
  č.j.: MUKV 39565/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. dubna 2022 
(RM č. 11) 

 
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. 11 
usnesení č.: 22/11/1/1  
RM schvaluje návrh programu 11. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 19 v čp. 101 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 22/11/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 19 v čp. 101 Na Hrádku na dobu od 1. 5. 2022 - do 30. 4. 2024. 

 

Bod programu: Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/11/2/2 
RM jmenuje Ing. Rostislava Loučka, do funkce vedoucího odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
s účinností od 01.05.2022. 

 

Bod programu: Smlouva o poskytování právních služeb - AK VSP 
usnesení č.: 22/11/2/3 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem a spol. VSP advokátní kancelář, 
s.r.o., IČ: 027 14 736, se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, v předloženém znění, za hodinovou sazbu 
2.100,- Kč (bez DPH). 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 11/2022 
usnesení č.: 22/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 65.029 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo při silném větru k poškození střechy 
budovy u hřiště Slavoj Mikovice, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění funkčně nespecifikované) o 65.029 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 65.029 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši 3.930.204 Kč. Jedná se  
o neinvestiční dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR účelově určenou pro obce 
s rozšířenou působností na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí v roce 2022. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 3.930.204 Kč a navýšení 
výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí  
o 3.930.204 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 419.700 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. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 419.700 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 419.700 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.163.845,66 Kč. Jedná se o příspěvek 
obcím ze státního rozpočtu ČR na základě zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. 
Příspěvek je určen ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.126 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 6171 

(činnost místní správy - nájemné) na § 3639 (komunální služby a územní rozvoj - nájemné). Finanční 
prostředky budou použity na nájemné za pronájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou od Českých drah, 
a.s. pod autobusovým terminálem. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 738.100 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 195. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PDPS  - „Místní komunikace – Přivaděč Hostibejk, včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení“, viz 
usnesení RM ze dne 17.01.2022, č. usnesení 22/2/4/10. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 188.760 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3613 org. 619. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PDPS – „Rekonstrukce restaurace Vltava, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/2. 

 

Bod programu: Informace k žádosti o prominutí místního poplatku z ubytovací kapacity  
usnesení č.: 22/11/3/2 
RM bere na vědomí informaci k žádosti o prominutí místního poplatku z ubytovací kapacity. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu, Kralupy nad Vltavou – III. etapa “ –  
AD, TDS, koordinátor BOZP  
usnesení č.: 22/11/4/1  
1. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce 

objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se společností CODE, spol. s r.o., Na Vrtálně 
84, Pardubice  IČ: 492 86 960, za celkovou cenu 68 400 Kč bez DPH resp. 82 764 Kč vč. DPH. Finanční 
náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

2. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka – stavební specialista  
v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se společností 
Ing. Arch. Jan Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090, za celkovou cenu 180 000 Kč bez DPH resp. 217 800 Kč 
vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

3. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka – technologický 
specialista v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“,  
se společností Ing. Bohumil Šťastný, Hradištko 129, za celkovou cenu  262 171 Kč bez DPH. Příkazník není 
plátcem DPH. Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

4. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce 
objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se společností Bohumil Oliva, U Lipky 428, 
Lány,  IČ: 04196082, za celkovou cenu  44 400 Kč bez DPH resp. 53 724 Kč vč. DPH. Finanční náklady 
budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

 
Bod programu: PD – Rekonstrukce restaurace Vltava, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/11/4/2 
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RM schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci „Rekonstrukce restaurace Vltava, Kralupy  
nad Vltavou“, se zhotovitelem projekčním ateliérem APREA s.r.o., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 ve výši 
156.000,- Kč bez DPH (188.760,- Kč vč DPH).  

 
Bod programu: Park J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou - informace  
usnesení č.: 22/11/4/3 
1. RM bere na vědomí informaci o stavu zastřešení pergol nad chodníky v parku J. Seiferta, Kralupy  

nad Vltavou. 
2. RM ukládá TSM provést kontrolu zastřešení všech pergol nad chodníky v parku J. Seiferta, Kralupy  

nad Vltavou a uvolněné střešní plechy řádně přikotvit k ocelové konstrukci pergol. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vl. – projektová  
dokumentace  
usnesení č.: 22/11/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Chodník podél silnice II/101 

– ul. Kladenská, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“, a to v souladu se Směrnicí upravující 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem „Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353 
- Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ: 26080273 
- Ing. arch. Jiří Hánl, Všestudy 57, 27746 Všestudy, IČ: 11288884 
- Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8, IČ: 40854329, 
a zveřejnění výzvy na profilu města. 

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: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského 
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 22/11/4/5 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů 
elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, za celkovou cenu 74.980.358,53 Kč bez DPH, resp. 
90.726.234,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Nákup podlahového mycího stroje do PD – Dodatek č. 1 
usnesení č.: 22/11/4/6 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. RISML/00110/2021 se společností Agrokom-tech 
BRYSS s.r.o., se sídlem Zahradní 27, Velký Týnec 783 72, IČO:  06156878, a to za účelem změny podlahového 
mycího stroje KÄRCHER B150+R85 „Advance“ pro potřeby úklidu parkovacích ploch v parkovacím domě,  
za nižší cenu o 76.784,00 Kč. Nová cena činí 733.216,00 Kč bez DPH, resp. 887.191,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Nákup dvou nových cisternových automobilových stříkaček pro SDH 
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usnesení č.: 22/11/4/7 
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na dodávky s názvem 

„Nákup dvou nových cisternových automobilových stříkaček pro SDH“ v souladu s ustanoveními zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci a kupní smlouvu k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném 
řízení na dodávky s názvem „Nákup dvou nových cisternových automobilových stříkaček pro SDH“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marek Škabrada, velitel SDH Kralupy nad Vltavou - Minice 
- Tomáš Měkota, velitel SDH Kralupy nad Vltavou 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Lenka Císlerová, vedoucí odboru KS 
- Lukáš Hodík, DiS., krizový manažer 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Panelová komunikace – Lutovítova ul., Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/11/4/8 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Panelová komunikace – 
Lutovítova ul., Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005, za celkovou cenu 1.243.649,71 Kč bez DPH, resp. 1.504.816,15 Kč 
s DPH. 

 

Bod programu: Adaptační skupiny – Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/11/4/9 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující 
z Ukrajiny 2022“ z MŠMT. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Záměr města vypůjčit pozemek parc. č. 388/1  v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 22/11/5/1 
RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemek parc.č. 388/1 v k. ú. Lobeč na dobu určitou 10 let, spolku 
MOVERE, z.s. za účelem využití pozemku jako školní zahradu a hřiště pro nově vznikající školu. Důvodem 
bezúplatného užívání pozemku je podpora vzdělávání dětí a mladistvých a údržba pozemku na náklady 
spolku. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku - hostování lunaparku 
usnesení č.: 22/11/5/2 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 04.05.2022 do 17.05.2022 panu J. J., bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem hostování lunaparku, za částku 1.000 Kč/den. 

 

Bod programu: Pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – předzahrádka Riegrova ul. 
usnesení č.: 22/11/5/3 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou o výměře 8 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou  
od 01.05.2022 do 31.10.2022 za nájemné 3.200 Kč, v dalších letech vždy od 01.04. do 31.10. za nájemné 
3.733 Kč, za účelem provozování letní předzahrádky před provozovnou v Riegrově ulici čp. 172/3 (Fresh-
foods), Kralupy nad Vltavou, s Nare Arakelyan, Arbesova 746, Kralupy nad Vltavou, IČO: 02218356. 

 

Bod programu: Změna smlouvy na nájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba) 
usnesení č.: 22/11/5/4 
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RM schvaluje změnu smlouvy č. SMSMLO/00033/2021 na nájem pozemků parc. č. 446/40, parc. č.396/6  
a parc. č. st. 1525, včetně technické haly,  vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, uzavřenou se společností ZDO-
odpady s.r.o., IČO 09192085, zastoupenou jednatelem Jiřím Polákem, uzavřením Dodatku č. 1 ke stávající 
smlouvě. Změnou nájemní smlouvy dojde k zúžení předmětu nájmu pouze na nájem pozemků parc. č. 396/6 
o výměře 1408m2 a parc. č. st. 1525 o výměře 351m2, včetně technické haly,  vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/11/5/5 

1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Cesta Brigádníků 679 paní E. D. ze sociálních 
důvodu na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023. 

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Vrchlického 703  paní L. H., jako na byt služební 
na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023. 

3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp. 539  paní J. Č. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679, panu R. D. ze sociálních 
důvodů na 3 měsíce od 01.06.2022 do 31.08.2022. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17, Dr. E. Beneše č. p. 539  paní A. P. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Vrchlického čp. 703  paní K. Š. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 01.04.2022 do 31.03.2023.  

8. RM schvaluje prodloužení nájemní  smlouvy na byt č. 3, J. Palacha 738 panu G. M. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od  01.05.2022 do 30.04.2023. 

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/11/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní P. P., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou – oprava administrativní chyby 
usnesení č.: 22/11/6/1 
1. RM ruší část usnesení 22/8/6/2 bod 5 a 6 ze dne 30.03.2022 z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 458 v DPS V Luhu 1181, paní D. K., na dobu určitou 

od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181, paní V. L., na dobu určitou 

od 01.05.2022 do 30.04.2023. 

 

Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Otvovice pro město Kralupy  
nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 22/11/6/2 
RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SOtv/0201/2022 s obcí Otvovice  
pro město Kralupy nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu. 

 

Bod programu: Preventivní publikace – reklama města 
usnesení č.: 22/11/6/3 
1. RM schvaluje podporu projektu formou zaplacení reklamního místa v podobě znaku a názvu města 

uvedených v preventivní publikaci Českého červeného kříže zaměřené na dětské úrazy ve výši 7.505 Kč 
bez DPH. Částka bude zaslána na účet IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, 
které je pověřeno vydáním této publikace. 
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2. RM pověřuje starostu města podepsáním závazné objednávky č. 568/3880 včetně přílohy na ¼ strany 
inzerátu pro publikaci „Omalovánky první pomoci“. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 

 
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/11/8/1 
RM schvaluje uzavření předloženého znění Smlouvy o výpůjčce se Střední odbornou školou a Středním 
odborným učilištěm Kralupy nad Vltavou, se sídlem Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
Lobeček, IČ: 00641014, za účelem výpůjčky části budovy čp. 693. Předmětná část budovy bude sloužit  
k provozování dalšího nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/11/9/1 
RM schvaluje dle přiloženého seznamu likvidaci nebo převod nabízeného majetku od příspěvkové organizace 
Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01, Kralupy nad Vltavou do vlastnictví jiné osoby 
dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Bod programu: Přijetí finančních darů – Dny Kralup 2022 
usnesení č.: 22/11/9/2   
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši: 
1) 20.000 Kč bez DPH od společnosti Auto Kralupy a.s., V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou,  

IČ: 26434989. Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022. 
2) 10.000 Kč bez DPH od společnosti Kochmantrans, s. r. o., Trojanova 805, Kralupy nad Vltavou,  

IČ: 27202364. Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022. 
3) 10.000 Kč bez DPH od společnosti K-OIL, s. r. o., Trojanova 805, Kralupy nad Vltavou, IČ: 26775611. 

Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022 
4) 40.000 Kč bez DPH od společnosti Bidfood ČR s.r.o., V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou,  

IČ: 28234642. Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022. 
5) 10.000 Kč bez DPH od společnosti Heckl s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, IČ: 62956833. 

Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022. 
6) 20.000 Kč bez DPH od společnosti KnVnet services s.r.o., Sídliště Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou,  

IČ: 24206601. Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022. 
7) 40.000 Kč bez DPH od společnosti Reisswolf, likvidace dokumentů a dat s.r.o., U Dýhárny 1162, Kralupy 

nad Vltavou, IČ: 25097008. Finanční dar je určen pro uspořádání akce Dny Kralup 2022. 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období duben 2022 
usnesení č.: 22/11/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období duben 2022. 

 

Bod programu: Žádost o schválení odpisového plánu TSM na r. 2022  
usnesení č.: 22/11/9/5 
RM schvaluje přiložený odpisový plán TSM na rok 2022. 

 

Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok  
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2022/2023 
usnesení č.: 22/11/9/8 
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 2022/2023: 
 
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: DPS - Žádost o přidělení bytů 
usnesení č.: 22/11/9/9 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 356 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní L. a M. P., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho 
roku. 

2. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel „Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů  
a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště  
u Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou“, a to paní M. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje přidělení bytu č. 413 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní M. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

4. RM schvaluje přidělení bytu č. 401 v domě s pečovatelskou službou na Sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy 
nad Vltavou, panu V. P., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení rozpočtové úpravy  
usnesení č.: 22/11/9/10 
1. RM schvaluje Sociální službám Kralupy nad Vltavou, příspěvkové organizaci, rozpočtovou úpravu 

následovně: 
Účet 511 – Oprava a údržba         - 210.000 Kč 
Účet 501 – Spotřeba materiálu         + 100.000 Kč 
Účet 558 – Nákup DHM          + 100.000 Kč  
Účet 518 – Školení           +   10.000 Kč  

2. RM schvaluje Sociální službám Kralupy nad Vltavou, příspěvkové organizaci, převedení a čerpání částky 
35.499 Kč vedené na odboru SVŠK organizaci na účet 518 – školení. 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení doplněného ceníku pečovatelské služby 
usnesení č.: 22/11/9/11 
RM schvaluje předložený Ceník úhrad úkonů pečovatelské služby a pronájmu kompenzačních pomůcek 
organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace s účinností dne 01.05.2022.  

 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem,  
o poskytnutí části dotace na rok 2022 
usnesení č.: 22/11/9/12 
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní dodatku č. 1 smlouvy č. S-0709/SOC/2022/1 mezi Středočeským krajem 
a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace ve výši 209.900 Kč. 

 

Bod programu: ZŠ Jodlova - Žádost o schválení rozpočtové úpravy  
usnesení č.: 22/11/9/13 
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RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, úpravu rozpočtu, a to následovně: 
Účet 558 – Náklady na DHM     -14.400 Kč 
Účet 551  - Odpisy DHM     +14.400 Kč 

 

Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka – Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady 
usnesení č.: 22/11/9/15 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Gen. Klapálka o konání doplňujících voleb do školské rady. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu:  

1. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Stanislav Hejduk “ 
2. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Kemp Vítězů“ 
3. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Myslivecký spolek Mělník“ 

usnesení č.: 22/11/11/1 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč, panu Stanislavu Hejdukovi, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt ADVENTNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ v r. 2022“ a 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. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 0 Kč, Atletickému kempu Adama Sebastiana 
Helceleta, z.s., se sídlem V. Poláka 248, 273 42 Stehelčeves, IČ: 06516548 na projekt: KEMP VÍTĚZŮ. 

3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč, ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek 
Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník, IČ: 67777350 na nákup materiálu pro hodnotitele trofejí  
a 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 Komise dopravy č. 4 ze dne 19.04.2022 

usnesení č.: 22/11/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 4 Komise dopravy ze dne 19.04.2022. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/11/9/1 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od příspěvkové organizace Kulturní a společenského střediska, nám. 
J. Seiferta 706, 278 01, Kralupy nad Vltavou. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace KaSS 

Návrh na schválení hospodářského výsledku KaSS za rok 2021 
Schválení Inventarizační zprávy KaSS za r. 2021 

(bod IX/3) 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vltavou - rok 2021 
(bod IX/6) 
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Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2021 
(bod IX/7) 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2021 

Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2021  
(bod IX/14) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 09.05.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 28.04.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 11 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 27.04.2022. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 28.04.2022 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta              Libor Lesák, místostarosta 

 
 
 
 
 


