
  č.j.: MUKV 44812/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. května 2022 
(RM č. 12) 

 
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. 12 
usnesení č.: 22/12/1/1  
RM schvaluje návrh programu 12. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 11/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 12/2022 
usnesení č.: 22/12/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 23.884 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo při silném větru k poškození zasklení 
střechy zadního vstupu na zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění funkčně nespecifikované) o 23.884 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 23.884 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o finanční dar  
od spol. Synthos S.A., účelově určený na podporu sportu ve městě Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky budou převedeny hokejovému klubu Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVaŠK, 
§ 3419 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVaŠK, § 3419 o 20.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené se zabezpečením 
okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2022 pro organizátora Dům dětí a mládeže, 
Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 20.000 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 20.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 7.689,55 Kč. Jedná se o náhradu škody  
za pojistnou událost, kdy došlo k poškození závory v Parkovacím domě, Jateční ul., Kralupy  
nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. 
č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.689,55 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.689,55 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.000.000 Kč. Jedná se o finanční dar  
od spol. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., účelově určený na realizaci vítězného projektu, vybudování venkovní 
posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice, v rámci kampaně ORLEN Unipetrol lidem. 
Navýšení příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 o 1.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa 
majetku, § 3412 o 1.000.000 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (ostatní služby 

a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Finanční prostředky budou 
použity na vyplacení schválené individuální dotace pro Psychiatrickou léčebnu Horní Beřkovice  
na divadelní festival. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 127.050 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 474. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
projektové dokumentace u akce „PD – rekonstrukce sekundárních rozvodů sídliště Cukrovar, Kralupy  
nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 30.03.2022, č. usnesení 22/8/4/5. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.012 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3113 (základní školy) 
na § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků). Jedná se o zbývající částku při 
nákupu jízdních kol na dopravní hřiště, která bude použita na posílení položky poštovní služby. 

 

Bod programu: Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě 
usnesení č.: 22/12/3/2 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku podnikatelů  

a pojištění odpovědnosti. 
2. RM schvaluje možnost vyloučení vybraných položek ve výši max. 1.218.000.000,- Kč. 
3. RM pověřuje vedoucího Odboru ekonomického k dalšímu jednání s příslušnými společnostmi o vyřazení 

vybraného majetku z pojištění. 
4. RM schvaluje uzavřít upravený dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku 

podnikatelů a pojištění odpovědnosti starostou města. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období duben 2022 
usnesení č.: 22/12/4/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období duben 2022. 

 
Bod programu: Návrh Pražské Plynárenské na úpravu fixní ceny plynu na rok 2022 
usnesení č.: 22/12/4/2 
RM bere na vědomí informaci od Pražské plynárenské, její žádost na navýšení ceny plynu pro rok 2022  
a informaci proběhlém telefonickém jednání se zástupcem Pražské plynárenské, které vedl energetický 
manažer města. 

 
Bod programu: Výměna osvětlení ve sportovní hale u plaveckého bazénu 
usnesení č.: 22/12/4/3 
1. RM bere na vědomí informaci o efektivnosti realizace výměny osvětlení ve sportovní hale u plaveckého 

bazénu. 
2. RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu na rok 2022 nebo 2023 finanční prostředky na akci realizace 

výměny osvětlení ve sportovní hale u plaveckého bazénu. 
3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit aktualizaci ceny výměny osvětlení v zimním stadiónu a ve sportovní 

hale. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Výroba reportáží a dalších pořadů pro KRALUPY TV  
usnesení č.: 22/12/4/4 
RM schvaluje výběr dodavatele výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výroba reportáží  
a dalších pořadů pro KRALUPY TV“ s dodavatelem PRAHA TV s.r.o., se sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 
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Praha 3, IČO: 25830937, za cenu 3.800,00 Kč bez DPH, resp. 4.598,00 Kč s DPH/ 1 reportáž na dobu určitou  
do 30.04.2024.  

  
Bod programu: Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci Restaurace Vltava,  nám. J. Seiferta čp. 706,  
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/12/4/5 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci Restaurace Vltava, 
nám. J. Seiferta čp. 706, Kralupy nad Vltavou,“ v předloženém znění, mezi městem a zhotovitelem spol. EU 
POLYMER LTD., reg.č. 9708459, se sídlem 91 Waterloo Road, 9.17 Capital Tower, Londýn, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, SE1 8RT, ve věci odštěpného závodu EU PLYMER CZ, odštěpný závod se 
sídlem Nad Ryšánkou 2079/8, Krč, 147 00 Praha 4, IČO: 044 64 389; DIČ: CZ6837448426 na částku 
6.000.000,00 Kč bez DPH, podle postupu dle části 5. písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání 
veřejných  zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/12/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 97/9, parc. č. 97/8 a parc. č. 97/7 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 úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného 
břemene podle § 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy  
usnesení č.: 22/12/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 204/1, parc. č. 204/2 a parc. č. 204/5 v k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků 
pozemku parc. č. 19 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 
10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice (vodovod. + kanalizační přípojka pro p.č. 64/12) 
usnesení č.: 22/12/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č.  525/19 v k. ú. Minice u Kralup  
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 64/12 
v k. ú.  Minice u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč  
za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/12/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 82/9 a parc. č. 82/72 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035,  
za úplatu, stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce) -  oprava administrativní chyby   
a zrušení usnesení RM č. 22/9/5/3 ze dne 11.04.2022. 
usnesení č.: 22/12/5/5 
1. RM ruší usnesení č. 22/9/5/3 ze dne 11.04.2022. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby  

a oprav inženýrských sítí, – práva umístění, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN a VN  
a distribuční trafostanice na pozemcích města parc. č. 341/1, parc. č. 347/10, parc. č. 392/4, parc. č. 
338/3, parc. č. 392/3 a parc. č. 425/1 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za úplatu stanovenou  
na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/12/5/6 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů panu D. T., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní N. S., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů panu L. K., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/12/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Chelčického čp. 687 paní J. N. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Dr. E. Beneše č. p. 539 paní E. M.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Havlíčkova čp. 900  paní M. R., jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám čp. 198, Mgr. J. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023.  

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou – divadelní festival 
usnesení č.: 22/12/5/8 
RM  schvaluje  uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu cca 
1.300 m2, za účelem konání divadelního festivalu „Za Vodou“, pořádaného DS Scéna Kralupy ve dnech 
10.06.2022 – 12.06.2022. 

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 22/12/5/9 
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 36/29 a části pozemku parc. č. 36/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Lobeč 
Basketbalovému klubu Kralupy junior, z. s., IČ: 70129941,  za účelem pořádání sportovní akce STREET OPEN 
dne 04.06.2022  od 9:00 h do 14:00 h v rámci Dnů Kralup. 

 

Bod programu: Žádost o snížení nájemného (bufet MěÚ) 
usnesení č.: 22/12/5/10 
RM schvaluje dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města  
na částku 2.500,- Kč/měsíc, za měsíce 1-6/2022 společnosti HYPOFIN s.r.o., IČO: 48039373, č. smlouvy 
SMSMLO/00053/2020.  

 

Bod programu: Informace o pořádání akce GLADIATOR CHELLENGE 2022: THE BRIDGE 
usnesení č.: 22/12/5/11 
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1. RM bere na vědomí informaci o pořádání závodu GLADIATOR CHALLENGE 2020: THE BRIDGE  
na pozemcích parc. č. 539 k. ú. Kralupy nad Vltavou, parc. č. 185/16 v k. ú. Lobeček  dne  21.05.2022, 
pořádaného GLADIATOR TRAINING, z. s., zastoupený Ing. Jiřím Cimlerem. 

2. RM schvaluje využití el. energie na akci GLADIATOR CHALLENGE: THE BRIDGE 2022 za podmínky úhrady 
spotřebované el. energie. 

 

Bod programu: Informace o pořádání akce Modeteam Tour 2022 na pomoc Ukrajině  
usnesení č.: 22/12/5/12 
RM bere na vědomí informaci o pořádání akce Modeteam Tour - charitativního běhu na pomoc válečným 
uprchlíkům z Ukrajiny konaného dne 28.05.2022. 

 

Bod programu: Záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/12/5/13 
1. RM schvaluje záměr města vypůjčit části pozemků parc. č. 133/40 o výměře 218,1 m2, parc. č. 187/76  

o výměře 69 m2, parc.č. 187/63 o výměře 55,4 m2, parc.č. 576/3 o výměře 14,8 m2, parc. č. 576/2  
o výměře 36,3 m2 a 599/2 o výměře 130,3 m2, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou na dobu určitou do 1 roku, 
Krajské správě a údržbě silnic Středočeského Kraje, příspěvkové organizaci, za účelem demolice 
stávajícího a výstavbu nového mostu přes Zákolanský potok. 

2. RM schvaluje odstranění a likvidaci ocelové lávky pro pěší investorem stavby. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách. 

 

Bod programu: Oceňování věcných břemen, zřizovaných ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.   
usnesení č.: 22/12/5/14 
RM schvaluje zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. z důvodu veřejného 
zájmu za úplatu stanovenou na základě ocenění věcného břemene podle § 39a) a § 39b) oceňovací vyhlášky 
č. 488/2020 Sb.. Pro výpočet bude využita aplikace ebremena.cz. Šířka plochy, zatížené technickou 
infrastrukturou, je určena šířkou výkopu. K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočtena daň 
z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu – NS č. SMSMLO/00003/2019                                              
usnesení č.: 22/12/5/15 
RM schvaluje záměr města uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
č. SMSMLO/00003/2019, jehož předmětem bude posunutí termínu zahájení provozu pronajatých prostor 
v pravém křídle budovy čp. 706, nám. J. Seiferta z 31.05.2022 na 30.09.2022 (čl. V. odst. 7. smlouvy) z důvodu 
pandemie covid – 19 a ukončení činnosti financující banky SBERBANK ČR, a.s. 
Záměr města bude vyvěšen a úředních deskách a webových stránkách města. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o Individuální dotaci – Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny ve věku 3-6 let 
usnesení č.: 22/12/8/1 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč, MOVERE, z.s., se sídlem Josefa Spitze 298, 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 11855738, na úhradu nákladů spojených se zajištěním, úpravy a vybavení prostor pro 
Adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny ve věku 3-6 let. Dotace bude vyplacena z kapitoly 10, § 6221 
(Humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5222 neinvestiční transfery spolkům a  RM 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. 
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Bod programu: Oznámení o konání akce – Nadace Orlen Unipetrol - SPANILÁ JÍZDA UNIRIDERS. 
usnesení č.: 22/12/8/2 
1. RM bere na vědomí  informaci o konání akce Nadace Unipetrol – Spanilá jízda UNIRIDERS dne 18.06.2022 

na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM souhlasí s převzetím záštity akce Nadace Unipetrol – Spanilá jízda UNIRIDERS, konané dne 

18.06.2022 na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
3. RM bere na vědomí konání veřejné sbírky Nadace Unipetrol, při konání akce Spanilá jízda Uniriders dne 

18.06.2022 na území města Kralupy nad Vltavou. 
4. RM schvaluje využití prodejních stánků umístěných na Palackého nám.  pro akci a dále využití el. energie 

ze sloupku na Palackého náměstí a z budovy MěÚ, pro konání akce „SPANILÁ JÍZDA UNIRIDERS“ dne 
18.06.2022 a to pořadateli akce Nadaci Orlen Unipetrol bez úplaty za spotřebovanou elektřinu. 

5. RM schvaluje  zpřístupnění přízemí budovy MěÚ pro zázemí pořadatelů a zpřístupnění veřejného WC 
v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou pro pořadatele akce Nadaci Orlen Unipetrol, po dobu konání akce 
dne 18.06.2022. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky TSM Kralupy nad Vltavou za rok 2021 
usnesení č.: 22/12/9/1 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace města: Technické služby města za účetní období 2021 
sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

Bod programu: DDM - Přehledové zprávy 
usnesení č.: 22/12/9/4 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
DDM Kralupy nad Vltavou, za měsíc květen 2022. 

 

Bod programu: Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2022/2023 
usnesení č.: 22/12/9/5 
RM bere na vědomí informaci o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní 
rok 2022/2023 podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, ve výši 450 Kč na měsíc za jedno dítě,                
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, ve výši 500 Kč na měsíc za jedno dítě, 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
ve výši 500 Kč na měsíc za jedno dítě. 

 

Bod programu: ZŠ GK - Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 22/12/9/6 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úpravu rozpočtu, a to následovně: 

Účet 511 - Opravy, údržba       -21.000 Kč 
Účet 551 - Odpisy DHM      +21.000 Kč 

 

Bod programu: ZŠ GK – Žádost o schválení čerpání z fondu investic organizace  
usnesení č.: 22/12/9/7 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, čerpání z fondu investic organizace  
v celkové výši 105.235 Kč na pořízení podokenního pracovního pultu do pracovny chemie a nábytkové sestavy 
do kabinetu přírodopisu.  

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytů v DPS  
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usnesení č.: 22/12/9/8  
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 253 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní M. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 111 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní A. B., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Městské muzeum - přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/12/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městského muzea Kralupy nad Vltavou, za měsíc duben 2022. 

 

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

usnesení č.: 22/12/9/10 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021 u příspěvkových 

organizací města: 
 

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

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 

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

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

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

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

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

2. RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 a jejich rozdělení  
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  

 
MŠ Dr. E. Beneše: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 310.498,38 Kč. 
Rezervní fond      310.498,38 Kč     
   
MŠ Gen. Klapálka:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 360.981,40 Kč. 
Rezervní fond        360.981,40 Kč      
 
ZŠ a MŠ Třebízského:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 250.231,59 Kč. 
Rezervní fond      250.231,59 Kč 
       
ZŠ Komenského nám.:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 175.802,87 Kč. 
Rezervní fond       175.802,87 Kč 
 
ZŠ Gen. Klapálka:  
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Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 137.604,84 Kč. 
Rezervní fond                      137.604,84 Kč 
          
ZŠ Václava Havla: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 361.500,26 Kč. 
Rezervní fond            361.500,26 Kč 
 
ZŠ 28. října: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 181.600,32 Kč. 
Rezervní fond       181.600,32 Kč 
 
ZŠ Jodlova 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 223.986,71 Kč. 
Rezervní fond       163.986,71 Kč 
Fond odměn         60.000,00 Kč 
 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 132.145,34 Kč. 
Rezervní fond         108.803,00 Kč 
Fond odměn           23.342,34 Kč     
        
DDM:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 422.212,73 Kč. 
Rezervní fond        327.675,00 Kč 
Fond odměn        94.537,73 Kč 
 
Městské muzeum: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 520.455,68 Kč. 
Fond rezervní      440.455,68 Kč 
Fond odměn        80.000,00 Kč 
 
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou: 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je 0 Kč. 
 
3. RM sděluje PO města, že finanční částky za nevyčerpané energie převedla do rezervních fondů PO. 

V případě nedostatku finančních prostředků PO na úhradu zvýšených cen za energie v letošním roce, 
budou potřebné finanční částky z rezervních fondů PO přednostně čerpány na uvedený účel. 

 
4. RM bere na vědomí zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách v příspěvkových organizacích 

města Kralupy nad Vltavou v roce 2021. 

 

Bod programu: Informace o provozu mateřských škol zřizovaných městem Kralupy nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2022 
usnesení č.: 22/12/9/11 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2022.  
 
MŠ Gen. Klapálka: 
Uzavření celé organizace od 01.08.2022 do 31.08.2022. 
MŠ Gen. Klapálka bude v období hlavních prázdnin v provozu od 01.07.2022 do 31.07.2022. MŠ je v tomto 
období schopna zajistit umístění omezeného počtu dětí pracujících rodičů z ostatních kralupských MŠ, dle 
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předchozího nahlášení do 31.05.2022 a předem uhrazeného školného do 20.06.2022, a to pouze do naplnění 
kapacity MŠ. Přihlášeným dětem se školné nevrací. 
 
MŠ Dr. E Beneše: 
Od 01.07.2022 do 31.07.2022 mimořádný provoz budovy Dr. E. Beneše jako náhradní provoz pro děti  
z budovy J. Holuba, která bude předčasně uzavřena v červnu kvůli rekonstrukci. Od 01.08.2022 do 31.08.2022 
budou v provozu budovy Dr. E. Beneše a U Jeslí, budova J. Holuba bude uzavřena.  
Podmínkou přijetí ve výše uvedených obdobích je předchozí nahlášení umístění dítěte do 31.05.2022  
a předem uhrazeného školného do 20.06.2022. Přihlášeným dětem se školné nevrací.  
Vzhledem k výše uvedeným omezením provozu budov MŠ nebudou nabídnuty místa dětem z ostatních MŠ. 
 
ZŠ a MŠ Třebízského: 
Uzavření celé organizace od 01.07.2022 do 31.08.2022. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z Komise pro životní prostředí ze dne 25.04.2022 
usnesení č.: 22/12/11/1 
1. RM bere na vědomí Zápis Komise pro životní prostředí č. 14 ze dne 25.04.2022. 
2. RM bere na vědomí návrh KpŽP o přijetí usnesení o náhradě novoročního ohňostroje za jinou alternativu, 

viz. Videomaping. 
3. RM ukládá odboru výstavby prověřit, zda stavby (zahradní chaty) v lokalitě „Lutovník“ nejsou využívány 

k trvalému bydlení, a zda se v lokalitě nenachází nepovolené stavby nebo nejsou prováděny nepovolené 
přestavby. 

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 

usnesení č.: 22/12/11/2 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 4 z dubna 2022. 

 
Bod programu: Komise sociálně právní ochrany dětí 
usnesení č.: 22/12/11/3 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 3 ze dne 13.04.2022. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 3  
usnesení č.: 22/12/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání SK. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Návrh Pražské Plynárenské na úpravu fixní ceny plynu na rok 2022 
usnesení č.: 22/12/4/2 
RM schvaluje akceptování návrhu Pražské plynárenské na zvýšení fixní ceny plynu pro rok 2022 pro své 
příspěvkové organizace. Již současná platná cena, která byla realizovaná nákupem na komoditní burze 
prostřednictvím PXE je pro rok 2022 vyšší než tomu bylo v letech předešlých.  

 

Bod programu: Zápis z Komise pro životní prostředí ze dne 25.04.2022 
usnesení č.: 22/12/11/1 
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RM ukládá odboru RIaSM, aby upustil od zadání pokládky panelové cesty v lokalitě „Lutovník“. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2021 
(bod IX/2) 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace KaSS 

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

(bod IX/3) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 23.05.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 10.05.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 12 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 09.05.2022. 
 
Domluvené termíny jednání RM na období červenec – září: 
18.07., 15.08., 05.09. a 19.09. 
Domluvený po prázdninový termín jednání ZM: 
12.09. (pracovní ZM 05.09.) 
 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10.05.2022 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta              Libor Lesák, místostarosta 

 
 
 
 


