
  č.j.: MUKV 70195/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. prosince 2021 
(RM č. 23) 

 
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. 23 
usnesení č.: 21/23/1/1  
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu                   
usnesení č.: 21/23/2/1  
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,“ v  předloženém  znění,   
s  účinností  od  7. 12. 2021. 

  

Bod programu: Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol 
usnesení č.: 21/23/2/2 
RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací – základních a mateřských 
škol dle jmenného seznamu a ve výši uvedené v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny z prostředků 
jednotlivých organizací. 
  

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě  
usnesení č.: 21/23/3/1 
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku 
podnikatelů a o pojištění odpovědnosti. 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2021 
usnesení č.: 21/23/3/2 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 228.900 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 na základě Dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 228.900 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 228.900 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 306.282 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 306.282 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 o 
306.282 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 40.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického 



str. 2 

zadání Základní knihovny. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce „E-knihy a dovybavení 
výpočetní technikou v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4122 o 40.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3314 o 40.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 126.374 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
Generali České 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 126.374 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 126.374 Kč.  

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 17.104.107,49 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. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4216 o 17.104.107,49 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 17.104.107,49 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 75.000 Kč. Jedná se o vratku příspěvku od 
MěÚ Neratovice na základě zrušení veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu některých agend na úseku 
„silničního správního úřadu“ k 31.12.2020. Finanční prostředky budou převedeny na odbor Kancelář 
tajemníka. Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6402 o 75.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 
6171 o 75.000 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 14.858 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
České podnikatelské pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy řidič nákladního vozidla poškodil označník 
MHD, Přemyslova 521, 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 14.858 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 14.858 Kč. 

8. Ponížení rozpočtu 2021 o částku ve výši 1.131,05 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, která byla účelově určena na projekt Kralupy nad Vltavou – Asistent 
prevence kriminality. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány, budou zaslány na účet Středočeského 
kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.131,05 Kč a ponížení výdajů kap. č. 6 – 
městská policie, § 5311 o 1.131,05 Kč. 

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro jednotlivé subjekty na tyto akce: 
- Kulturní akce konané městem Kralupy nad Vltavou ve výši 10 tis. Kč, 
- na činnost Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou r. 2021 ve výši 10 tis. Kč, 
- na činnost HK Kralupy mužstvo A r. 2021 ve výši 30 tis. Kč, 
- na činnost oddílu tenisu TJ Kralupy nad Vltavou r. 2021 ve výši 20 tis. Kč.  
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 10.000 Kč a 
kap. č. 2 – OSVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 60.000 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 264.810 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 4351 (Sociální služby města). Finanční prostředky 
budou převedeny organizaci Sociální služby města na výměnu stoupaček vody v budovách DPS V Luhu 
1181 a DPS U Cukrovaru 1171, viz usnesení RM č. 21/22/9/11 ze dne 15.11.2021. 
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 333.036 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 4351 (Sociální služby města). Finanční prostředky 
budou převedeny organizaci Sociální služby města na vyčištění fasád budov DPS a na nástřik proti hmyzu, 
viz usnesení RM č. 21/22/9/11 ze dne 15.11.2021. 

 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 145.456 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 železné konstrukce 
oplocení venkovního hřiště v areálu Kralupské sportovní, s.r.o., viz usnesení RM č. 21/22/9/12 ze dne 
15.11.2021 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 43.572,10 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 3745 

(péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) na § 3716 (montoring ochrany ovzduší). Jedná se o nákup 
a umístění stanice ENVItech pro monitorování prachových částic v areálu ZŠ Gen. Klapálka. 
 

5. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 8.053.072,69 Kč.  Finanční 
prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. 
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 5 – Realizace investic 
  § 2310 – rozbory vody      40.000,00 Kč 
  § 3113 – ZŠ Třebízského modernizace hřiště              265.219,35 Kč 
  § 3231 – přístavba učebny ZUŠ                112.586,09 Kč 
  § 3631 – vánoční osvětlení     66.842,00 Kč 
  § 3631 – VO porevizní opravy     50.000,00 Kč 
  § 3639 – demolice staré výpravní budovy                 6.000.000,00 Kč  
      č. 7 – Správa majetku 
  § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy   20.000,00 Kč 
  § 3113 – základní školy      30.000,00 Kč 
       § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce   30.000,00 Kč 
  § 3421 -  využití volného času dětí a mládeže   25.000,00 Kč 
  § 3612 – bytové hospodářství                300.000,00 Kč 
                            § 3613 – nebytové hospodářství               239.425,25 Kč 
  § 3639 – komunální služby a územní rozvoj   70.000,00 Kč 
                            § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH              129.000,00 Kč 
                            § 6171 – činnost místní správy                          675.000,00 Kč 
  § 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  
      na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
  § 6409 – rezerva na investice                8.053.072,69 Kč 

 
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.590 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2310 

(pitná voda) na § 2321 (odvádění a čištění odpadních vod). Jedná se o bezvýkopové opravy kanalizace 
v Libušině ulici. 
 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 302,50 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 465. Finanční prostředky budou použity 
na uveřejnění formuláře výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“. 
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8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 648. Finanční 
prostředky budou použity na technickou studii u akce „Volnočasové rekreační sportoviště“. 

 

Bod programu: Pojištění odpovědnosti druhého jednatele Kralupské sportovní, spol. s.r.o. 
usnesení č.: 21/23/3/3 
RM schvaluje sjednání „pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společnosti“ pro druhého jednatele 
Kralupské sportovní, spol. s.r.o. pana Ing. Luboše Truhláře, s limitem 10.000.000 Kč, za roční pojistné ve výši 
19.000 Kč u pojistitele Colonnade Insurance, S.A. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: AZ centrum, Třebízského čp. 524, Kralupy nad Vltavou – bourání příčky 
usnesení č.: 21/23/4/1 
RM schvaluje vybourání příčky mezi učebnami v objektu AZ centrum, Třebízského čp. 524, Kralupy  
nad Vltavou, které bude hrazeno z finančních prostředků AZ centra. Všechny stavební úpravy budou 
provedeny odbornou firmou.  

 
Bod programu: Přemístění služebny MěP a pracoviště MBP z Lobče do objektu „Veltechna“ v ulici  
Lutovítova, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace  
usnesení č.: 21/23/4/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentaci ve supni DSP a DPS na akci: 
„Změna užívání části objektu na služebnu MěP (3. NP) a pracoviště MBP (4. NP), Lutovítova čp. 539, 278 01 
Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou za částku 
ve výši 160.800,- Kč bez DPH (194.568,- Kč vč. DPH). 

 
Bod programu: Dotace na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení - zadání zpracování projektové  
dokumentace   
usnesení č.: 21/23/4/3 
1. RM schvaluje vytipování lokalit, ve kterých je obnova veřejného osvětlení prioritní. Jsou to následující 

lokality: ulice Gen. Klapálka, ulice Třebízkého, ulice Pražská, ulice Žižkova, ulice Dobrovského, ulice 
Hálkova, sídliště Cukrovar + přilehlé parky, rozdělení rozvaděče v ulici Ladova. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy s Agenturou regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o. za cenu 
248 700,- Kč bez DPH, na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z Národního 
plánu obnovy, včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního 
managementu projektu. Součástí je i vypracování projektové dokumentace, jejíž finální podoba bude RM 
předložena ke schválení.   

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Bytové domy – projektová dokumentace  
usnesení č.: 21/23/4/4 
1. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bytový dům, Husova 495, 

Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem Horňátecká 19, 182 00 Praha 8,  
IČ: 62917544, za celkovou cenu 343.400,00 Kč bez DPH, resp. 415.514,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bytový dům, Komenského 
nám. 131, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem Horňátecká 19, 182 00 Praha 
8, IČ: 62917544, za celkovou cenu 338.400,00 Kč bez DPH, resp. 409.464,00 Kč s DPH. 

3. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bytový dům, Komenského 
nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem Horňátecká 19, 182 00 Praha 
8, IČ: 62917544, za celkovou cenu 483.400,00 Kč bez DPH, resp. 584.914,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka – III. a IV. etapa 
usnesení č.: 21/23/4/5 
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RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v ZŠ Gen. Klapálka – III. a IV. etapa“ s dodavatelem ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 
00 Praha 4, IČO: 45274517, za celkovou cenu 17.174.384,84 Kč bez DPH, resp. 20.781.005,66 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Změna zadávacích podmínek VZ – Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/23/4/6 
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“, a to s upraveným termínem plnění  
od 01.08.2022 do 30.11.2022. 

 
Bod programu: Autobusový terminál a parkovací dům – změna TDS 
usnesení č.: 21/23/4/7 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o změně vykonavatele technického dozoru stavebníka na 
investičních akcích „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“ a „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“, 
z důvodu úmrtí. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: 1) Návrh na zrušení usnesení RM č. 21/22/5/8 a č. 21/22/5/9 ze dne 15.11.2021 

2) Nájem pozemků p. č. 362/8 a p. č. 362/13  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (od SŽ) 
usnesení č.: 21/23/5/1 
1. RM ruší usnesení RM č. 21/22/5/8  a č. 21/22/5/9 ze dne 15.11.2021. 
2. 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/rok, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

 
Bod programu: Záměr o nájmu částí pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 21/23/5/2 
1. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 97 m2 v k. ú. Lobeček 

stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 57 m2 v k. ú. Lobeček 

stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 
3. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 121 m2 v k. ú. Lobeček 

stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 
4. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 134 m2 v k. ú. Lobeček 

stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 
5. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 126 m2 v k. ú. Lobeček 

stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 
6. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 193 m2 v k. ú. Lobeček 

stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/23/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 panu K. B. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.01.2022 do 31.12.2022.  
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Dr. E. Beneše 539 paní N. S. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  01.12.2021 do 30.11.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Vrchlického 703 paní N. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.12.2021 do 30.11.2022. 
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738  panu I. T. ze sociálních důvodů  
na další období 1 roku od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 měsíce od 01.12.2021 do 31.12.2021 za podmínky dodržení uzavřené Dohody  
o splácení dluhu.  

6. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679  paní Z. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.01.2022 do 31.03.2022. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 
usnesení č.: 21/23/5/4 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 s panem P. B.,  TP Krakovská 742, 
Kralupy nad Vltavou, ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 

   

Bod programu: 1. Zrušení  usnesení  č. 13/12/5/12  ze dne 28.05.2013. 
                            2. Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček  

usnesení č.: 21/23/5/5 
1. RM ruší usnesení č. 13/12/5/12 ze dne 28.05.2013 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav  kanalizační přípojky  

na pozemku parc. č. 83/13 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
všech vlastníků pozemku parc. č. 83/13 za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč.  K úhradě za zřízení 
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 

   

Bod programu: Informace o volných bytech   
usnesení č.: 21/23/5/6 
1. RM bere na vědomí informaci o volných bytech v majetku města. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 9, Havlíčkova čp. 900 jako byt služební.  
3. RM ukládá zdravotní, sociální a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, 

Havlíčkova čp. 900 ze sociálních důvodů. 
4. RM ukládá zdravotní, sociální a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, 

Dr. E. Beneše čp. 539 ze sociálních důvodů. 
5. RM ukládá zdravotní, sociální a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, 

Dr. E. Beneše čp. 539 ze sociálních důvodů. 

     

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/23/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně na pozemcích parc. č. 108/24, parc. č. 108/5, 
parc. č. 156/2, parc. č. 572/8 a parc. č. 572/5 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 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. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Výpověď „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ s obcemi 
Husinec a Otvovice 
usnesení č.: 21/23/6/1 
1. RM doporučuje ZM schválit vypovězení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 

školy mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Husinec, 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 Otvovice, k 01.09.2022. 
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Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – Žádosti o individuální dotaci  
usnesení č.: 21/23/6/2 
1.1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva  
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0280/SOC/2020 ze dne 
14.02.2020. 
1.2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy  
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro EDA cz, z.ú., IČ: 24743054, se sídlem Filipova 
2013/1, Praha 4 - Chodov, PSČ: 148 00, ve výši 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4371 (Raná 
péče a sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi), položky 5221 (Neinvestiční transfery fundacím, ústavům  
a obecně prospěšným společnostem). 
1.3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro EDA cz, z.ú., IČ: 24743054, se sídlem Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 - 
Chodov. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 21/23/6/3 
RM schvaluje přidělení bytu č. 361 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní J. B., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Dotační program na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022 
usnesení č.: 21/23/6/4 
Dotační program podpory celoroční činnosti spolků věnujících se mládeži v Kralupech n. Vlt. 
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních 

spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.  
2. RM doporučuje ZM schválit žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.  
3. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022 v termínu 24.01.2022 – 
10.02.2022. 

4. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční 
činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.  

 
Dotační program podpory celoroční činnosti spolků věnujících se dospělým v Kralupech n. Vlt. 
5. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu celoroční činnosti sportovních 

spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.  
6. RM doporučuje ZM schválit žádost o dotaci z Programové dotace na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022.  
7. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu celoroční činnosti 

sportovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou pro rok  2022 v termínu 24.01.2022 – 
10.02.2022 

8. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace na podporu celoroční 
činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži poskytované městem Kralupy nad Vltavou.  

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení 
usnesení č.: 21/23/7/1 
RM schvaluje smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení mezi městem a spol. ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, v předloženém znění. 
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Bod programu: Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  
usnesení č.: 21/23/7/2 
RM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem a spol. ASEKOL 
a.s., IČ: 27373231, v předloženém znění. 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – TSK MLS z.s. 
usnesení č.: 21/23/8/1 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 z fondu STA na r. 2021, spolku TSK MLS z.s., IČ 071 21 423, se 
sídlem Sokolská 140, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Janem Marešem, předsedou spolku, ve výši 
3.000 Kč na podporu a výdaje související s pořádáním akce „Vánoční tančírna“,  a RM schvaluje uzavření  
a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. KSSML/00…./2021 s Hokejovým klubem 
Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ 071 21 423, se sídlem Sokolská 140, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným 
Janem Marešem, předsedou spolku. 

 

Bod programu: Vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou  
pro rok 2022 
usnesení č.: 21/23/8/2 
1. RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Dotačního programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech  

nad Vltavou pro rok 2022, v předloženém znění.  
2. RM doporučuje ZM schválit Žádost o dotaci z Programové dotace na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022, v předloženém znění. 
3. RM doporučuje ZM schválit částku ve výši 1.200.000,- Kč na programové dotace na podporu zájmových 

aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022. 
4. RM doporučuje ZM schválit příjem žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2022 v termínu 24.01.2022 – 10.02.2022. 
5. RM doporučuje ZM schválit vzory veřejnoprávních smluv na programové dotace poskytované městem 

Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.  
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 21/23/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, za měsíc listopad 2021. 

 

Bod programu: Žádost o schválení úpravy rozpočtu 2021 a změnu odpisového plánu 2021 
usnesení č.: 21/23/9/2   
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, úpravu rozpočtu následovně: 

Účet 558 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                -64.000 Kč 
Účet 518 Ostatní služby     +64.000 Kč 
Účet 511 Opravy a udržování       -2.406 Kč 
Účet 551 Odpisy DNM a DHM      +2.406 Kč 

2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, změnu odpisového plánu na rok 2021, 
v předložené podobě. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 21/23/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíce listopad a prosinec 2021. 
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Bod programu: Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky 
usnesení č.: 21/23/9/4 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, odpis nedobytných pohledávek za školné  
a stravné za roky 2018 až 2020 v celkové výši 19.105 Kč. 

 

Bod programu: TSM – Nákup vysokozdvižného vozíku  
usnesení č.: 21/23/9/5 
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup použitého vysokozdvižného teleskopického vozíku JCB 
TELETRUK TLT 35D dle specifikace uvedené v důvodové zprávě s dodavatelem VIVA – manipulační technika 
s.r.o, se sídlem Sv. Čecha 486, 411 13, Třebenice, IČO: 272 63 703, za cenu uvedenou v důvodové zprávě, a to 
v souladu s postupem podle části 5. písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období listopad 2021 
usnesení č.: 21/23/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období listopad 2021 

 
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou - přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/23/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, za měsíc listopad 2021. 

 
Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2020/2021 
usnesení č.: 21/23/9/8 
RM bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 

•  Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111,  příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

• Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou, 
dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za školní rok 2020/2021. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcných darů pro MŠ Gen. Klapálka 
usnesení č.: 21/23/9/9 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 49.000 Kč, od Spolku rodičů a přátel školy, Mikovická 501, Kralupy 
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 60.000 Kč, od Spolku rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 
Kralupy nad Vltavou. 
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Bod programu: Městské muzeum – úprava návštěvní doby ve vánočním období  
usnesení č.: 21/23/9/10 
RM bere na vědomí záměr zkrácení návštěvní doby v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou ve vánočním 
období ve dnech 23. 12., 30. 12. do 16:00 hodin a 31. 12. do 12:00 hodin. 

 

Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r. o. – žádost o poskytnutí dotace na provoz sportovišť v roce  
2022 
usnesení č.: 21/23/9/11 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní, spol. s r. o.,  

IČ: 29021731, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na základě § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 12.370.600 Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
neinvestiční dotace na základě §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r. o., IČ: 29021731. Mostní 812, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Návrh nové Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (změny),  
finanční úhrada za dopravní obslužnost pro rok 2022 
usnesení č.: 21/23/10/1 
1. RM ustanovuje kontaktní osobu/osoby pro veškerou komunikaci s organizací IDSK. 
2. RM schvaluje uzavřít novou Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti u linek 316, 370, 

372, 457, 458, 466, 470, 473, 496, 617, 620, 663, R20, R44, S4, S40, S42, S43, S44, S45 na rok 2022 
s určením výše záloh v celkové úhradě 5 093 001 Kč za rok, mezi Středočeským krajem zastoupeným 
příspěvkovou organizací IDSK a městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění.  

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 3/2021 
usnesení č.: 21/23/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis č. 3/2021 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

11.11.2021. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenové nabídky na zhotovení studie proveditelnosti na nový most  

pro silniční dopravu přes Vltavu. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 21/23/11/2 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 9 ze dne 24.11.2021. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/23/11/3 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 10 ze dne 01.12.2021. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 21/23/11/4 
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.100 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 polofinále MČR juniorů a 
dorostenců 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). 
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Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 21/23/11/6 
RM bere na vědomí zápis z 8. schůze Sportovní komise. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Zábor veřejného prostranství - provoz „Testovacího centra na Covid 19“ v Kralupech  
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/23/13/1 
RM schvaluje umístění a bezúplatný zábor veřejného prostranství pro umístění a provoz „Testovacího centra 
na Covid 19“ v Kralupech nad Vltavou - provozovatel NutriMed Lab, s.r.o., IČ: 09749438, na ploše před 
městským zimním stadiónem - na části pozemku p. č. 83/57 v k. ú. Lobeček (předmětná část pozemku je 
graficky vyznačena v příloze usnesení), na dobu určitou od 1.1.2022 - do 31.12.2022.  

 

Bod programu: Zrušení Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/23/13/2 
RM schvaluje zrušení Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou, s účinností  
od 07.12.2021, v návaznosti na sdělení MV ČR č. j.: MV-175703-2/ODK-2021. 

 

Bod programu: Územní studie – Bytový dům „Zámeček“ 
usnesení č.: 21/23/13/3 
RM požaduje, v návaznosti na stanovisko Komise dopravy, aby Územní studie – Bytový dům „Zámeček“ 
obsahovala pěší propojení do ulice Tyršova. 

 

Bod programu: Nabídka pro město Kralupy nad Vltavou k nákupu dalších akcií společnosti Vodárny Kladno - 
Mělník, a.s. 
usnesení č.: 21/23/13/4 
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu cenných papírů společnosti 
Vodárny Kladno – Mělník a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ: 46356991, v počtu 1.727 ks 
akcií za kupní cenu 366,- Kč za jednu akcii. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 20.12.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 07.12.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 23 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 06.12.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 07.12.2021 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Czechmann, starosta                                           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


