
  č.j.: MUKV 48920/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. května 2022 
(RM č. 13) 

 
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. 13 
usnesení č.: 22/13/1/1  
RM schvaluje návrh programu 13. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 12/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 6 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 22/13/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 6 v čp. 101 Na Hrádku na dobu od 1. 6. 2022 - do 31. 5. 2024. 

 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2022 
usnesení č.: 22/13/2/2 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2022, ve výši uvedené 
v příloze materiálu. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 

 

Bod programu: Aktuální nabídka na dodávku a montáž 5 ks silničních měřících radarů 
usnesení č.: 22/13/2/3 
1. RM schvaluje předložené návrhy na přesné umístění 5 ks silničních měřících radarů na území města. 
2. RM schvaluje uzavření smlouvy na nákup 5 ks silničních měřících radarů, typ „ZEUS - inteligentní ukazatel 

rychlosti, se zobrazením RZ rychlejedoucího vozidla,“ od spol. Gornex, s.r.o., za cenu, vč. montáže - 
osazení na stožáry, ve výši 794.060,00 Kč bez DPH, resp. 960.812,60 Kč vč. DPH. 

3. RM schvaluje pořízení zpracování 5 ks projektových dokumentací na předmětné silniční měřící radary,                 
pořízení žádostí pro dotčené orgány a projednání žádostí s dotčenými orgány, za účelem získání povolení 
k jejich instalaci a provozování, od spol. Gornex, s.r.o., za cenu ve výši 98.000,00 Kč bez DPH, resp. 
118.580,00 Kč vč. DPH. 

4. RM ukládá TSM zrealizovat, dle předložené cenové nabídky, přípravné práce (zejm. dodávka a instalace      
2 ks stožárů a přesun dopravní značky) pro instalaci předmětných silničních měřících radarů, za cenu                     
ve výši 39.625,00 Kč bez DPH, resp. 47.946,25 Kč vč. DPH, a zrealizovat za obdobnou položkovou cenu 
dodávku a instalaci 3. ks stožáru pro umístění silničního měřícícího radaru v zaktualizovaném místě     
(podle návrhu MěP) v Hálkově ul.  

 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy s Českou poštou, s.p. o přenesení výkonu působnosti 
v oblasti doručování - provozování pošty formou „hromadné konverzní pošty“ 
usnesení č.: 22/13/2/4 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Českou poštou, s.p. o přenesení výkonu působnosti v oblasti 
doručování - provozování pošty formou „hromadné konverzní pošty,“ v předloženém znění. 

 

Bod programu: Schválení smlouvy s Českou poštou, s.p. o poskytnutí služeb hybridní pošty - provozování 
pošty formou „dopis on-line“ 
usnesení č.: 22/13/2/5 
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RM schvaluje uzavření smlouvy s Českou poštou, s.p. o poskytnutí služeb hybridní pošty - provozování pošty 
formou „dopis on-line,“ v předloženém znění. 

 
Bod programu: Schválení nařízení města, kterým se zakazuje podomní prodej a prodej na veřejném 
prostranství - nabízení dodávek elektrické energie, plynu a tepla 
usnesení č.: 22/13/2/6 
RM schvaluje Nařízení města Kralupy nad Vltavou, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence 
nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů,                  
ve znění pozdějších předpisů (vždy se jedná o nabízení dodávek elektrické energie, plynu a tepla), 
v předloženém znění. 

 
Bod programu: Schválení vzorové podoby veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu města - 
„kotlíkové dotace“ 
usnesení č.: 22/13/2/7 
RM schvaluje vzorovou podobu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z „Fondu města Kralupy  

nad Vltavou pro finanční podporu opatření k omezení a snižování emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů,“ 
v předloženém znění. 

 
Bod programu: Schválení Provozního řádu MěÚ 
usnesení č.: 22/13/2/8 
RM schvaluje Provozní řád MěÚ Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění, s účinností od 25.5.2022.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 13/2022 
usnesení č.: 22/13/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 7.853 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., za pojistnou událost, kdy viník při couvání poškodil sloup 
v podzemních garážích MěÚ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění funkčně nespecifikované) o 7.853 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 7.853 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 10.500 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od společnosti Generali Česká pojišťovna, a.s., za pojistnou událost, kdy řidič vozidla poškodil označník 
MHD, Poděbradova ulice, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované)  
o 10.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj)  
o 10.500 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar  
od spol. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., určený na sociální a humanitární účely. Navýšení příjmů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 250.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 
o 250.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 869.450 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na výkon 
sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 869.450 Kč a navýšení výdajů  
u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na výkon sociální práce o 869.450 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
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1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 5512 (podpora JSDH obcí). Finanční 
prostředky budou použity na posílení položky elektrická energie JSDH, která je nyní téměř vyčerpána. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj). 
Finanční prostředky budou použity na navýšení položky 5168 u org. 593 (autobusový terminál) na údržbu 
interaktivní úřední desky a u org. 590 (parkovací dům) na EPS signalizace požáru, navýšení o DPH. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 13.151 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 3613 
(nebytové hospodářství) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Jedná se o navýšení položky, 
která je v rozpočtu ve výši 150 tisíc Kč a je určena na vybudování nového herního prvku – stezky odvahy 
na dětském hřišti v Mikovicích v celkové výši 163.150,35 Kč.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 223.850 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612 org. 658. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PD – Zateplení bytového domu čp. 495, ul. Husova, Kralupy nad Vltavou, viz materiál odboru RIa SM bod 
č. IV/4. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3613 org. 619. Jedná se o navýšení položky 
určené na stavební úpravy spočívající v rekonstrukci restaurace Vltava, Kralupy nad Vltavou, viz usnesení 
RM č. 22/12/4/5.  

 

Bod programu: Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě 
usnesení č.: 22/13/3/2 
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku 
podnikatelů a pojištění odpovědnosti. 

 

Bod programu: Rozdělení investiční rezervy na Adaptaci pivovarské sladovny 
usnesení č.: 22/13/3/3 
1. RM bere na vědomí převedení fondu Conseq Private Invest konzervativní portfolio OPF na fond Conseq 

Depozit Plus OPF. 
2. RM schvaluje výpověď vkladových účtů vedených u J&T Banka, a.s. 
3. RM schvaluje navýšení portfolia Konzervativní strategie ve správě J&T Banka, a.s. o zůstatek po výpovědi 

vkladových účtů vedených u J&T Banka, a.s. 
4. RM schvaluje zřízení J&T COMBI v poměru 50/50 ve výši 50.000.000 Kč. 
5. RM schvaluje zřízení spořicího účtu vedeného u Komerční banky, a.s. ve výši 35.000.000 Kč. 
6. RM schvaluje zřízení termínovaného vkladu 1M vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s. ve výši 35.000.000 Kč. 
7. RM schvaluje převedení fondů Amundi Solutions Conservative A ND HGD CZK a Amundi Absolute Return 

Multi-Strategy A CZK HDG C na Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele – Vybudování venkovní posilovny – Mikovice  
usnesení č.: 22/13/4/1  
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování venkovní posilovny – Mikovice“ s dodavatelem 
Enuma Elis s.r.o. – divize RVL13.com., se sídlem Lannova 2061, 110 00 Praha, IČ: 01688260, za celkovou cenu 
933.855,00 Kč bez DPH, resp. 1.129.964,55 Kč s DPH, a to podle postupu dle části 5. písm. r) Směrnice 
upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 
Bod programu: Odvoz a likvidace stavební suti po likvidaci jatek – CN spol. STAVREAL spol. s r.o. 
usnesení č.: 22/13/4/2 
RM schvaluje uzavření SOD na odvoz a likvidaci zeminy a stavební sutě po demolici bývalého objektu jatek  
na par. č. 1720 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 910 921,05 Kč bez DPH, resp. 1 102 214,47 Kč vč. 



str. 4 

DPH, a to spol. STAVREAL, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 25101099,  
při využití finančních prostředků z kap. 5 – Demolice výpravní budovy. 

 
Bod programu: „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v  ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou “ – AD, 
TDS, koordinátor BOZP 
usnesení č.: 22/13/4/3 
1. RM ruší usnesení č. 22/3/4/1 ze dne 02.02.2022 ve znění: RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy  

na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského 
v Kralupech nad Vltavou“, se společností PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, Praha 8 – Kobylisy,  
za celkovou cenu 280 000 Kč bez DPH resp. 338 800 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny 
z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2022. 

2. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce 
rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, se společností PLÁN PLUS, s.r.o., 
Horňátecká 19, Praha 8  IČ: 62917544, za celkovou cenu 339 000 Kč bez DPH resp. 410 190 Kč vč. DPH. 
Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

3. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka – stavební specialista  
v rámci stavby „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“,  
se společností Ing. Arch. Jan Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090, za celkovou cenu 137 500 Kč bez DPH 
resp. 166 375 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

4. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce 
rozvodů elektro a kuchyně ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, se společností Ing. Ivan Lipovský, 
CSc., Lutovítova 424, Kralupy nad Vltavou, IČ: 13728211, za celkovou cenu  39 500 Kč bez DPH – 
zhotovitel není plátcem DPH. Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. 

 
Bod programu: PD - Zateplení BD čp. 495, ul. Husova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/13/4/4 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00118/2021 na akci: „PD – Bytový dům, 
Husova 495, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Plán Plus, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8 ve výši 
185.000,- Kč bez DPH (223.850,- Kč vč. DPH). Důvodem je rozšíření rozsahu prací a prodloužení termínu 
předání díla.  

  
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Na Skalách, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 22/13/4/6 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana I. L., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ke vstupu do komunikace v ulici Na Skalách, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je novostavba rodinného domu 
na pozemku parc. č. 75/6 v k.ú. Lobeč včetně vybudování nové kanalizační přípojky. Pozemek bude nově 
napojen na dopravní infrastrukturu v ulici Na Skalách. Podmínkou je splnění požadavků správce místní 
komunikace a oslovení firmy STRABAG a.s., na provedení vstupu do komunikace z důvodu držení záruky  
na dílo do listopadu/2022. 

 

Bod programu: Vyloučení dodavatele – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba 
v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 22/13/4/7 
RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů elektro  
a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, společnost EMH stavební CZ s.r.o., se sídlem Na Rokytce 
1032/24, 180 00 Praha 8, IČO: 01972197, a to v souladu s ust.  § 122 odst. 7 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť vybraný dodavatel 
nepředložil doklady podle ust. § 122 odst. 3 zákona.  
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání 10. ročníku kralupského vinobraní  
usnesení č.: 22/13/5/1 
RM bere na vědomí pořádání 10. ročníku vinobraní Charitou Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, dne 
24.09.2022  v ulicích  Sokolská a Kaplířova od 14:00 hodin do 21:00 hodin. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeček – festival UNITY RAGE 
usnesení č.: 22/13/5/2 
1. RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro konání hudebního festivalu UNITY RAGE   

ve dnech od 22.07.2022 do 24.07.2022 pro Michala Meisla – hlavního pořadatele akce, bytem  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za nájemné 2.000 Kč bez DPH. 

2. RM schvaluje zařazení hudebního festivalu UNITY RAGE do městského kulturně – společenského pásma 
Kralupské kulturní léto dle Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 3/2019 o nočním klidu, 
čl. 3, bod 2.c). 

 

Bod programu: Žádost o zařazení divadelního festivalu do Kralupského kulturního léta 
usnesení č.: 22/13/5/3 
RM schvaluje zařazení divadelního festivalu Za Vodou do městského kulturně – společenského pásma 
Kralupské kulturní léto dle Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavu č. 3/2019 o nočních klidu, čl. 3, 
bod 2.c). 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/13/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož 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 ocenění věcného břemene podle § 39a) a 39b) oceňovací vyhlášky č. 
488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene - práva  stezky a cesty v k. ú. Zeměchy 
usnesení č.: 22/13/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty přes pozemek parc. č. 283/2 v k. ú. 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků 
pozemku parc. č. 555 k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, v rozsahu 45 m2, za jednorázovou úhradu 10.000,-
Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/13/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Dr. E. Beneše čp. 539  paní M. N. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Dr. E. Beneše, čp. 539 paní M. J. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
3. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Na Hrádku čp. 101 panu S. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku  od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11. Havlíčkova čp. 900,  panu P. S. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 32, Chelčického  čp. 687, Mgr. J. D. jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.07.2022 do 30.06.2023.  
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského  nám. čp. 198 Ing. H. H., jako na byt 

služební,  na dobu 1 roku od 01.06.2022 do 31.05.2023.  
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Bod programu: Hlášení volného bytu 
usnesení č.: 22/13/5/7 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 11, Dr. E. Beneše čp. 539. 
2. RM ukládá zdravotní, sociální a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, 

Dr. E. Beneše čp. 539 ze sociálních důvodů. 

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/13/5/8 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní Š. S. K., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Neinvestiční výdaje školních jídelen, školních družin a školních klubů základních škol pro rok 
2022 
usnesení č.: 22/13/6/1 
RM schvaluje neinvestiční výdaje /NIV/  školských zařízení (školních družin, školních klubů a školních jídelen) 
sloužících základním školám zřízených městem Kralupy nad Vltavou pro rok 2022 (tj. 2. pololetí školního roku 
2021/2022 a 1. pololetí školního roku 2022/2023) na žáka, dle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004  Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

  
NIV školní jídelny 

(v Kč/žák/rok) 
NIV školní družiny 

(v Kč/žák/rok) 
NIV školní klub 
(v Kč/žák/rok) 

ZŠ Třebízského 495,60 741,40 2 353,18 

ZŠ V. Havla 253,28 624,01  - 

ZŠ Komenského 924,23 698,47 562,83 

ZŠ Gen. Klapálka 318,93 678,35  - 

ZŠ 28. října 957,42 511,75  - 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 

Bod programu: Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 
usnesení č.: 22/13/7/1 
RM schvaluje uzavření SMLOUVY O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ veřejné zakázky na zajištění nákupu  
a distribuci plomb a lístků o původu zvěře mezi smluvními stranami: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého 
náměstí 1, IČO 002 36 977 a Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město 
IČO 000 20 478 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Navýšení ceny inzerce v Kralupském zpravodaji 
usnesení č.: 22/13/8/1 
1. RM schvaluje navýšení ceny Komerční inzerce v Kralupském zpravodaji o 15%, a úpravu ceny další 

inzerce, dle předloženého návrhu Redakční rady č. 10, ze dne 09.11.2021  a to s platností od 01.09.2022. 
2. RM bere na vědomí finanční bilanci příjmů a výdajů Kralupského zpravodaje za období 1/2022. 

 

Bod programu: Využití městských ploch, mobiliáře a inzerce v KZ pro volební kampaň pro volby  
do zastupitelstev obcí konaných v roce 2022 
usnesení č.: 22/13/8/2 
1. RM schvaluje bezúplatné využití uvedených městských ploch a mobiliáře města Kralupy nad Vltavou pro 

volební agitaci politických stran, politických hnutí, nebo jejich koalice, pro volby do zastupitelstev obcí 
v roce 2022 a to v období od 01.08.2022. 

1.1. Gabionová zeď proti infocentru – instalace pouze 1 poutače  o rozměru max. 2,5 m2, každé 
zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice. 
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1.2. Zábradlí u Ametystové čajovny – instalace pouze 1 poutače  o rozměru max. 2,5 m2,  každé 
zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice. 
1.3. Gabionová zeď na křižovatce ul. Ke Hřbitovu/Bořivojova – instalace pouze 1 poutače  o rozměru 
max. 2,5 m2, každé zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice. 
1.4. Lampy veřejného osvětlení v ulici Na Františku přes park - lávka pro pěší - stezka podle Mostní 
ulice až k Zimnímu stadionu. 
1.5.Lampy veřejného osvětlení v ul. Jodlova – ul. Žižkova až k vlakovému nádraží 

Za podmínek, že instalace na lampy veřejného osvětlení musí být předem  každou politickou stranou, 
politickým hnutím, a nebo jejich koalicí oznámena správci VO, tj. TSM Kralupy nad Vltavou. Každá zastoupená 
politická strana, politického hnutí, a nebo jejich koalice, může využít pro volební kampaň v součtu max. 10 
lamp VO, na instalaci plakátů o velikosti A3. 
 
2. RM schvaluje využití  městského periodika „Kralupský zpravodaj“  pro volební agitaci politických stran, 

politických hnutí, nebo jejich koalice, pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 a to v období od 
01.07.2022 – 13.09.2022 a to při zachování zásady rovnosti: 

2.1.Vydání Kralupský zpravodaj červenec-srpen (dvoj číslo) =  ¼ strana dle platného ceníku komerční 
inzerce tj. ze cenu 3.388 Kč vč. DPH, pro každou zastoupenou politickou stranu, politického hnutí, a nebo 
jejich koalici. 

2.2. Vydání Kralupský zpravodaj září =  ¼ strana dle platného ceníku komerční inzerce tj. ze cenu 
3.388 Kč vč. DPH, pro každou zastoupenou politickou stranu, politického hnutí, a nebo jejich koalici. 
Každá zastoupená politická strana, politické hnutí, a nebo jejich koalice má právo využít i jiný = menší (ne 
větší) rozsah inzerce. V tomto případě bude cena inzerce stanovena dle platného ceníku komerční inzerce 
schváleného. 
Každá zastoupená politická strana, politické hnutí, a nebo jejich koalice má právo inzerce pouze 1 x v každém 
z uvedených vydání KZ.  
Ceník inzerce je zveřejněn na www.kralupskyzpravodaj.cz 
 
3. RM bere na vědomí  informaci o možnosti výlepu plakátů na městských plakátovacích plochách 

spravovaných KaSS Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706. Tato služba se řídí dle ceníku „pro politické 
kampaně“ platného od 01.01.2021 a zveřejněného na www. kasskralupy.cz. 

 

Bod programu: Využití městských ploch, mobiliáře pro volební kampaň do Senátu ČR v roce 2022 
usnesení č.: 22/13/8/3 
1. RM schvaluje bezúplatné využití uvedených městských ploch a mobiliáře města Kralupy nad Vltavou  

pro volební agitaci politických stran, politických hnutí, nebo jejich koalice, a nebo jednotlivých kandidátů, 
pro volby do Senátu České republiky v roce 2022 a to v období od 01.08.2022. 

1.1. Gabionová zeď proti infocentru – instalace pouze 1 poutače  o rozměru max. 2,5 m2, každé 
zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice, a nebo jednotlivého kandidáta. 
1.2. Zábradlí u Ametystové čajovny – instalace pouze 1 poutače  o rozměru max. 2,5 m2,  každé 
zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice, a nebo jednotlivého kandidáta. 
1.3. Gabionová zeď na křižovatce ul. Ke Hřbitovu/Bořivojova – instalace pouze 1 poutače  o rozměru 
max. 2,5 m2,  každé zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice, a nebo 
jednotlivého kandidáta. 
1.4. Lampy veřejného osvětlení v ulici Na Františku přes park - lávka pro pěší - stezka podle Mostní 
ulice až k Zimnímu stadionu. 
1.5.Lampy veřejného osvětlení v ul. Jodlova – ul. Žižkova až k vlakovému nádraží 

Za podmínek, že instalace na lampy veřejného osvětlení musí být předem  každou politickou stranou, 
politickým hnutím, a nebo jejich koalic, a nebo jednotlivým kandidátem oznámena správci VO, tj. TSM 
Kralupy nad Vltavou. Každá zastoupená politická strana, politického hnutí, a nebo jejich koalice, a nebo 
jednotlivý kandidát, může využít pro volební kampaň v součtu max. 10 lamp VO, na instalaci plakátů o 
velikosti A3. 
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2. RM bere na vědomí výklad §16, odst. 4) zákona č. 248/1995, o volbách do Parlamentu ČR, „k volební 

kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná 
krajem nebo obcí“. 

 
3. RM bere na vědomí  informaci o možnosti výlepu plakátů na městských plakátovacích plochách 

spravovaných KaSS Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706. Tato služba se řídí dle ceníku „pro politické 
kampaně“ platného od 01.01.2021 a zveřejněného na  www. kasskralupy.cz. 

 

Bod programu: Žádost o změnu údajů uvedeného v žádosti o Programovou dotaci zájmových aktivit r. 2022. 
usnesení č.: 22/13/8/4 
RM schvaluje úpravu příjemce Programové dotace zájmových aktivit vedené pod čj. 10615/2022, schválenou 
usnesením RM čj: č.22/7/8/1, ze dne 14.03.2022 na projekt: LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR“ ve výši 30.000 Kč. 
Z původního změní žadatele a příjemce dotace: Eva Slámová, IČ: 61119661, Dvořákova 469/43. 278 01  
Kralupy nad Vltavou na upravené znění příjemce dotace: Spolek Fénix z.s., IČ: 14447240, zastoupen 
předsedou Evou Slámovou, Dvořákova 469/43, 278 01  Kralupy nad Vltavou a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy   o poskytnutí programové dotace KSSML č. 30/2022 se Spolkem 
Fénix z.s., IČ: 14447240, zastoupen předsedou Evou Slámovou, Dvořákova 469/43, 278 01  Kralupy  
nad Vltavou, na základě § 10a odst. 5 zákona č. 0/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Zřízené nového facebookového účtu Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 22/13/8/5 
RM schvaluje zřízení nového facebookového účtu Kralupského zpravodaje, 
www.facebook.com/KralupskyZpravodajOficialni, který bude od 24.05.2022 jediným a oficiálním účtem 
tištěného média „Kralupský zpravodaj“. 

 

Bod programu: Individuální dotace – Římskokatolická farnost 
usnesení č.: 22/13/8/6 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty /§ 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5223 

(neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem), org. 0011 (fond STA), Římskokatolické 
farnosti Kralupy nad Vltavou, IČ 49519085, se sídlem Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, 278 01, 
zastoupené panem Mgr. Františkem Masaříkem, administrátorem farnosti, předkládám Radě města 
Kralupy nad Vltavou žádost o dotaci ve výši 5.000,- Kč z fondu STA na r. 2022, na podporu a výdaje 
související s konáním projektu „Noc kostelů 2022“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou 
farností Kralupy nad Vltavou, IČ 49519085, se sídlem Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, 278 01, 
zastoupené panem Mgr. Františkem Masaříkem, administrátorem farnosti. 

 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Sdružení rodičů při 5. ZŠ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/13/8/7 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) pro Spolek SRPŠ Základní školy Kralupy  
nad Vltavou, 28. října 182, Mikovice, IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, Mikovice, 
zastoupené Lenkou Stránskou, předsedkyní výboru, ve výši 10.000,- Kč na pořádání orientačního závodu 
spojeného se sportovním dnem dětí při ZŠ Mikovická. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Spolkem SRPŠ 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, Mikovice, IČ 47007818, se sídlem Kralupy nad Vltavou, 
28. října 182, Mikovice, zastoupené Lenkou Stránskou, předsedkyní výboru. 

3.  
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
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 

usnesení č.: 22/13/9/1 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021 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 2021 a jejího  rozdělení  
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je celkem 939.734,56 Kč. 
Odvod zřizovatel za nevyčerpané energie 0 Kč 
Přesun do rezervního fondu 939.734,56 Kč a z toho převod částky ve výši 433.176,56 Kč do fondu investic. 

3. RM schvaluje předložené znění Inventarizační zprávy majetku příspěvkové organizace Kulturní  
a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou  
z r. 2021. 

 

Bod programu: Program slavností Dny Kralup 2022 
usnesení č.: 22/13/9/2   
1. RM  bere na vědomí program slavností DNY Kralup nad Vltavou 2022, pořádané Kulturním  

a společenským střediskem, Seifertovo nám. 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 
2. RM bere na vědomí  soulad s OZV č. 3/2019 o nočním klidu, kde čl.3. Stanovuje výjimky případů, při níž je 

doba nočního klidu stanovena dobou  kratší než žádanou. Odst. 2b) stanovuje konkrétně tradiční 
slavnosti Dny Kralup. 

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, 
Seifertovo nám. 706, 27801  Kralupy nad Vltavou.  

• bezplatnou výpůjčku prodejních stánků, trvale umístěných na Palackého náměstí  

• bezplatné využití elektrické energie, ze zdrojů: na Palackého náměstí a dále u budovy MěÚ. 

• využití přízemí budovy MěÚ vč. veřejných toalet a výslechové místnosti, pro pořadatele akce s tím,  
že si pořadatel sám zajistí bezpečnost a dohled nad vstupem do budovy MěÚ. 

 

Bod programu: Žádost o úhradu finanční ztráty za havárii na sekundárním potrubí z účtu MěBP 324 800 – 
Přijaté zálohy na opravy sekundárních rozvodů  
usnesení č.: 22/13/9/3 
1. RM schvaluje MěBP úhradu finanční ztráty za havárii na sekundárním potrubí v celkové výši 2.044.875 Kč 

bez DPH z účtu 324800 – Přijaté zálohy na opravy sekundárních rozvodů, a po stanovení konečné ceny  
za teplo pro rok 2022 společností Tamero Invest s.r.o., navýšení dopočítané ztráty uhradit z účtu 324800. 

2. RM ukládá MěBP předložit RM zprávu o aktuálním technickém stavu sekundérů. 

 
Bod programu: Schválení účetní závěrky za rok 2021 a žádost o schválení rozdělení výsledku hospodaření  
za rok 2021 
usnesení č.: 22/13/9/4 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou  

za účetní období 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021. 
2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou převedení 

kladného výsledku hospodaření ve výši 1.456.392,21 Kč do rezervního fondu. 

 
Bod programu: Rozšíření MKDS o 2 nové kamerové body 
usnesení č.: 22/13/9/5 
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RM bere na vědomí záměr rozšířit MKDS o kamerový bod umístěný na panelovém domě č.p. 674 v ulici 
Štefánikova a o kamerový bod umístěný na osvětlovací věži Správy železnic v lokalitě Pod Hájem. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období květen 2022 
usnesení č.: 22/13/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období květen 2022. 

 

Bod programu: Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2021 
usnesení č.: 22/13/9/7 
RM schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2021 ve výši  2 773 302,36 Kč 
následovně: 
 
odvod zřizovateli za nevyčerpané odpisy         465 699,00 Kč 
převod do rezervního fondu           2 307 603,36 Kč 
následně převod z rezervního fondu do fondu investic     1 801 211,00 Kč 

 

Bod programu: ZŠ GK - Žádost o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školy a školní jídelny v souvislosti 
se vzděláváním žáků z Ukrajiny formou zjednodušeného postupu 
usnesení č.: 22/13/9/8  
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové 
organizaci, navýšení kapacity základní školy ze stávající kapacity 760 na 790 žáků a navýšení kapacity školní 
jídelny ze stávající kapacity 690 na 720 strávníků, v souvislosti se vzděláváním ukrajinských žáků, dle 
ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. („Lex Ukrajina“) od 01.09.2022 a podání žádosti o změnu zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Bod programu: DPS - Žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 22/13/9/9 
1. RM ruší usnesení č. 22/12/9/8-1, kterým přidělila byt č. 253 v domě s pečovatelskou službou na adrese  

V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, paní M. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 Jaroslavě Luňákové, Zubatého 330/10, Praha 5. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 402 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní J. L., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému  
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (DOPSML/00001/2019) – součinnost  
s Ministerstvem dopravy ČR, k zajištění agendy registru řidičů 
usnesení č.: 22/13/10/1 
RM schvaluje uzavření „Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému 
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“ (DOPSML/00001/2019) mezi městem Kralupy 
nad Vltavou a právnickou osobou CENDIS, s. p. (součinnost s Ministerstvem dopravy ČR), v předloženém 
znění. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 05/2022 
usnesení č.: 22/13/11/1 
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RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 5/2022 ze dne 04.05.2022. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – Žádosti o individuální dotace 
usnesení č.: 22/13/11/3 
1.1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo pro Linku bezpečí, z. s., Hlavní město Praha  
pod názvem: Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Pověření bylo sepsáno v roce 
2022. 
1.2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vydané Hlavním městem Praha pro Linku bezpečí, z. s., 
IČ: 61383198, Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, PSČ 181 02, ve výši 20.000,- Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5222 (neinvestiční transfery 
spolkům). 
1.3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro Linku bezpečí, z. s., IČ: 61383198, Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice,  
PSČ 181 02. 
 
2.   RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro HEWER, z. s., IČ: 66000653, Černokostelecká 2020/20, 
Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, ve výši 0,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby  
a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům).  

Bod programu: Komise školská a PK - rozdělení příspěvku na Minimální preventivní program ZŠ  
a preventivní akci Loučení s prázdninami 
usnesení č.: 22/13/11/4 
RM schvaluje rozdělení a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 2 (OSVŠK), § 4329 (Sociální pomoc dětem 
a mládeži), položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným PO) na příspěvek kralupským základním školám na 
minimální preventivní program pro kalendářní rok 2022 takto: 
 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla 77.200 

ZŠ Generála Klapálka  114.00 

ZŠ Komenského náměstí 90.000 

ZŠ Třebízského  66.000 

ZŠ 28. října  22.500 

ZŠ Jodlova 24.400 

Celkem 394.100 

 
Dále schvaluje částku ve výši 42.900 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení s prázdninami“, kterou 
uspořádá Komise školská a prevence kriminality společně s Komisí sportovní v září 2022. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
(bod XI/2) 
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ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 06.06.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 24.05.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 13 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 23.05.2022. 
 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24.05.2022 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


