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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. srpna 2022 
(RM č. 18) 

 
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. 18 
usnesení č.: 22/18/1/1  
RM schvaluje návrh programu 18. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 17/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Schválení nové Směrnice o ochraně osobních údajů v kamerovém systému Města Kralupy  
nad Vltavou  
usnesení č.: 22/18/2/1  
RM schvaluje novou Směrnici o ochraně osobních údajů v kamerovém systému Města Kralupy nad Vltavou, 
v předloženém znění, s účinností od 01.09.2022. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2022 
usnesení č.: 22/18/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 45.060 Kč. Jedná se o finanční prostředky 

od Centra služeb pro silniční dopravu za dopravní výuku žáků 4. a 5. tříd ZŠ podle „Tematického plánu“ 
MD BESIP na všech základních školách v ORP Kralupy. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 45.060 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 9.400 Kč a kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 35.660 
Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 629.600 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 209.900 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 209.900 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 43.749,97 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. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4111  
o 43.749,97 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 43.749,97 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 288.000 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky na zajištění úhrady nákladů za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny na základě 
Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi Středočeským krajem a městem Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 (humanitární zahraniční pomoc) o 288.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 (humanitární zahraniční pomoc) o 288.000 Kč. 
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5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 578.400 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově 
určena na akci „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality - 2022“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 578.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 578.400 
Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 18.300 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově určena 
na akci „Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě - 2022“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4116 o 18.300 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 18.300 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 42.180 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO DDM Kralupy nad Vltavou na 
dofinancování soutěží MŠMT 2022. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 42.180 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 42.180 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 11.200 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., za pojistnou událost, kdy jednotka dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou pomáhala zasahovat u dopravní nehody na silnici 608 od Kralup nad Vltavou směr 
Veltrusy. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované)  
o 11.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 (podpora jednotek SDH) o 11.200 Kč. 

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 594.971 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k požáru čtyřlůžkového pokoje ve 3. NP 
ubytovny na Zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
do rezervy města na havárie. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně 
nespecifikované) o 594.971 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města  
na havárie) o 594.971 Kč. 

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 37.473 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při silném větru došlo k poškození nopové 
folie se štěrkem a výsadbou na střeše parkovacího domu. Finanční prostředky budou převedeny na 
položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně 
nespecifikované) o 37.473 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby  
a územní rozvoj) o 37.473 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 410.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113, org. 647. Finanční prostředky budou 
použity na akci „Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ V. Havla – projektová dokumentace“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/1. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 193.600 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639, org. 516. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu právních služeb – kompletní administraci zadávacího řízení na zadání nadlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce akce „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou“, viz usnesení RM ze 
dne 06.06.2022, č. 22/14/4/6. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 220.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219, org. 667. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu projektové dokumentace „Nové parkovací stání v ulici Kaplířova a Prokopova, Kralupy 
nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 06.06.2022, č. 22/14/4/16. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVaŠK, z § 4359 (ostatní služby 
a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Finanční prostředky budou 
použity na dotaci pro zdravotního klauna. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč v rámci kap. č. 13 – odbor dopravy, z § 2223 
(bezpečnost silničního provozu) na § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky budou použity na 
nákup 2 ks kartotéky A5 kovový nábytek, typ g2453 pro registr řidičů, neboť současná kapacita stávajících 
kartoték je již plně využita. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč v rámci kap. č. 8 – Infocentrum, z § 2143 
(cestovní ruch) na § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky budou použity na navýšení položky 
poštovní služby. Důvodem je zdražení listovních zásilek v průměru o 10 Kč za zásilku, dále oproti roku 
2020 a 2021 došlo ke zvýšení odeslaných zásilek z MěÚ.  

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.830.385,32 Kč na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice). Jedná se o převody z kapitoly č. 5 – realizace investic, u akcí, které již byly 
dokončené: 
§ 2212 – odstranění dočasné panelové komunikace                    888.340,85 Kč 
§ 3412 – zimní stadion – oprava po požáru                     149.981,38 Kč 
§ 3639 – autobusový terminál      4.507.564,21 Kč 
§ 3639 – podzemní kontejnery         191.589,88 Kč 
§ 3639 – nákup čistícího vozu do parkovacího domu        92.909,00 Kč 
 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 662.983,80 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3613. Finanční prostředky budou použity 
na akci „Stavební opravy při rekonstrukci Restaurace Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou“, 
viz usnesení RM ze dne 18.07.2022, č. 22/16/4/10. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 27.807 Kč na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) z kap. č. 6 – městská policie, § 5311, položky, které již nebudou čerpány 
(studená voda a elektrická energie). 

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 428.824 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Finanční prostředky budou použity 
na vypracování kontrolních prohlídek nosných ocelových konstrukcí ve dvou halách v areálu TSM, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/12. 

11. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.292 Kč v rámci kap. č. 2 – SVaŠK, z § 4329 (ostatní 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče). 
Nevyčerpané finanční prostředky na § 4329 již nebudou využity, naopak chybí finanční prostředky na § 
4359. Město obdrželo několik individuálních žádostí na zdravotní a sociální služby, poskytované našim 
občanům v různých zařízeních či prostřednictvím neziskových organizací a rozpočet je již na této položce 
téměř vyčerpán. 

12. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVaŠK, z § 3599 (ostatní 
činnost ve zdravotnictví) na § 3399 (ostatní záležitosti kultury). Na akci Den zdraví se v letošním roce 
ušetřilo 20.000 Kč. Tato částka by byla využita ke konci roku na nákup vánočních balíčků pro seniory, 
navýšení částky na této položce žádáme z důvodu zdražení cen potravin. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ Václava Havla v Kralupech  
nad Vltavou - PD 
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usnesení č.: 22/18/4/1  
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ Václava Havla v Kralupech 
nad Vltavou - PD,“ v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/18/4/2 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nákup nové cisternové 
automobilové stříkačky pro SDH Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová 
269, 165 00 Praha 6, IČO: 44792247, za celkovou cenu 7.100.000,00 Kč bez DPH, resp. 8.591.000,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2023 
usnesení č.: 22/18/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Svoz 

separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2023“ zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném 
řízení na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Helena Traxlová, referent odboru ŽP 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Ing. Tereza Kučerová, referent odboru ŽP 

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského – změnové listy 
usnesení č.: 22/18/4/4 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00097/2022, ze dne 06.06.2022, uzavřené 
se zhotovitelem akce: „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, 
se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, na vzniklé 
méněpráce a vícepráce stavby, v celkové hodnotě méněprací ve výši 1 645 945,91 Kč bez DPH, resp. 
1 991 594,55 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou – navýšení ceny díla 
usnesení č.: 22/18/4/6 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00039/2022 ze dne 26.01.2022, na realizaci 
akce „Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem Ridera Bohemia a.s., se sídlem  
28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, IČ: 26847833, a to za účelem navýšení ceny u stavebního materiálu (např. 
štěrk, asfaltový beton, elektromateriál, dlažba, veřejné osvětlení) z důvodů nepředvídatelné situace (válka  
na Ukrajině) o 208.214,69 Kč bez DPH, resp. 251.939,77 Kč s DPH.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období červenec – srpen 2022 
usnesení č.: 22/18/4/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období červenec - srpen 2022. 

 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci – Adaptační skupiny pro děti a cizince migrující z Ukrajiny 
září – prosinec 2022 
usnesení č.: 22/18/4/8 
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RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – 
prosinec 2022“ z MŠMT. 

 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci a výběr administrátora dotace na akci  „Kulturní centrum Kralupy 
nad Vltavou“ (Adaptace pivovarské sladovny) 
usnesení č.: 22/18/4/9 
1. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na adaptaci pivovarské sladovny – „Kulturní centrum 

Kralupy nad Vltavou“ v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center Výzva č. 
0231/2022  Ministerstva kultury. 

2. RM schvaluje administrátora žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Kulturní centrum Kralupy  
nad Vltavou“  společnost  B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČ: 60724269,  
za cenu dle cenové nabídky v maximální výši 98 000,- Kč bez DPH, 118 580,- Kč včetně DPH.  

 
Bod programu: Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy  
nad Vltavou - vícepráce 
usnesení č.: 22/18/4/10 
1. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00081/2021 ze dne 14.06.2021,  

na realizaci akce „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy  
nad Vltavou“ se zhotovitelem  MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 
27848485. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 382.847,35 Kč bez DPH (463.245,29 Kč s DPH), a to 
z důvodu změny statického řešení opěrné zdi.   

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. RISML/0061/2021 ze dne 18.05.2021,  
na činnost koordinátora BOZP, v rámci akce „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, 
Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ se společností Warantia s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 
01 Mělník, IČ: 01558994, a to za účelem prodloužení termínu plnění do 31.08.2022 a navýšením odměny 
příkazníka o 62.500,00 Kč bez DPH (75.625,00 Kč s DPH).  

3. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) smlouvy č. RISML/00081/2021, v rámci akce 
„Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ 
zhotoviteli společnosti MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485,  
a to jako náhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP společnosti Warantia s.r.o., se sídlem  
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994, ve výši 62.500,00 Kč bez DPH (75.625,00 Kč s DPH).  

4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. RISML/0091/2021 ze dne 28.07.2021,  
na činnost autorského dozoru, v rámci akce „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, 
Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ s  Jiřím Cettlem, se sídlem Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, IČ: 70577277, a to za účelem prodloužení termínu plnění do 31.08.2022 a navýšením 
odměny příkazníka o 25.000,00 Kč bez DPH (30.250,00 Kč s DPH).  

5. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) smlouvy č. RISML/00081/2021, v rámci akce 
„Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ 
zhotoviteli společnosti MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485,  
a to jako náhradu nákladů za činnost autorského dozoru Jiřího Cettla, se sídlem Přemyslova 1041, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70577277, ve výši 25.000,00 Kč bez DPH (30.250,00 Kč s DPH). 

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. RISML/0062/2021 ze dne 18.05.2021,  
na činnost technického dozoru stavebníka, v rámci akce „Demolice provizorní výpravní budovy a nová 
opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ se společností Warantia s.r.o., se sídlem  
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994, a to za účelem prodloužení termínu plnění  
do 31.08.2022 a navýšením odměny příkazníka o 75.000,00 Kč bez DPH (90.750,00 Kč s DPH).  

7. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) smlouvy č. RISML/00081/2021, v rámci akce 
„Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ 
zhotoviteli společnosti MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485,  
a to jako náhradu nákladů za činnost technického dozoru stavebníka společnosti Warantia s.r.o.,  
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se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994, ve výši 75.000,00 Kč bez DPH (90.750,00 
Kč s DPH). 

8. RM bere na vědomí Žádost o prominutí smluvní pokuty ze dne 12.08.2022 zaslanou společností MORKUS 
Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485. 

9. RM schvaluje po seznámení se s výše uvedenou žádostí (bod 8. tohoto usnesení) udělení smluvních 
pokut vyplývajících z čl. XIII. odst. 2 písm. a) z SOD č. RISML/00081/2021 v rámci akce „Demolice 
provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ zhotoviteli 
společnosti MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485, a to  
v celkovém součtu 162.500,00 Kč bez DPH (196.625,00 Kč s DPH), dle bodu č. 3., 5. a 7. tohoto usnesení. 

 
Bod programu: PD – Autobusová zastávka v ulici Hybešova a U Dýhárny v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 22/18/4/11 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení 

stavby, dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací na akci „Autobusová zastávka v ulici  
U Dýhárny, Kralupy nad Vltavou“, za částku ve výši 85 800,- Kč bez DPH (103 818,- Kč vč DPH) 
s dodavatelem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, IČ: 40828191.  

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení 
stavby, dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací na akci „Autobusová zastávka v ulici 
Hybešova, Kralupy nad Vltavou“, za částku ve výši 56.000,- Kč bez DPH (67 760,- Kč vč DPH) 
s dodavatelem Ing. Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, IČ: 40828191.  

 
Bod programu: Kontrolní prohlídka nosné ocelové konstrukce hal Technických služeb města, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/18/4/12 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování kontrolní prohlídky nosné ocelové konstrukce 

jednolodní haly v areálu TSM Kralupy nad Vltavou, s dodavatelem Ing. Vácha s.r.o., se sídlem Nušlova 
2294/53, 158 00 Praha 5, IČ: 25622307, ve výši 156.200,00 Kč bez DPH (189.002,00 Kč s DPH).   

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování kontrolní prohlídky nosné ocelové konstrukce 
dvoulodní haly v areálu TSM Kralupy nad Vltavou, s dodavatelem Ing. Vácha s.r.o., se sídlem Nušlova 
2294/53, 158 00 Praha 5, IČ: 25622307, ve výši 198.200,00 Kč bez DPH (239.822,00 Kč s DPH). 

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – vícepráce 
usnesení č.: 22/18/4/13 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1. k SOD č. RISML/00131/2021 na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ 
Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – III. a IV. Etapa“, se zhotovitelem ELTODO, a.s., se sídlem 1010/14, 
Lhotka, 142 00 Praha, IČ: 45274517, a to za účelem ponížení celkové ceny díla o 646.004,38 Kč bez DPH, tj. 
781.665,30 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou – Dodatek 
k příkazní smlouvě – výkon TDS  
usnesení č.: 22/18/4/14 
RM schvaluje dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. RISML/00044/2022 na výkon TDS v rámci stavby 
„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – III. a IV. etapa“, s příkazníkem 
Ing. arch. Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090. Předmětem dodatku je navýšení ceny o platbu za 1 měsíc, tj. 
25.000,00 Kč. Příkazce není plátcem DPH. 

 

Bod programu: KaSS - stavební úpravy prostupu do restaurace - vizualizace  
usnesení č.: 22/18/4/15 
RM schvaluje předloženou vizualizaci prostupu z vestibulu KaSS do nově rekonstruované restaurace Vltava  
od generálního projektanta akce „Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci Restaurace Vltava, nám. J. 
Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou“.  
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Bod programu: Administrativní chyba - Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní 
ulice, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/18/4/16 
1. RM ruší usnesení  č. 22/8/4/7 ze dne 30.03.2022 bod č. 3. ve znění: „RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. 

XIII. odst. 2 písm. a) SOD č. RISML/00081/2021, a to jako náhradu nákladů na činnost koordinátora BOZP 
Warantia s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994 ve výši 43.375,00 Kč s DPH, 
na činnost autorského dozoru projektanta Jiřího Cettla, se sídlem Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, IČ: 70577277 ve výši 18.150,00 Kč s DPH a na činnost technického dozoru stavebníka 
Warantia s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994 ve výši 54.450,00 Kč s DPH, 
a to za období od 1.1.2022 do 31.03.2022“. 

2. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) SOD č. RISML/00081/2021 v rámci akce 
„Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ 
zhotoviteli společnosti MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485,  
a to jako náhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP společnosti Warantia s.r.o., se sídlem  
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994 ve výši 45.375,00 Kč s DPH, za činnost autorského 
dozoru Jiřího Cettla, se sídlem Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70577277 ve výši 
18.150,00 Kč s DPH a za činnost technického dozoru stavebníka společnosti Warantia s.r.o., se sídlem  
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994 ve výši 54.450,00 Kč s DPH, a to za období  
od 1.1.2022 do 31.03.2022. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro JSDH obcí 2023“ 
usnesení č.: 22/18/4/17 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR na projekt „Pořízení nového Požárního přívěsu pro hašení“ pro JSDH Kralupy  
nad Vltavou z programu „Účelové investiční dotace pro  JSDH obcí pro rok 2023“ s celkovými náklady cca 
1 000 000,- Kč včet. DPH.  

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR na projekt „Pořízení nového Požárního přívěsu pro hašení“ pro JSDH Minice  
z programu „Účelové investiční dotace pro  JSDH obcí pro rok 2023“ s celkovými náklady cca 1 000 000,- 
Kč včet. DPH.  

   
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Výpůjčka pozemku parc. č. 187/38  v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/18/5/1 
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 187/38 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 3995 m2, na dobu 
určitou 15 let, tj. od 1.9.2022 do 31.8.2037, spolku FK Kralupy 1901, z.s., IČO 47006668, se sídlem V Olších 
498, 278 01 Kralupy nad Vltavou za účelem využití pozemku jako sportoviště. Důvodem bezúplatného užívání 
pozemku je podpora zájmové činnosti a sportu a údržba pozemku na náklady spolku. 

 

Bod programu: Nájem části  pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/18/5/2 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
o výměře 300 m2, s V. Č., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku jako zahradu 
u rodinného domu čp. 2066, Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou za podmínky dodržení regulativ platných pro 
aktivní zónu záplavového území. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 
měsíců, výše nájemného je 10 Kč/m2/rok, tj. 3.000,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Žádost o ukončení smlouvy na nájem nebytových prostor (vinný sklep čp. 211 Smetanova)  
usnesení č.: 22/18/5/3 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 68/04/700/SM, uzavřené ve znění pozdějších dodatků,  
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na nájem nebytových prostor o ploše 57m2, čp. 211 Smetanova ulice,  s nájemcem Lubomírem Pagáčem, 
IČO 40044165,  dohodou ke dni 31.08.2022. 

2. RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor o ploše 57m2 v suterénu bytového domu čp. 211, 
Smetanova ulice, Kralupy nad Vltavou, za účelem provozu prodejny vína. Výše nájemného je 1.000,- 
Kč/m2/rok, tj. roční nájemné ve výši 57.000,00 Kč. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – doplnění pozemku (Rezidence Nemesis s.r.o.)   
usnesení č.: 22/18/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav vodovodní  přípojky na pozemku parc. č. 599/27 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. st. 168 a parc. č. st. 166 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, v návaznosti na usnesení RM č. 18/20/5/4 ze dne 05.11.2018 za jednorázovou úhradu ve výši  
400,- Kč za každý  běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů  
usnesení č.: 22/18/5/5 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní A. K., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů panu P. V., nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/18/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Komenského nám. čp. 198  Mgr. J. V., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.09.2022 do 31.08.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova 900,  Mgr. J. S., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
3. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20, Havlíčkova čp. 900  panu P. F. 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 01.09.2022 do 30.11.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Libušina 48, paní L. B. ze sociálních důvodů  

na 1 rok od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (T-Mobile) 
usnesení č.: 22/18/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích, parc. č. 153/25, 153/7, 153/24, 
153/5, 153/2, 153/9, 153/20, 153/10, 153/21, 153/13, 153/22, 153/6, , 153/114, 153/8, 153/113, 153/19, 
153/11, 153/18, 153/14, 153/17, 153/34, 153/96, 153/103, 153/104, 153/101, 153/105, 153/106, 153/32, 
153/36, 153/26, 153/1, 142/3, 139/53, 139/54, 134/53, 129/8, 129/3, 135/7, 129/19, 129/55, 129/56, 
135/14, 134/8, 139/4, 139/74, 139/71, 153/31, 153/40, 156/78, 246, 182/17, 182/14, 153/15, 153/27, 
153/12 a parc. č. st. 653/1, vše v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4, IČ 64949681,  
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy 
uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.   

 

Bod programu: Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského čp. 198  
usnesení č.: 22/18/5/8 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Komenského čp. 198, Kralupy nad Vltavou  
s  J. M., zaměstnancem ZUŠ Kralupy nad Vltavou, jako na byt služební. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (kanal. a vodovod. přípojka) 
usnesení č.: 22/18/5/9 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 566  v k. ú. Mikovice u Kralup  
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 28/1  
v k. ú. Mikovice 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: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 22/18/5/10 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor bufetu se zázemím v 1. nadzemním 
podlaží a skladovacího prostoru v suterénu objektu MěÚ Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou za účelem 
provozování občerstvení s Naděždou Kochmanovou, Mlýnská 337, Kralupy nad Vltavou, IČ: 13270923. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 
29.040 včetně 21 % DPH. Veškeré úpravy a vybavení provozovny provede nájemce na vlastní náklady tak, aby 
byl provoz zahájen nejpozději od 01.10.2022. Nájemné bude hradit nájemce od doby zahájení provozu bufetu 
a to nejpozději od 01.10.2022. 

 
Bod programu: Návrh na udělení smluvní pokuty 
usnesení č.: 22/18/5/11 
1. RM bere na vědomí informaci o plnění dle Smlouvy o poskytování úklidových služeb  

č. SMSML/00043/2022. 
2. RM schvaluje udělení smluvní pokuty, v návaznosti na vytýkací dopisy ze dne 08.07.2022  

a 05.08.2022, dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy o poskytování úklidových služeb č. SMSML/00043/2022  
za opožděné provedení předepsaného měsíčního úklidu v prostorách městského úřadu v měsíci červnu 
2022, zhotoviteli SKYCLEAN s.r.o., V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 -  Jinonice,  IČ: 04948220, ve výši 5.850 
Kč.    

 

Bod programu: Informace o pořádání charitativního běhu 
usnesení č.: 22/18/5/12 
RM bere na vědomí informaci o pořádání charitativního běhu na pomoc lidem čekajícím na transplantaci 
kostní dřeně  konaného dne 19.08.2022. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Olovnice pro město Kralupy  
nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 22/18/6/1 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/06/2022 s obcí Olovnice o poskytnutí dotace ve výši 
5.931 Kč městu Kralupy nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského 
obvodu, v předloženém znění. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 22/18/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. B.,  

na dobu určitou od 01.10.2022 do 30.09.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 309 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. K.,  

na dobu určitou od 01.10.2022 do 30.09.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 152 v DPS V Luhu 1181, paní E. Č., na dobu určitou 

od 01.10.2022 do 30.09.2023. 
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 263 v DPS V Luhu 1181, paní M. B., na dobu určitou 
od 01.10.2022 do 30.09.2023. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 451 v DPS V Luhu 1181, panu A. B., na dobu určitou 
od 01.10.2022 do 30.09.2023. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 463 v DPS V Luhu 1181, paní D. B., na dobu určitou 
od 01.10.2022 do 30.09.2023. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 555 v DPS V Luhu 1181, paní B. M., na dobu určitou 
od 01.10.2022 do 30.09.2023. 

 

Bod programu: Zpráva o průběhu konání příměstského tábora 
usnesení č.: 22/18/6/3 
RM bere na vědomí zprávu o průběhu zajištění příměstského tábora pro skupinu dětí – cizinců ve věku 6 – 8 
let, kterým byla v české republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. 

 

Bod programu: SEMIRAMIS – Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou 
(01.01. – 30.06.2022) 
usnesení č.: 22/18/6/4 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 
01.01. – 30.06.2022, vypracovanou organizací SEMIRAMIS, z. ú. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Smlouva na údržbu městské zeleně, 1. – část lokalita Centrum  
usnesení č.: 22/18/7/1 
1. RM schvaluje postup podle části 3) písm. a) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, tj. přímým zadáním zhotoviteli Ing. Milanu Jandovi, se sídlem Budečská stezka 201,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, a to v rámci akce „Údržba veřejné zeleně v Kralupech  
nad Vltavou – 1. část: Lokalita Centrum“. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou – 1. část: 
Lokalita Centrum“, a to se zhotovitelem Ing. Milanem Jandou, se sídlem Budečská stezka 201, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, s termínem plnění do 31. 12. 2022, za celkovou cenu 751.793,- Kč  
bez DPH, tj. 909.669,53 Kč vč. DPH. 

 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Oznámení o konání akce: OSLAVY 120 LET MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU, VZPOMÍNKY  
NA POVODNĚ PO DVACETI LETECH  
usnesení č.: 22/18/8/1 
1. RM bere na vědomí informaci o konání akce OSLAVY 120 LET MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU  

a VZPOMÍNKY NA POVODNĚ PO DVACETI LETECH, konané dne 10. září od 10:00 – 22:00 hod.  
na Palackého náměstí a přilehlých ulicích. 

2. RM bere na vědomí zábor uvedeného prostranství Palackého náměstí ve dnech 9. – 11. září 2002, vše dle 
přiložené mapy.  

3. RM schvaluje využití zábradlí kruhového objezdu před Ametystovou čajovnou k prezentaci akce „výročí 
120. let města Kralupy nad Vltavou a výročí dvacet let po povodni“, konaných 10. září 2022 v Kralupech 
nad Vltavou  a to prostřednictvím banneru o délce max. 2,5 m a to do 12. září 2022. 

 

Bod programu: 3x Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru kancelář 
starosty za období červenec 2022 
usnesení č.: 22/18/8/2 
RM bere na vědomí předložené přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu z odboru kancelář starosty za období červenec 2022. 
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Bod programu: Přehledová zpráva o uzavření dodavatelských a odběratelských Smluv na služby související 
s migrační krizí Ukrajinců - cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle 
zákona č. 65/2022 Sb. a to po dobu trvání Nouzového stavu od 4. 3. 2022 – 30. 6. 2022. 
usnesení č.: 22/18/8/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o uzavření dodavatelských a odběratelských Smluv na služby 
související s migrační krizí Ukrajinců - cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana 
podle zákona č. 65/2022 Sb. a to po dobu trvání Nouzového stavu od 4. 3. 2022 – 30. 6. 2022. 

 
Bod programu: Žádost příjemce Individuální dotace r. 2022 o změnu data závěrečného vyúčtování, 
Schválení uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  
usnesení č.: 22/18/8/4 
RM schvaluje změnu data dosažení stanoveného účelu nejpozději do 30.11.2023 a data závěrečného 
vyúčtování Individuální dotace k 31.12.2023 Veřejnoprávní smlouvy č. KSSML č. 0071/2022 ve výši 40.000 Kč, 
Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí a.s., - Ekologické centrum, Tř. Budovatelů 2830/3, Most, IČ: 44569181  
na projekt:  naučná stezka v parku čtyř ročních období a RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém 
znění, k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace KSSML č. 0071/2022 na základě § 10a odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí individuální dotace z fondu MST2 – ELDHOPP 2022 
usnesení č.: 22/18/8/5 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 6.500,- Kč, panu M. F., nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu nákladů spojených s projektem: „ELDHOPP 2022 – 
soutěž králičí hop“ 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. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZŠ GK – Schválení změny odpisového plánu 2022 
usnesení č.: 22/18/9/1 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, změnu odpisového plánu na rok 2022. 

 

Bod programu: ZŠ GK -  Školská rada: 1. Výsledek doplňkových voleb. 2. Rezignace člena školské rady  
za zřizovatele a jeho odvolání a jmenování nového člena za zřizovatele 
usnesení č.: 22/18/9/2 
1. RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Gen. Klapálka o výsledku doplňujících voleb do školské rady. 
2. RM odvolává z funkce člena školské rady Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029  

za zřizovatele, paní Ing. Ivanu Pacholíkovou, na základě rezignace podané ke dni 27.06.2022. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského - Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu organizace 
usnesení č.: 22/18/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, čerpání finančních prostředků  
ve výši 70.000 Kč z rezervního fondu organizace na úhradu nákladů za běžné a nutné opravy ve škole. 

 
Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – 1. Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ, 2. Posun zahájení 
školního roku v MŠ 
usnesení č.: 22/18/9/4 
1. RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 

okres Mělník, příspěvkové organizace, o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 01.-02.09.202 
z technických důvodů. Školní rok 2022/2023 bude zahájen v budově základní školy v pondělí 05.09.2022. 
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2. RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, o posunutí zahájení školního roku 2022/2023 v mateřské škole  
o 2 dny, 01.-02.09.2022, z provozních důvodů. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období červenec 2022 
usnesení č.: 22/18/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období červenec 2022. 

 

Bod programu: ZŠ V. Havla - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/18/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc červenec 2022. 

 

Bod programu: DPS - Žádosti o přidělení bytů 
usnesení č.: 22/18/9/8  
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 154 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní M. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 552 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní Z. Š., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 363 výměnou za byt č. 159 v domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181, 

Kralupy nad Vltavou, paní M. F., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: DPS - Informace k možnostem využití nebytových prostor po kadeřnictví  
usnesení č.: 22/18/9/9  
1. RM bere na vědomí informace podané k možnostem využití nebytových prostor po kadeřnictví v DPS. 
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou, mezi PO Sociální služby Kralupy  

nad Vltavou a pí R. N., na předmětné nebytové prostory, na provozování kroužku keramiky určeného  
pro seniory s dětmi. 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení nového ceníku pečovatelské služby 
usnesení č.: 22/18/9/10  
RM schvaluje předložený Ceník úhrad úkonů pečovatelské služby a pronájmu kompenzačních pomůcek 
organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace s účinností dne 1. 9. 2022.  

Bod programu: DPS - Žádost o schválení dodatku 
usnesení č.: 22/18/9/11  
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy č. S-0709/SOC/2022/3 a Přílohy č. 1 ke Smlouvě 
(položkové čerpání rozpočtu) mezi Středočeským krajem a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou  
o poskytnutí části dotace ve výši 850.200,- Kč. 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení rozpočtové změny a aktualizovaného odpisového plánu 
usnesení č.: 22/18/9/12 
1. RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán pro rok 2022 organizace Sociální služby města Kralupy  

nad Vltavou, příspěvková organizace dle předložené přílohy.  
2. RM schvaluje převod 100.000,- Kč z Fondu rezervního do Investičního fondu rozpočtu organizace Sociální 

služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace.  
3. RM schvaluje předloženou rozpočtovou změnu rozpočtu organizace Sociální služby města Kralupy  

nad Vltavou, příspěvková organizace.  
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Bod programu: Činnost Městské knihovny v 1. pololetí 2022 
usnesení č.: 22/18/9/13 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v 1. pololetí 2022.   

Bod programu: Aktualizace Knihovního řádu Městské knihovny 
usnesení č.: 22/18/9/14 
1. RM schvaluje aktualizaci „Knihovního řádu Městské knihovny Kralupy nad Vltavou“ včetně příloh KŘ  

od 1. 9. 2022. 
2. RM schvaluje zavedení nových služeb pro veřejnost – kopírování a laminování od 1. 9. 2022. 
3. RM schvaluje změny v „Rozpisu výše poplatků a náhrad“ od 1. 9. 2022. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – žádost o schválení uvolnění investičního příspěvku od zřizovatele 

usnesení č.: 22/18/9/15 
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 272.025 Kč z rozpočtu odboru OSVŠaK (paragraf 3111, 
pol. 6351) Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, k realizaci nákupu nových okenních žaluzií  
do budov Dr. E. Beneše a U Jeslí, od firmy Ivan Svoboda, IČO: 45853606. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 08/2022 
usnesení č.: 22/18/11/1 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 8/2022 ze dne 05.08.2022. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: ZŠ GK -  Školská rada: 1. Výsledek doplňkových voleb. 2. Rezignace člena školské rady  
za zřizovatele a jeho odvolání a jmenování nového člena za zřizovatele 
usnesení č.: 22/18/9/2 
RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 a odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za člena školské rady 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, pro funkční období 2020-2023, jako zástupce 
zřizovatele: …………………………………………. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 05.09.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 16.08.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 17 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 15.08.2022. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 16.08.2022 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, místostarosta     Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


