
  č.j.: MUKV 8277/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. února 2021 
(RM č. 3) 

 
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 2 
usnesení č.: 21/3/1/1  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2021 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2021 
usnesení č.: 21/3/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.082.530,80 Kč. Jedná se o vratku 

neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a 
budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2021. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.082.530,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 1.082.530,80 Kč. 

2. Navýšení rozpočtu 2021 v celkové výši 320.400 Kč. Jedná se o rozdíl dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s částkou ve výši 
30.871.400,- Kč. V lednu 2021 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2021 na 
výkon státní správy v celkové výši 31.191.800 Kč. Rozdíl je ve výši + 320.400 Kč, o tuto částku bude 
navýšena investiční rezerva města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 o 320.400 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 320.400 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 5.148.487 Kč, na základě 
žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 5.148.487 Kč a navýšení výdajů u kap. č. 1 – ekonomický odbor a 
kap. č. 2 – SVŠK, § 6171 (činnost místní správy) a § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) 
o 5.148.487 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.716 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 517. Jedná se o vícepráce na projektovou dokumentaci 
ve stupni pro provedení stavby Řešení zpevněných ploch centrum 3. etapa, schválené radou města dne 
2.12.2019, č. usnesení 19/22/4/4. Na základě usnesení rady byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
RISML/00086/2018. Pan projektant nám doručil fakturu v lednu 2021, na základě upozornění jeho účetní 
o jejím nezaplacení městem Kralupy nad Vltavou. Jelikož jsme fakturu neměli v účetním systému, faktura 
skutečně zaplacená nebyla. 
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 128.260 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 593. Finanční prostředky budou použity na akci 
„Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3.  
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě  
a profesionalizace veřejné správy – dodatek č. 2 
usnesení č.: 21/3/4/1 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. OKTAJSML/00013/2019  
se zhotovitelem ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00,  
IČ: 27208371, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace vzdělávacích kurzů do 30.06.2021, a to 
v rámci projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy.  

 

Bod programu: Žádost o dotaci a výběr administrátora dotace - Rekonstrukce plaveckého bazénu  
usnesení č.: 21/3/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy 13/2020 Sportovní ́infrastruktura – Investice 

nad 10 mil. Kč“ z Národní sportovní agentury. 
2. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu“, a to společnost  B&P 

Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČ: 60724269 za cenu 78 650,- Kč, včetně DPH.  

 

Bod programu: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – vícepráce, statika 
usnesení č.: 21/3/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1, k SOD č. objednatele: RISML/00122/2020, ze dne 04.12.2020, na vzniklé 
vícepráce spojené s vypracování kompletně nového statického posouzení konstrukcí a zakládání, včetně 
samostatné části projektové dokumentace pro provedení stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, za celkovou cenu 106 000,- Kč bez DPH, resp. 128 260,- Kč, vč. DPH. Součástí dodatku 
bude i posunutí termínu odevzdání díla, a to do 26.02.2021. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/3/5/2 
1. RM schvaluje uzavření nové  nájemní smlouvy na byt č. 9, Vrchlického čp. 703 s manželi  

A. a V. K. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2021 do 28.02.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 
2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 35, Chelčického čp. 687 s paní M. H., jako  na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.02.2021 do 31.01.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Bezpečnostní analýza za rok 2020 
usnesení č.: 21/3/6/1 
RM schvaluje vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza za rok 2020 – podklad pro projekty a akce 
Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2021.  

 

Bod programu: Zpráva o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2020 
usnesení č.: 21/3/6/2 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2020. 

 

Bod programu: REVOLUTION TRAIN - Výsledky sběru dat protidrogového vlaku pro město Kralupy  
nad Vltavou  
usnesení č.: 21/3/6/3 
RM bere na vědomí zprávu „Výsledky sběru dat protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN pro město Kralupy 
nad Vltavou“, kterou vypracoval Nadační fond NOVÉ ČESKO. 
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Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na poskytování sociálních služeb v Kralupech 
nad Vltavou v roce 2021 
usnesení č.: 21/3/6/4 
1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 

Smlouva o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020. 
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě 

Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020  
pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139, na poskytování sociálních 
služeb, ve výši 295.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem). 

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na zimní program „Teplá židle“ v Kralupech  
nad Vltavou  
usnesení č.: 21/3/6/5 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace na zimní program „Teplá židle“ 

pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
ve výši 55.000 Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 2020 
usnesení č.: 21/3/6/6 
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 
2020. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 21/3/6/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. K.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181, paní J. Š.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181, paní B. K.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181, paní A. S.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 561 v DPS V Luhu 1181, paní L. Š.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 

 

Bod programu: Informace o termínu zápisu do 1. tříd kralupských ZŠ 
usnesení č.: 21/3/6/8 
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RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní rok 
2021/2022 ve dnech 06.04.2021 a 07.04.2021. Organizace a průběh zápisu budou určeny a včas upřesněny 
podle vývoje pandemické situace a dle vládních opatření. 

 
Bod programu: Vyúčtování NIV spádovým obcím za 1. pol. škol. roku 2020/2021 
usnesení č.: 21/3/6/9 
RM schvaluje, že nebude obcím, které uzavřely s městem Kralupy nad Vltavou dohodu o školském spádovém 
obvodu, účtovat neinvestiční výdaje školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních jídelen) 
sloužících základním školám zřízeným městem Kralupy nad Vltavou za 1. pololetí školního roku 2020/2021, 
z důvodu mimořádných opatření ve školství v souvislosti s koronavirem. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Stabilizování a sanace svahových nestabilit – „Skalní masiv Hostibejk“ 
usnesení č.: 21/3/7/1 
1. RM bere na vědomí informaci odboru životního prostředí o zajištění cenové nabídky na zpracování 

geotechnického posudku Ing. Jiřího Petery, Pouchovská ulice 533/52a, Hradec Králové, IČ: 162 45 831,  
za částku 200.000,- Kč bez DPH. 

2. RM ukládá odboru ŽP zajištění objednávky geologických prací u firmy Ing. Jiřího Petery, Pouchovská ulice 
533/52a, Hradec Králové, IČ: 162 45 831, za částku 200.000,- Kč bez DPH  
- Snímkování skalního masivu dronem 
- Inženýrskogeologické posouzení 
- Rámcový návrh stabilizace svahů 

 
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 21/3/9/1 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků  

ve výši 5.790 Kč z rezervního fondu organizace na nákup mrazícího zařízení Candy CCtus 544 WHN. 
2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků  

ve výši 1.020 Kč z rezervního fondu organizace na nákup nových hliníkových schůdků ALD70 DRABEST. 

 

Bod programu: Muzejní expozice pivovar 
usnesení č.: 21/3/9/2 
1. RM bere na vědomí informaci ředitele muzea o finanční náročnosti vybudování moderní expozice 

v bývalém pivovaru.  
2. RM ukládá řediteli Městského muzea předložit RM návrh konceptu a expozic, ve variantách, využití 

přidělených prostor muzeu v budově „pivovarské sladovny“. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM – plán činnosti na rok 2021 
usnesení č.: 21/3/11/1 
RM schvaluje plán činnosti sportovní komise na rok 2021. 

 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 21/3/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z on-line jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 20.01.2021. 
2. RM schvaluje plán činnosti Komise školské a prevence kriminality na 1. pololetí 2021. 
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Bod programu: Navýšení externích redaktorů Kralupského zpravodaje  
usnesení č.: 21/3/11/3 
RM schvaluje navýšení redaktorů Kralupského zpravodaje uvedených v důvodové zprávě, za podmínek 
schválených Radou města č. 21/2020, usnesení č.: 20/21/11/1, a to s účinností od 01.02.2021. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Žádost o prominutí nájemného (kadeřnictví DPS V Luhu) 
(bod V/2) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 15.02.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 02.02.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 3 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 01.02.2021. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 02.02.2021 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


