
  č.j.: MUKV 21292/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. dubna 2021 
(RM č. 8) 

 
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. 8 
usnesení č.: 21/8/1/1  
RM schvaluje návrh programu 8. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 7/2021 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 9/2021 
usnesení č.: 21/8/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 16.500 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci od Středočeského kraje na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena  
na krytí výdajů obcí při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4111 o 16.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171  
o 16.500 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 67.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 567 (řešení zpevněných ploch v centru 
města – IV. etapa). Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených se zřízením nového 
odběrného místa elektro v rámci akce „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“, viz 
samostatný materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 219.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ Václava Havla). Finanční prostředky budou 
použity na realizaci výměny podlahové krytiny v prvním patře pavilonu druhého stupně  ZŠ Václava Havla, 
viz samostatný materiál odboru SVaŠK bod č. IX/9. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/8/4/1 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 2.557,31 Kč bez DPH (3.094,35 Kč vč. DPH) a prodloužení 
termínu dokončení díla  o 21 dnů, tj. do 21.07.2021.   

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III. etapa 
usnesení č.: 21/8/4/2 
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1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – II. a III. etapa“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy  
nad Vltavou – II. a III. etapa“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- ELPIK s.r.o., Nerudova 470 /1, 767 01 Kroměříž, IČ: 27687538 
- ELTODO, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517 
- ACP AuComp CZ, s.r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, IČ: 04309634 
- DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6, IČ: 48036315 
- Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 25788680 
- ULIMEX, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 14864878 
- ELTRANS Liberec, s.r.o., Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25026313 

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: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa – nová odběrná  
místa ČEZ 
usnesení č.: 21/8/4/3 
1. RM schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení  

se společností ČEZ Distribuce, a.s., v rámci akce „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“ – 
navýšení veřejného osvětlení a současně zaplacení podílu ve výši 20 000 Kč. Finanční náklady budou 
hrazeny z rezervy na investice na rok 2021. 

2. RM schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení  
se společností ČEZ Distribuce, a.s., v rámci akce „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“ – 
dobíjecí stanice na elektromobily a současně zaplacení podílu ve výši 31 500 Kč. Finanční náklady budou 
hrazeny z rezervy na investice na rok 2021. 

3. RM schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení  
se společností ČEZ Distribuce, a.s., v rámci akce „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“ – 
ostatní (výsuvné sloupky, parkovací automaty atd.) a současně zaplacení podílu ve výši 16 000 Kč. 
Finanční náklady budou hrazeny z rezervy na investice na rok 2021. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna provozní doby – předzahrádka Jiráskova ul.   
usnesení č.: 21/8/5/1 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
č. SMSMLO/00026/2016, jehož předmětem je změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části 
pozemku parc. č. 571/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před bistrem v Jiráskově ul. 
č.p. 114 z původní provozní doby od 15.04. do 15.11. na novou provozní dobu od 15.04. do 15.10. příslušného 
roku za celkové nájemné 6.000 Kč/rok. 

 

Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
usnesení č.: 21/8/5/2 
1. RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00084/2017, uzavřené s A. H., XXXXXXXXXXXXXXXX 

dohodou ke dni 31.05.2021. 
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2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. st. 171/2 v k. ú. Lobeček, pod stávající 
garáží, o výměře 20 m2, na dobu určitou do 31.12.2024, za nájemné 5.000 Kč/rok. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/8/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721, parc. č. 605/1  a parc. č. 573/4 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: Hlášení volného bytu 
usnesení č.: 21/8/5/4 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 24, Dr. E. Beneše čp. 539. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 24, Dr. E. Beneše čp. 539 jako byt služební. 
3. RM schvaluje přeřazení bytu č. 13, Havlíčkova čp. 900 mezi byty určené k využití pro nájemní bydlení  

ze sociálních důvodů a ukládá Zdravotní, sociální a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní 
smlouvy na předmětný byt ze sociálních důvodů. 

 

Bod programu: Záměr města pronajmout pozemek parc. č. 60/12 v k. ú. Minice 
usnesení č.: 21/8/5/5 
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek parc. č. 60/12 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou o výměře 
33 m2, za účelem využití pozemku jako předzahrádky u  rodinného domu čp. 83, Pražská, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/8/5/6 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova čp. 900 s panem Z. M. ze sociálních 

důvodů 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. 10, Jana Palacha 738 s paní J. H.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2021 do 30.04.2022 s nájemným ve výši 50,- Kč/m2/měsíc. 
3. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha čp. 738  paní H. Č.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2021 do 30.06.2021 za podmínky dodržování uzavřené 
Dohody o splácení dluhu. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 21/8/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 108 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu P. D.,  

na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.04.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 209 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní L. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.04.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 408 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní R. V.,  

na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.04.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 415 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní A. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.04.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 458 v DPS V Luhu 1181, manželé Z. a D. K., na dobu 

určitou od 01.05.2021 do 30.04.2022. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181, paní V. L., na dobu určitou 

od 01.05.2021 do 30.04.2022. 

 

Bod programu: Záměr revitalizace sportovního areálu v Mikovicích  
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usnesení č.: 21/8/6/2 
RM bere na vědomí informace o provedení realizace I. fáze projektu Revitalizace sportovního areálu 
v Mikovicích Rugbyovým Clubem Kralupy nad Vltavou. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů  
usnesení č.: 21/8/8/1 
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám uvedeným v důvodové zprávě  
a v předložených částkách, v souvislosti s realizací zdravotně-bezpečnostních opatření proti šíření epidemické 
nákazy Covid 19. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
usnesení č.: 21/8/9/1 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků v celkové 
výši 20.405 Kč z rezervního fondu organizace na nákup laminovačky PEACH PL 120 (1.089 Kč), reproduktorů 
Modecom (626 Kč) a pračky se sušičkou Elektrolux EX8W261B (18.690 Kč). 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí účelově určeného finančního daru  
usnesení č.: 21/8/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, přijetí sponzorského daru účelově 
určenému třídě 1. A ve školním roce 2020/2021 ve výši 20.000 Kč od firmy SALMA s.r.o., Smečenská 117, 
Slaný, IČO 25646699. 

 

Bod programu: Žádost o schválení úpravy rozpočtu a odpisového plánu 2021 
usnesení č.: 21/8/9/3 
1. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, úpravu rozpočtu následovně: 

Účet 549 pronájem sportovní haly    -11.180 Kč 
Účet 551 Odpisy     +11.180 Kč 

2. RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, změnu odpisového plánu  
na rok 2021. 

 

Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2021/2022 
usnesení č.: 21/8/9/4 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách mateřských škol pro školní rok 2021/2022: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Ve všech dvanácti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy: 
  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace:  
Ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude překročena kapacita mateřské 
školy. 

 

Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ 
usnesení č.: 21/8/9/5 
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RM bere na vědomí informaci o termínech a organizaci zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní 
rok 2021/2022. 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace KaSS 
Návrh na schválení hospodářského výsledku KaSS za rok 2020 

usnesení č.: 21/8/9/6 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 u příspěvkové 

organizace Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko v Kralupech 
nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou za rok 2020 a jejího rozdělení  
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  

• Hospodářský výsledek organizace za rok 2020 je celkem 556.123,22 Kč 

• Odvod zřizovatel za nevyčerpané energie 348.669 Kč 

• Přesun do rezervního fondu 207.454,22 Kč 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/8/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za měsíc březen 2021. 

 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města 
usnesení č.: 21/8/9/9 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 219.000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Základní školu Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, na realizaci výměny podlahové krytiny v prvním 
patře pavilonu druhého stupně (viz materiál ekonomického odboru III.1). 

 

Bod programu: Přehledová zpráva - DDM 
usnesení č.: 21/8/9/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za měsíc duben 2021. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise 2/2021 
usnesení č.: 21/8/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis Kulturní komise z jednání č. 2/2021 ze dne 07.04.2021. 
2. RM pověřuje Kulturní komisi k průzkumu možností a zjištění novodobých technologií pro rozvoj 

Městského muzea a na základě zjištění, společně s ředitelem MěM připravit návrh expozic a rozvoje 
MěM.  

 

Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Centrum D8 
usnesení č.: 21/8/11/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 28.000 Kč Centrum D8, se sídlem Neklamova 2706, 

413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na úhradu nákladů spojených s provozem Centra D8, 
v provozovně Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, a předložené znění 
smlouvy, na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 4/2021 
usnesení č.: 21/8/11/3 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 4/2021 ze dne 31.03.2021. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/8/5/6 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha čp. 738 paní L. F. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 01.04.2021 do 30.06.2021. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Záměr revitalizace sportovního areálu v Mikovicích  
(bod VI/2) 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020 
Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2020 

(bod IX/8) 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu  
(bod IX/11) 

 

Bod programu: TSM – nákup elektrického uličního vysavače  
(bod IX/12) 
 

INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 26.04.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 13.04.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 8 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 12.04.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 13.04.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta         Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 


