
  č.j.: MUKV 17703/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. března 2021 
(RM č. 7) 

 
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. 7 
usnesení č.: 21/7/1/1  
RM schvaluje návrh programu 7. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 6/2021 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2021 
usnesení č.: 21/7/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 595.559 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je účelově určena na akci: „Zlepšení kvality ovzduší 
v Kralupech nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast 
k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4113 o 595.559 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 595.559 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 115.497 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od spol. Kooperativa pojišťovna 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 115.497 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 115.497 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 387.888,24 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je účelově určena na akci: „Elektromobily pro MÚ 
Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 387.888,24 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 387.888,24 Kč. 
 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 75.381 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města určená pro PO) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (příspěvek TSM). Finanční prostředky budou 
zaslány TSM jako příspěvek na stavební úpravy plochy po demolici objektu fontány v Seifertově parku. 

 

Bod programu: Žádost o převedení majetku 
usnesení č.: 21/7/3/2 
RM schvaluje převedení odvlhčovače vzduchu zn. DeLonghi DEX v účetní hodnotě 5 997,00 Kč z majetku 
města Kralupy nad Vltavou do majetku MŠ Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou. Převedení bude 
realizováno formou bezúplatného převodu v souladu s ustanovením § 27 odst. 7. písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/7/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dopravní hřiště  

v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- COLAS CS, a.s., nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, 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., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
- Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- OK Stavby s.r.o., Mělnická 73/106, 277 11 Libiš, IČ: 26763982 

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: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2021 
usnesení č.: 21/7/4/4 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní hřiště Třebízského“ z Programu 2021  

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času  
a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Společně proti kriminalitě“ z Programu 2021  
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence a závazek 
spolufinancování projektu. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek“ z Programu 2021 pro poskytování dotací  
z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu a závazek spolufinancování projektu. 

4. RM schvaluje Základní škole v Kralupech nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, podání žádosti o dotaci  
na projekt „Semiramis“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 
Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování projektu. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/7/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parkovací stání 

v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, 
- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník, IČ: 27110648 
- Stavby Komeda s.r.o., č.p. 25, 273 24 Chržín, IČ: 05071500 
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 
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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:  
- Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/7/4/6 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava křižovatky 

Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“ v souladu se Směrnicí upravující pravidla  
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, 
- ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 3521, 276 01 Mělník, IČ: 27110648 
- Stavby Komeda s.r.o., č.p. 25, 273 24 Chržín, IČ: 05071500 
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 

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

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale  
usnesení č.: 21/7/4/8 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 

sociálního zařízení ve sportovní hale“ v souladu s částí třetí písm. c) Směrnice upravující pravidla  
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

2. RM schvaluje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 

- Strunecký Tomáš, Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 14, IČ: 66397901 

- Cinádr Tomáš, Štefánikova 651, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68577575 

- Truhlářství Davídek, Chvatěruby 188, 278 01 Chvatěruby, IČ: 86995383  

- MALBOS - Martin Novotný, Vodárenská 1180, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600541  

- MONTAKO - stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček, IČ: 24180416 
4. 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 ORM odboru RIaSM 
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- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období březen 2021 
usnesení č.: 21/7/4/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období březen 2021. 

 
Bod programu: Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/7/4/10 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00121/2020 na akci: „Přístavba objektu 

čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MIRAMID s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5, 
ve výši 127.409,45 Kč bez DPH (154.165,43 Kč vč. DPH).    
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Ukončení smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice a záměr města  
pronajmout část pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. Mikovice 
usnesení č.: 21/7/5/1 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/02/700/SM o nájmu části pozemku parc. č. 173/1 o výměře 

178m2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, uzavřené s panem J. S., TP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
dohodou ke dni 31.03.2021. 

2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 173/1 o výměře 178m2 v k.ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou, za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci. 

 

Bod programu: Nájem pozemků parc. č. 396/6, 446/40 a parc. č. st. 1525 v k. ú. Kralupy (Hrombaba)   
usnesení č.: 21/7/5/2 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků parc. č. 446/40 o výměře 2913m2, parc. č. 396/6 
o výměře 1408m2 a parc. č. st. 1525 o výměře 351m2, jehož součástí je technická hala bez čp., vše v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, se společností ZDO-odpady s.r.o., se sídlem Přemyslova 681, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, IČO: 09192085, zastoupené jednatelem Jiřím Polákem, za účelem využití pozemků  
ke zpracovávání dřevního odpadu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
3 měsíce a nájemným ve výši 10,- Kč/m2/rok. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (CETIN a.s.) 
usnesení č.: 21/7/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a telekomunikačního rozvaděče na pozemcích parc.  
č. 392/2, parc. č. 392/3 a  parc. č. 425/1  v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň,  IČ 04084063, 
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: Záměr o nájmu  části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 21/7/5/4 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 83/76 o výměře 740 m2 v k. ú. Lobeček 
stávajícím uživatelům za účelem zahrádkaření a rekreace. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/7/5/5 
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1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy  na byt č. 13, Chelčického č. p. 687 s paní J.  D. ze sociálních 
důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2021 do 30.04.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 

2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12, Chelčického čp.687 s paní J. N. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2021 do 30.04.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 01.03.2021 do 31.05.2021 za podmínky  uzavření nové Dohody o splácení dluhu. 
Celý dluh, včetně úhrady všech  plateb  spojených s užíváním bytu č. 2, J. Palacha 738 v roce 2021, musí  
být uhrazen v plné výši do 31.12.2021. 

 

Bod programu: Výpůjčka budovy bez čp. (tzv. „Dřevák“) v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 21/7/5/6 
RM schvaluje prodloužení doby výpůjčky budovy bez čp. (tzv. Dřevák), postavené na pozemku parc. č. st. 580 
v k. ú. Lobeček Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 5/05/700/SM o 5 let, tj. do 31.12.2026. Důvodem 
bezúplatného užívání budovy je podpora zájmové činnosti a údržba budovy na náklady organizace Českého 
svazu chovatelů z.s., Základní organizace Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Změna provozní doby – předzahrádka Riegrova ul.   
usnesení č.: 21/7/5/7 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě č. SMSMLO/00056/2019 o nájmu pozemku,  jehož 
předmětem je změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc. č. 66/20 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před kavárnou v Riegrově ul. č. p. 173/4 z původní 
provozní doby od 01.05. do 30.09. na novou provozní dobu od 01.04. do 31.10. příslušného roku za celkové 
nájemné 6.533 Kč/rok. 

 

Bod programu: Informace o umístění pojízdného stánku rychlého občerstvení v Husově ulici              
usnesení č.: 21/7/5/8 
RM bere na vědomí informaci o umístění pojízdného stánku rychlého občerstvení v Husově ulici 
provozovatelem Pavlem Polincem, Letecká 440, Libčice nad Vltavou, IČ: 66434076, od dubna 2021. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 21/7/6/1 
RM schvaluje přidělení bytu č. 560 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní Z. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – prodloužení nájemní smlouvy 
usnesení č.: 21/7/6/2 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181, paní J. P., na dobu určitou  
od 01.04.2021 do 31.03.2022. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: TSM – Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu  
usnesení č.: 21/7/9/3 
1. RM bere na vědomí aktuální legislativní situaci s odpadovým hospodářstvím. 
2. RM schvaluje ukončení stávající smlouvy na převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu se stávajícím 

dodavatelem FCC Uhy, s.r.o. dohodou k 9.4.2021. 
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3. RM schvaluje uzavření nové dočasné Smlouvy o dílo na akci „Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace 
odpadu“ se společností FCC Uhy, s.r.o., se sídlem Uhy 160, 273 24 Velvary, IČ: 62586611, a to na dobu 
určitou od 10.4.2021 do 30.06.2021, za ceny uvedené v důvodové zprávě. 

4. RM schvaluje postup výběru dodavatele v souladu s částí 5 písm. r) Směrnice upravující pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, ke smlouvě uvedené v bodě 3 tohoto usnesení, a to přímým zadáním. 

5. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a návrh zadávací dokumentace zpracovaný externím 
administrátorem, a to k nadlimitní veřejné zakázce ve smyslu ustanovení § 25 zákona na služby zadávané 
v otevřeném řízení dle § 56 zákona. S názvem „Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu Kralupy 
nad Vltavou“ 

6. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Libor Lesák, místostarosta 
Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann 
- Jiří Hájek, TSM 
- Miroslav Pecinovský, TSM 

 

Bod programu: Žádost o zajištění rekonstrukce bytů v DPS – bezbariérové koupelny 
usnesení č.: 21/7/9/4 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit rekonstrukci volných bytů v DPS – bezbariérové koupelny. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/7/11/1 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 3 ze dne 17.03.2021. 

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 21/7/11/2 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 2 ze dne 17.02.2021 a Zápis č. 3 ze dne 
17.03.2021. 

 

Bod programu: Komise dopravy 
usnesení č.: 21/7/11/3 
1. RM schvaluje v rámci územní studie „ÚS 13 (Z 44) – MINICE – NA ŽEBRECH – VÝCHOD (MINICKÉ STRÁNĚ 

II) A ZMĚNA ČÁSTI ÚS 12 (Z43) MINICE – NA ŽEBRECH (MINICKÉ STRÁNĚ)“: 

• Výstavbu v předmětné lokalitě podmínit vybudováním druhé příjezdové komunikace 

• U komunikací v obytné zóně RD přidat návštěvnická stání - do každé ze dvou ulic přidat jeden 
parkovací záliv návštěvnického stání (velikost parkovacího zálivu dle současného návrhu)   

• Zvýšení rezervy počtu parkovacích stání u BD na minimálně na 1,5 parkovacího stání na bytovou 
jednotku – u bytových jednotek s normovým požadavkem na 0,5 stání/b.j. a 1,0 stání/b.j. 

• Pěší propojení do ulice Hybešova směrem do centra města. 

• Zřízení zastávky veřejné autobusové dopravy pro danou lokalitu včetně návrhu dopravního trasy 
2. RM ukládá odboru RIaSM vyzvat projektanta Ing. Petra Novotného, Ph.D., MBA k předložení cenové 

nabídky na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace tj, sloučené územní a stavební řízení  
na akci „Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou 
s tím, že v dalším stupni zvážit umístění stromů v nově vzniklých zelených plochách v blízkosti kruhového 
objezdu. 
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3. RM ukládá odboru RIaSM vyzvat projektanta Ing. Dionýze Hutára k zapracování níže uvedených 
připomínek do rozpracované studie na akci: „Bezbariérový chodník v ulici Kladenská, Kralupy nad Vltavou 
včetně veřejného osvětlení a lávky přes Zákolanský potok“:  

• Dořešení připojení chodníku před čp. 68. 

• Ověření omezení přístupu na pozemky mezi dráhou a potokem. 

• Ověření souladu s napojením na komunikaci nově vznikající lokality. 

• Řešit chodník ve výjezdech z pozemků přilehlých domů. 

• Upozornění na kolizi s odvodňovacím kanálem 

• Umístění veřejného osvětlení, předpoklad vlivu na trasu chodníku 
4. RM ukládá TSM zajistit „dopravní stanovení“ informačního měřidla (ukazatel rychlosti) do ulice 

Třebízského v Kralupech nad Vltavou, a to ve variantě č. 4: Ukazatel rychlosti GR33C CELOKOVOVÝ 
„VELKOFORMÁT“ – vícebarevný displej, obsahuje statistický modul, žlutěreflexní. Ukazatel rychlosti 
obsahuje softwar pro nastavení BT-Comm(win) a android aplikaci Sterminal, uchycení třmeny 60mm  
na běžný sloupek DZ, napájecí kabel pro připojení 12V. Stahování dat bezdrátové na vzdálenost do deseti 
metrů systémem Bluetooth.   

5. RM bere na vědomí zápis č. 2/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 23.03.2021. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Žádost o souhlas s využitím pozemku pro přistávání vrtulníku na akci „Lety vrtulníkem  
pro občany Kralup nad Vltavou“ 
usnesení č.: 21/7/13/1 
RM souhlasí s využitím pozemku – plochy vedle areálu městského koupaliště pro přistávání vrtulníku na akci 
„Lety vrtulníkem pro občany Kralup nad Vltavou“, dne 11.04.2021, pořádanou spol. HELI CZECH, S.R.O.,  
IČ: 27490271. 

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Zdravotní klaun“ 
usnesení č.: 21/7/13/2 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000,- Kč spol. Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 
355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 26547953, na úhradu nákladů spojených s realizací zdravotních klauniád 
v nemocnicích a schvaluje uzavření 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: Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově KASS 
usnesení č.: 21/7/13/3 
RM doporučuje ZM schválit pokračování realizace investiční akce „Rekonstrukce elektrických rozvodů 
v budově KASS“ v roce 2021, formou souběžné realizace II. a III. etapy předmětné akce (spojené výběrové 
řízení), s tím, že uhrazení nákladů na realizaci II. etapy proběhne z přebytku hospodaření za r. 2020 (toto 
financování už ZM schváleno) a uhrazení nákladů na realizaci III. etapy by proběhlo z finančních prostředků 
z úvěru schváleného ZM dne 15.03.2021. 

 

Bod programu: Uvolnění finančních prostředků pro TSM na stavební úpravy plochy po demolici objektu 
fontány v Seifertově parku 
usnesení č.: 21/7/13/4 
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků pro TSM na stavební úpravy plochy po demolici objektu fontány 
v Seifertově parku, dle předložené cenové nabídky „Stavební úpravy původní kašny Seifertovo náměstí“,  
ze dne 08.03.2021, ve výši 75.381,- Kč, z rozpočtové rezervy určené pro příspěvkové organizace. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace, vícepráce  
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usnesení č.: 21/7/4/1 
RM doporučuje ZM schválit vícepráce v celkové výši ………………………….. Kč bez DPH resp. ……………………. Kč  
vč. DPH, na akci „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“, jejímž 
zhotovitelem je společnost: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno, IČ: 02463245. Předmětné vícepráce  
se týkají části díla – projektová dokumentace ve stupni pro územní a stavební povolení. Finanční náklady 
budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD  
č. RISML/00063/2020. 

 
Bod programu: Servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti a provozu automatických měřících  
systémů VS. 
usnesení č.: 21/7/8/1 
RM schvaluje uzavření  Servisní smlouvy o dílo, se spol. KOCMAN envimonitoring s.r.o., Lišejníková 1034/1, 
Žebětín, 641 00 Brno, IČ: 03108279, Zajištění funkční způsobilosti a provozu automatických měřících systémů 
na objektech lokálního výstražného systému. Za podmínek a cenu dle předložené cenové nabídky. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Komunikace v ulici Ke Studánce – přeložka trafostanice 
(bod IV/2) 

Bod programu: Alej podél cyklostezky k Zeměchům, podání žádosti o dotaci 
(bod IV/7) 

Bod programu: Žádost o schválení roční účetní závěrky Sociální služby města Kralupy nad Vltavou,  
příspěvková organizace  
(bod IX/1) 

 
Bod programu: Schválení účetní závěrky za rok 2020 a žádost o schválení rozdělení výsledku hospodaření  
za rok 2020 
(bod IX/2) 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 12.04.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 30.03.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 7 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 29.03.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 30.03.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                        Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 


