkem spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., jehož předmětem jsou vícepráce  
a méněpráce, na akci: „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“, v celkové hodnotě víceprací 
2 961 146,682 Kč bez DPH, resp. 3 582 987,485 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Žádost společnosti FINEP CZ a.s., o souhlas budoucího vlastníka pozemků par. č. 3/4 a 3/75  
k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/22/4/4 
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1. RM bere na vědomí žádost společnosti FINEP CZ a.s., o souhlas budoucího vlastníka pozemků par. č. 3/4 
a par. č. 3/75 k. ú. Kralupy nad Vltavou, pro účely vydání souhlasu Českých drah a.s. 

2. RM schvaluje udělení souhlasu budoucího vlastníka pozemků par. č. 3/4 a par. č. 3/75 k. ú. Kralupy  
nad Vltavou, s umístěním horkovodu včetně datového kabelu a sítě elektronických komunikací 
společnosti KnVnet services s.r.o. 

 
Bod programu: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou – Vícepráce a méněpráce – Dodatek č. 4 
usnesení č.: 21/22/4/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. RISML/00035/2021 uzavřené dne 08.02.2021 mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s., jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce, 
spočívající v doplnění chybějících vnitřních kabelových rozvodů parkovacího domu, změnu materiálu 
kabelového rozvodu VO, doplnění venkovního zábradlí u vsakovacího objektu, úpravu parkovacího systému  
a vytvoření místnosti pro mycí stroj parkovacího domu, v rámci akce: „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“, 
v celkové hodnotě víceprací 746 586,263 Kč bez DPH, resp. 903 369,378 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová  
dokumentace  
usnesení č.: 21/22/4/6 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na služby s názvem „Výstavba nové 

sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“ 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 služby s názvem „Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: KaSS, Kralupy nad Vltavou – oprava střechy po vichřici 
usnesení č.: 21/22/4/7 
1. RM bere na vědomí informaci o poškození rovné střechy nad velkým sálem na objektu KaSS Kralupy  

nad Vltavou způsobené vichřicí. 
2. RM schvaluje objednání opravy poškozené rovné střechy nad velkým sálem na objektu KaSS Kralupy  

nad Vltavou způsobené vichřicí firmou DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
za částku ve výši 254.052,04 Kč bez DPH (307.402,97 vč DPH).  

 
Bod programu: Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale Na Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou –  
vícepráce 
usnesení č.: 21/22/4/8 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00109/2021 na akci: „Zhotovení lezecké stěny 
na Sportovní hale Na Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Makak walls s.r.o., Liberecká 480/104, 
466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 16.400,- Kč bez DPH (19.844,- Kč vč DPH). 

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů v KaSS, Kralupy nad Vltavou - II. a III. etapa - vícepráce 
usnesení č.: 21/22/4/9 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 
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2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00087/2021 na akci: „Rekonstrukce 
rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III. etapa“ s dodavatelem ULIMEX, spol. s.r.o.,  
Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem ve výši 356.715,67 Kč bez DPH (431.625,96 Kč vč. DPH).    

 

Bod programu: Podání žádosti o dotaci na projekt „Volnočasové sportoviště v přírodě - Kralupy  
nad Vltavou“ a výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení 
usnesení č.: 21/22/4/10 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Volnočasové sportoviště v přírodě - Kralupy  

nad Vltavou“ v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech.  
2. RM schvaluje výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo, na zhotovení projektové dokumentace  

pro územní a stavební řízení, na projekt „Volnočasové sportoviště v přírodě - Kralupy nad Vltavou,“  
s Ing. Václavem Vrzgulou, Janovice 481, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 10718702, za celkovou cenu  
280 000,- Kč (bez DPH). 

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Nájem pozemků v k. ú. Lobeč (pod panelovou komunikací)  
usnesení č.: 21/22/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, mezi městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, a Stanislavem 
Kohoutem, Na Vršku 225, Kralupy nad Vltavou, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemků parc. č. 11/3 o výměře 166 m2, parc. č. 199/50 o výměře 56 m2 a parc. č. 160/23 o výměře 476 m2,  
v k. ú. Lobeč, pod panelovou komunikací vyznačenou v geometrickém plánu č. 861-836/2016, na dobu 
určitou do 31.12.2022, za nájemné  ve výši 20.940 Kč/rok. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/22/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 353/10  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož  
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,   
IČ: 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 400 Kč za každý další 
metr trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/22/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 72/3, parc. č. 3/87 a parc. č. 3/72 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8,  IČ: 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč vč. DPH. 

   

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice (přeložka plynárenského zařízení v ul. Ke Studánce) 
usnesení č.: 21/22/5/4 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav   plynárenského zařízení – 

regulační stanice plynu  na  pozemku města Kralupy nad Vltavou parc. č. 518/28 v k. ú. Minice u Kralup 
nad Vltavou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, 
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč. K úhradě bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem.  

2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení – 
plynovodu na pozemcích města Kralupy nad Vltavou parc. č. 524/14, 520/2, 520/11, 127/21, 520/1, 
127/125, 127/24, 520/19 a 520/18 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč. 
K úhradě bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem.  

   

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
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usnesení č.: 21/22/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Smetanova 211 panu J. K., jako na byt služební  

na dobu 1 roku od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr. E. Beneše čp. 539 panu J. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

   

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – MŠ Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 21/22/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt paní J. K., zaměstnanci MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou. 

     

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (kanal. přípojka Ing. Berková) 
usnesení č.: 21/22/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 537/10 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 457/1 v k. ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný 
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Nájem pozemků SŽ v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou  
usnesení č.: 21/22/5/8 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy  č. 6458016021, mezi městem Kralupy nad Vltavou , jako nájemcem, 
a Správou železnic, státní organizací, IČ: 70994234, se sídlem  Dlážděná 1003/7, Praha 1, jako 
pronajímatelem, jejímž předmětem je  pronájem pozemků parc. č. 362/8 a parc. č. 362/13 v k. ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou, užívaných jako součást areálu hřiště „Slavoj Mikovice“, na dobu neurčitou, za nájemné 
3.426 Kč, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Záměr města pronajmout pozemky SŽ, st. org., v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/22/5/9 
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemky parc. č. 88/20 o výměře 11 m2, parc. č. 573/12 o výměře  
16 m2, parc. č. 566/24 o výměře 336 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 1541-2/2021 z pozemků parc. č. 
88/19, parc. č. 573/12 a parc. č. 566/1), parc. č. 591/2 o výměře 1798 m2, parc. č. 591/3 o výměře 355 m2  
a parc. č. 492/15 o výměře 2355 m2, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou), Správě železnic, státní organizaci,  
IČ: 70994234, uživateli pozemků jako součást železniční dráhy Praha – Ústí nad Labem, za cenu 22 Kč/m2/ rok 
a to i za období beze smluvního ujednání - zpětně za 3 roky ode dne účinnosti nájemní smlouvy. Záměr města 
bude zveřejněn na úředních deskách. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 21/22/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. P.,  

na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 113 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu P. V.,  

na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, manželům A. L.  

a M. L., na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 554 v DPS V Luhu 1181, paní A. Š., na dobu určitou 

od 01.12.2021 do 30.11.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181, paní S. B., na dobu určitou 

od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytů v DPS  
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usnesení č.: 21/22/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 155 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, panu J. K., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 259 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1171, Kralupy 

nad Vltavou, paní V. S., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 303 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu Z. J., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Preventivní publikace – reklama města 
usnesení č.: 21/22/6/3 
1. RM schvaluje podporu projektu formou zaplacení inzerátu v podobě loga s názvem města uvedené 

v preventivní publikaci Mezinárodní policejní asociace, sekce ČR (IPA - CZ), pod názvem „Anetka 
potřebuje pomoc …“. Reklama o velikosti 120 mm x 45 mm za cenu 7.505 Kč bez DPH bude uhrazena  
na základě vystavené faktury až po vydání brožury v lednu 2022 z kapitoly č. 2, § 4329 (Ostatní sociální 
péče a pomoc dětem a mládeži), položky 5169 (Nákup ostatních služeb). Částka bude zaslána na účet IV – 
Nakladatelství s. r. o., IČ: 27585948, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, které je pověřeno vydáním této 
publikace. 

2. RM pověřuje starostu města podepsáním závazné objednávky č. 543/7951 včetně přílohy na ¼ strany 
inzerátu pro publikaci „Anetka potřebuje pomoc…“. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Opakovaná informace o současném vývoji jednání o návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě   
č. KSSML/0083/2020 – výroba Kralupy TV  
usnesení č.: 21/22/8/1 
1. RM bere na vědomí opakovanou informaci Odboru kancelář starosty o současném vývoji jednání o 

návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě č. KSSML/0083/2020 se zhotovitelem Kralupy TV, Janem Hrušovským, se 
sídlem Josefa Holuba 211, Kralupy nad Vltavou, IČ: 05520380. 

2. RM trvá na uzavření předmětného dodatku do 15.12.2021. 

 

Bod programu: Informace o vydávání Kralupského zpravodaje 
Úprava znění Obchodních podmínek měsíčníku Kralupský zpravodaj 
Navýšení ceny inzerce v Kralupském zpravodaji 

usnesení č.: 21/22/8/2 
1. RM bere na vědomí informace Odboru kancelář starosty o stávajícím režimu vydávání Kralupského 

zpravodaje. 
2. RM schvaluje dočasné odložení plnění usnesení RM č. 21/16/8/3 do doby nástupu nového šéfredaktora 

Kralupského zpravodaje. 
3. RM schvaluje úpravu znění Obchodních podmínek měsíčníku Kralupský zpravodaj, dle předloženého 

znění a to s platností od 01.01.2022. 
4. RM bere na vědomí finanční bilanci příjmů a výdajů Kralupského zpravodaje za období 1-10/2021. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – HK KRALUPY NAD VLTAVOU z.s.  
usnesení č.: 21/22/8/3 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí / pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0013 z fondu MST2 na r. 2021, spolku Hokejového klubu Kralupy  
nad Vltavou, z.s., IČ 463 56 835, se sídlem Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Vladimírem 
Müllerem, předsedou výkonného výboru, ve výši 10.000 Kč na podporu a výdaje související se zabezpečením 
účasti A-týmu dospělých HK Kralupy nad Vltavou v hokejové sezoně 2021/2022 v Krajské lize Středočeského 
kraje a RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
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č. KSSML/00…./2021 s Hokejovým klubem Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ 463 56 835, se sídlem Mostní 812,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Vladimírem Müllerem, předsedou výkonného výboru. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přerušením provozu ve školním roce 2021/2022 v budově MŠ  
J. Holuba  
usnesení č.: 21/22/9/1 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, přerušení provozu detašovaného pracoviště 
J. Holuba v termínu 06.06.2022 až 25.08.2022, z důvodu plánované rekonstrukce elektrorozvodů v celé 
budově a rekonstrukce kuchyně, přípravné kuchyně a nové třídy z bytu školníka. 

 

Bod programu: Snížení školného za měsíc říjen z důvodu havárie v MŠ 
usnesení č.: 21/22/9/2   
RM bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, o snížení úplaty za předškolní 
vzdělávání za měsíc říjen 2021 pro 15 dětí, kterým byla na 14 vyučovacích dní v daném měsíci znemožněna 
docházka v důsledku havárie v MŠ. 

 
Bod programu: Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2021 a dodatečného schválení  
změny odpisového plánu na rok 2020 
usnesení č.: 21/22/9/3 
RM schvaluje MŠ a ZŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského, změnu odpisového plánu na rok 2021 a dodatečně 
schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/22/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, za měsíc říjen 2021. 

 

Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO  
usnesení č.: 21/22/9/5 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 48.389,11 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 
organizacím, pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, na nákup kuchyňské škrabky, od firmy 
Nechyba Stanislav, Tálínská 1016, Praha 9, 198 00.  

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 21/22/9/6 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle 
předložené nabídky ze dne 03.11.2021, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Čerpání prostředků z fondu odměn v roce 2021 
usnesení č.: 21/22/9/7 
RM bere na vědomí záměr příspěvkové organizace Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, čerpat 
prostředky z fondu odměn ve výši 72.000 Kč na mimořádné odměny pracovníků za 2. pololetí roku 2021. 

 
Bod programu: Městské muzeum - čerpání prostředků z rezervního fondu 
usnesení č.: 21/22/9/8 
RM schvaluje čerpání prostředků ve výši 90.000 Kč z rezervního fondu muzea na pořízení 2 kusů notebooků  
a 2 kusů počítačů. 

 

Bod programu: Oznámení o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou v průběhu 
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vánočních prázdnin 
usnesení č.: 21/22/9/9 
RM bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánočních školních 
prázdnin, a to následovně: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523   od 23.12.2021 do 31.12.2021, 
MŠ Kralupy nad Vltavou,  Dr. E. Beneše   od 23.12.2021 do 31.12.2021, 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   od 23.12.2021 do 31.12.2021. 
Všechny tři mateřské školy zahájí znovu provoz v pondělí 03.01.2022. 

 

Bod programu: Žádost o schválení pronájmu nebytového prostoru v Domě s pečovatelskou službou  
čp. 1171 
usnesení č.: 21/22/9/10 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 316/01/700/SM s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže se sídlem v Mělníku, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu, náprava 
výpočtu nájemného, ploch a určení místností. 

 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města  
usnesení č.: 21/22/9/11 
1. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 264.810 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 

organizacím, pro Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, na výměnu 
stoupaček vody v budovách Dům s pečovatelskou službou V Luhu 1181 a Dům s pečovatelskou službou 
Sídliště U Cukrovaru 1171. 

2. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 333.036 Kč z rezervy města určené příspěvkovým 
organizacím, pro Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, na vyčištění fasád 
budov DPS a na nástřik proti hmyzu. 

 

Bod programu: Rekonstrukce venkovního hřiště v areálu Kralupská sportovní s.r.o. 
usnesení č.: 21/22/9/12 
RM schvaluje provedení rekonstrukce venkovního hřiště v areálu Kralupská sportovní s.r.o., spočívající  
ve výměně železné konstrukce oplocení, dle předložené nabídky zhotovitele – Antonín Šindelář, IČ: 74291351, 
a schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 145.456,- Kč z rezervy pro PO. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Sousedské adventní setkání u kapličky v Lobečku,  
Stanislav Hejduk  
usnesení č.: 21/22/11/1 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč panu Stanislavu Hejdukovi, bytem Masarykova 
637, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na projekt Sousedské adventní setkání u kapličky v Lobečku, konané dne 
19.12.2021 a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady 10/2021 
usnesení č.: 21/22/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 10/2021 ze dne 9.11.2021. 
2. RM bere na vědomí doporučení Redakční ceny o navýšení ceny komerční inzerce o 15% a doporučení 

úpravy ceny ostatní inzerce, vše dle přiloženého návrhu a to s platností od 01.01.2022. 
3. RM bere na vědomí doporučení Redakční rady na úpravu znění odst. č. v Obchodních podmínkách 

inzerce v měsíčníku Kralupský zpravodaj, dle přiloženého návrhu a to s platností od 01.01.2022. 
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Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 21/22/11/3 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 7 ze dne 09.11.2021. 

 
Bod programu: Příspěvek na Minimální preventivní program základních škol na rok 2021 pro ZŠ Jodlova 
usnesení č.: 21/22/11/4 
RM schvaluje vyplacení příspěvku na Minimální preventivní program 2021 pro Základní školu Kralupy  
nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkovou organizaci, IČ: 71010319, ve výši 10.667 Kč. Finanční částka bude 
vyplacena z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 (Sociální pomoc dětem a mládeži), položka 5331 (neinvestiční 
příspěvky zřízeným PO). 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Nabídka Ing. Jakuba Tížka, na zapojení ORP do projektu „Podnikni to“ 
usnesení č.: 21/22/12/1 
RM bere na vědomí nabídku Ing. Jakuba Tížka, na zapojení ORP do projektu „Podnikni to“. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 21/22/9/6 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle nabídky 
ze dne 03.11.2021. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Komunikace v ulici Ke Studánce – přeložka regulační stanice a plynovodu  
(bod IV/2) 

 
Bod programu: Informace o vydávání Kralupského zpravodaje 

Úprava znění Obchodních podmínek měsíčníku Kralupský zpravodaj 
Navýšení ceny inzerce v Kralupském zpravodaji 

(bod VIII/2, část 4) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 06.12.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 16.11.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 22 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 15.11.2021. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 16.11.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


