
  č.j.: MUKV 73780/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. září 2022 
(RM č. 19) 

 
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. 19 
usnesení č.: 22/19/1/1  
RM schvaluje návrh programu 19. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platové výměry ředitelů neškolských příspěvkových organizací města 
usnesení č.: 22/19/2/1  
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené podobě (viz 
příloha důvodové zprávy), s účinností od 01.09.2022, z důvodu legislativní změny.   

 

Bod programu: Výběrové řízení na městkého architekta 
usnesení č.: 22/19/2/2  
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. Markem Bučkem na výkon pozice městský architekt,  
dle podmínek obsažených ve vyhlášení výběrového řízení na předmětnou pozici a za cenových podmínek 
uvedených v přihlášce uchazeče. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 19/2022 
usnesení č.: 22/19/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o finanční dar  

od spol. POWER a.s., účelově určený jako příspěvek na nákup nové CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ 
STŘÍKAČKY pro SDH v Kralupech nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 
(podpora jednotek SDH) o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 (podpora 
jednotek SDH) o 100.000 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky, od spol. REZIDENCE NAD VLTAVOU a.s., na základě smlouvy o reklamě. Předmětem smlouvy 
je zabezpečení reklamy projektu objednatele, který spadá do skupiny „FINEP“, v rámci uspořádání akce 
„OSLAVY 120 LET MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU, VZPOMÍNKY NA POVODNĚ PO DVACETI LETECH“. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 50.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (odvod DPH) o 8.677,69 Kč, kap. č. 10 – kancelář starosty, 
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 41.322,31 Kč. 
 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.000 Kč. Jedná se o spoluúčast k pojistné 
události, kdy pan Stopka úmyslně poškodil autobusovou zastávku na Nám. J. Seiferta, Kralupy  
nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 1.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 1.000 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 118.580 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516. Finanční 
prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na projekt „Kulturní centrum Kralupy  
nad Vltavou“. 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 org. 669. Finanční 
prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na projekt „Místní energetická koncepce“. 

 

Bod programu: Návrh směrnice o poskytování cestovních náhrad  
usnesení č.: 22/19/3/2  
RM schvaluje předložený návrh směrnice č. 2/2022 o poskytování cestovních náhrad s účinností 
od 20.08.2022, v předloženém znění. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vánoční výzdoba pro rok 2022 
usnesení č.: 22/19/4/1         
1. RM schvaluje vánoční výzdobu v následujícím rozsahu: 

  a)    Centrum města: 
* 32 ks stromů, světelné řetězy – pronájem a montáž                   
* Vánoční strom centrum – montáž                                                       
            

  b)     Vánoční strom Lobeček – pronájem a montáž       
  c)     Mostní ul. - montáž 8 ks vánočních prvků ve vlastnictví města      

                    
2. RM schvaluje uzavření objednávky na pronájem vánoční výzdoby pro rok 2022 se společností DECOLED 

s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČ: 25683853, za celkovou cenu 118.228,00 Kč bez DPH, 
resp. 143.056,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: VZ – Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vl. – projektová dokumentace  
usnesení č.: 22/19/4/2 
1. RM bere na vědomí odstoupení vybraného dodavatele společnosti ARTNEDER s.r.o., se sídlem Nádražní 

67, 281 51 Velký Osek, IČ: 24190853 v rámci akce s názvem „Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská, 
Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“, a to z důvodu nedostatečných kapacit. 

2. RM schvaluje oslovit dodavatele na 2. místě v pořadí, tj. společnost Road M.A.A.T., s.r.o., se sídlem 
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 04326083, a to za účelem uzavření smlouvy o dílo na akci s názvem 
„Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“. 

 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci a výběr administrátora dotace na akci  „Zpracování místní  
energetické koncepce“  
usnesení č.: 22/19/4/3 
1. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování „Místní energetické koncepce Kralupy 

nad Vltavou“ v rámci aktivity Energetický management a koncepce, Výzva č. 3/2022  Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

2. RM schvaluje administrátora žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Místní energetické koncepce 
Kralupy nad Vltavou “ společnost Sdružení energetických manažerů měst a obcí, Pplk. Sochora 23,  
Praha 7 za cenu 50 000,- Kč bez DPH, 60 500 včetně DPH.  

 

Bod programu: Memorandum o spolupráci při udržitelnosti projektu „Kulturní centrum Kralupy  
nad Vltavou“ 
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usnesení č.: 22/19/4/4 
RM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při udržitelnosti projektu Kulturního centra Kralupy  
nad Vltavou s těmito subjekty: 
 
Spolek ArtUš, Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 01564480 
Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 26681471 
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Detašované pracoviště Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, 
Palackého náměstí 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 44569181 
Charita Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou,IČ: 26520800 
Základní škola a Mateřská škola MOVERE, Přemyslova 352, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
Jiří Procházka, spisovatel, scénárista, lektor, Vysokovská 2009/28, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,  
IČ: 17027012 
Ing. Jiří Mára, cxestovatel, spisovatel, Vsadsko 821/3, 750 02 Přerov, IČ: 74246909 
Jindřich Bartovanec Havlík, spisovatel, Pražská 668, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Jiří Bartovanec, choreograf, tanečník, pedagog, Pražská 668, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Luboš Pavel, spisovatel, herec, Betlémská 286/5, 110 Praha 1 – Staré město, IČ: 04948904 

 
Bod programu: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – změnové listy 
usnesení č.: 22/19/4/5 
1. RM bere na vědomí žádost zhotovitele stavby: „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy  

nad Vltavou – III. etapa“, dodavatele Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021, a to  
o předpokládané navýšení ceny díla předmětnými vícepracemi a méněpracemi v celkovém objemu 
858 785,93 Kč bez DPH, resp. 1 039 130,97 Kč s DPH. 

2. RM doporučuje ZM schválit uvolnění finančních prostředků na vzniklé vícepráce a méněpráce  
dle předchozího bodu v celkovém finančním objemu maximálně 858 785,93 Kč bez DPH, resp. 
1 039 130,97 Kč s DPH. 

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, se zhotovitelem 
Bohemik s.r.o., se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, za celkovou cenu 646 348,80 Kč  
bez DPH, resp. 782 082,05 Kč s DPH, a to v souvislosti s vícepracemi spojené se změnou a doplněním MaR. 

4. RM doporučuje ZM schválit uvolnění finančních prostředků pro úpravu MaR, dle předchozího bodu  
a cenové nabídky zhotovitele v celkové hodnotě 646 348,80 Kč bez DPH, resp. 782 082,05 Kč s DPH. 

5. RM schvaluje výměnu svítidel v bazénové hale, ze stávajících zářivkových svítidel na nové LED panelové 
svítidla, za celkovou předpokládanou hodnotu 600 000,00 Kč bez DPH, resp. 726 000,00 Kč s DPH. 

6. RM doporučuje ZM schválit uvolnění finančních prostředků na výměnu svítidel v bazénové hale  
dle předchozího bodu v předpokládané výši 600 000,00 Kč bez DPH, resp. 726 000 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Provozování nabíječek elektroautomobilů v parkovacím domě   
usnesení č.: 22/19/4/6 
1. RM schvaluje smlouvu na připojení elektronabíječek v parkovacím domě do systému EV MAP s EVMAPA, 

s.r.o., Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy. Smlouvou je stanovena provize ve výši 15% ze zisku (z ceny  
nad náklady na elektrickou energii) a 0% pokud je poskytováno nabíjení zdarma, nebo za cenu 
okamžitých nákladů.  

2. RM schvaluje stanovení tarifů za nabíjení elektroautomobilů z nabíječek v parkovacím domě.  
1. tarif komerční (využití pro veřejnost) - náklady na elektrickou energii +20%  
2. tarif pro příspěvkové organizace – náklady za elektrickou energii 
3. tarif pro služební automobily MěÚ - zdarma     

 
Bod programu: PD - Zateplení BD v majetku města, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/19/4/7 
1. RM bere na vědomí informaci o dokončení projektové dokumentace na „Bytový dům, Husova 495, 

Kralupy nad Vltavou“, cena stavebních prací dle předaného rozpočtu činí 14.007.244,43 Kč vč DPH, 
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vypracované firmou Plán Plus, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8. Jedná se projektovou dokumentaci 
na zateplení vnější obálky objektu včetně nové střešní krytiny a půdní vestavby včetně nových stoupaček, 
částečná výměna vnějších otvorů. 

2. RM bere na vědomí informaci o dokončení projektové dokumentace na „Bytový dům, Komenského 
náměstí čp. 131, Kralupy nad Vltavou“, cena stavebních prací dle předaného rozpočtu činí 5.620.482,61 
Kč vč DPH, vypracované firmou Plán Plus, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8. Jedná se projektovou 
dokumentaci na zateplení vnější obálky objektu včetně nové střešní krytiny, částečná výměna vnějších 
otvorů.  

3. RM bere na vědomí informaci o dokončení projektové dokumentace na „Bytový dům Komenského 
náměstí čp. 198, Kralupy nad Vltavou“, cena stavebních prací dle předaného rozpočtu činí 27.177.261,38 
Kč vč DPH, vypracované firmou Plán Plus, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8. Jedná se projektovou 
dokumentaci na zateplení štítu objektu a střechy včetně nové střešní krytiny, částečná výměna vnějších 
otvorů – střešní okna. 
   

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/19/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 275/1 a parc. č. 271/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 275/1 v k. ú.  Kralupy 
nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr 
uložení přípojek do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/19/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemcích pozemků parc. č. 146/1, parc. č. st. 530, parc. č. 153/40, parc. č. 
142/1, parc. č. 153/41, parc. č. 153/34, parc. č. 182/16, parc. č. 142/35, parc. č. 182/4, parc. č. 182/15, parc. 
č. 182/17, parc. č. 156/113, parc. č. 153/12, parc. č. 153/15, parc. č. 153/27, parc. č. 142/50 a parc. č. 153/5, 
v k. ú. Lobeček, 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 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 v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 22/19/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č.  565/1 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku  parc.  č. st. 26/1 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: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/19/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemcích parc. č. 398/2, parc. č 398/8, parc. č. 538/3, parc. č. 538/4, 
parc. č. 541/1, parc. č. 367/6 a parc. č 400/7 v k. ú. Mikovice u Kralup 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 ocenění věcného břemene podle § 39a) a 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Nájem prostoru sloužícího k podnikání –  čp. 211, Smetanova ul. 
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usnesení č.: 22/19/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytových prostor 
v suterénu bytového domu čp. 211, Smetanova ulice, Kralupy nad Vltavou, o ploše 57m2, s Milanem 
Kolaříkem, IČO 6705 79 555, za účelem provozování prodejny vína. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného 57.000,00 Kč/rok.  

 

Bod programu: Hlášení volného bytu   
usnesení č.: 22/19/5/7 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 18, Havlíčkova 900. 
2. RM ukládá zdravotní, sociální a bytové komisi připravit návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, 

Havlíčkova čp. 900 ze sociálních důvodů. 

 

Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/19/5/8 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní B. D., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní J. G., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/19/5/9 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina 48, panu L. P. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.10.2022 do 30.09.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Dr. E. Beneše 539 panu R. H., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.10.2022 do 30.09.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679  paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2022 do 31.12.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Chelčického čp. 678 paní J. P., jako  

na byt služební na dobu 1 roku od 01.09.2022 do 31.08.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 21, Chelčického 687 paní J. R. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.10.2022 do 30.09.2023. 
6. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám. 131 panu M. C., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.09.2022 do 31.08.2023. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova 900, paní S. P. ze sociálních důvodu  

na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023. 

 
Bod programu: Informace o pořádání výstavy a festivalu Historie Rocku  
usnesení č.: 22/19/5/10 
1. RM bere na vědomí informaci Víta Macháčka o pořádání výstavy a festivalu Historie Rocku ve dnech   

od 10.10.2022, kdy bude instalována výstava na terase před MěÚ, parc. č.st. 1075 k. ú. Kralupy  
nad Vltavou  do 16.10.2022, dne 14.10.2022 proběhne festival Historie Rocku na části pozemku parc. č. 
566/1 k. ú. Kralupy nad Vltavou (prostor mezi kostelem a fontánou).  

2. RM schvaluje využití dřevěných stánků za poplatek 200 Kč/ks/den  a el. energii ze sloupku na náměstí  
za úhradu spotřebované el. energie pro akci festival Historie Rocku, konané dne 14.10.2022.  

 
Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy č. 248/98/719/SM  
usnesení č.: 22/19/5/11 
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 248/98/719/SM o nájmu nebytových prostor, uzavřenou  
se Sportovním klubem radiového orientačního běhu Kralupy nad Vltavou, Kuzmínova 336/31, Kralupy  
nad Vltavou, IČO: 65602285 ke dni 01.07.2022. 

 

Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 22/19/5/12 
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RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 20.09.2022 do 02.10.2022. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník o finanční příspěvek města na 
benefiční večer pro dárce krve 
usnesení č.: 22/19/6/1 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace, pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník, IČ: 
00425770, se sídlem Kokořínská 3465, Mělník, ve výši 2.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 
(Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče), pol. 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým  
a podobným organizacím). RM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text,  
o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Mělník. 

 
Bod programu: Preventivní výstava MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST aneb bezpečně na silnicích  
usnesení č.: 22/19/6/2 
RM bere na vědomí informace o preventivní výstavě MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST aneb bezpečně na silnicích, 
která se uskuteční v malém sále Kulturního domu Vltava v termínu od 8. do 27. 9. 2022 a je určena žákům  
4. tříd základních škol. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Smlouva na dosadbu a obnovu zeleně u autobusového terminálu a parkovacího domu  
přímým zadáním, výjimka z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu 
usnesení č.: 22/19/7/1 
1. RM schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu pro dosadbu a obnova zeleně  

u autobusového terminálu a parkovacího domu. 
2. RM schvaluje uzavření smlouvy na dosadbu a obnovu zeleně u autobusového terminálu a parkovacího 

domu, přímým zadáním firmě Ing. Milan Janda se sídlem Budečská stezka 201, Kralupy nad Vltavou  
za cenu 329.159,90 Kč bez DPH, tj. 398.275,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Informace o změnách ve svozu separovaného odpadu v roce 2023 – informace na vědomí  
usnesení č.: 22/19/7/2 
RM bere na vědomí informaci o změnách ve svozu separovaného odpadu v roce 2023 (od 1. 2. 2023), které 
se týkají zvýšení četnosti svozů u nápojových kartonů (polopodzemní kontejnery) a kovů (nádoby 1100 litrů  
a polopodzemní kontejnery) z původních 12 svozů za rok na 26 svozů za rok. 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o možnosti vyvěšení reklamního banneru na akci MUSICFEST 2022. 
usnesení č.: 22/19/8/1 
RM schvaluje vyvěšení reklamního banneru o velikosti 3x1 m na zábradlí před Ametystovou čajovnou 
v Podřipské ulici, za účelem propagace akce MUSICFEST 2022 v období do 10.10.2022. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace Věra Čížková - historické kočárky 
usnesení č.: 22/19/8/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) z fondu STA na rok 2022 pro paní Věru Čížkovou, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 12.000  Kč jako finanční příspěvek na pokrytí nákladů 
za pronájem prostor na uskladnění historických kočárků. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s paní Věrou 
Čížkovou, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Bod programu: Individuální dotace – FK Kralupy 1901, z.s. 
usnesení č.: 22/19/8/4 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0012 (fond MST1), FK Kralupy 1901 z .s., se sídlem V Olších 498, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeném panem Lubošem Černým, předsedou spolku, ve výši 10.000,- 
Kč, na pořízení příslušenství k  defibrilátoru AED Heartsine a zdravotní mobilní složitelná nosítka.  

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/000…./2022) s FK Kralupy 1901 z .s., se sídlem V Olších 498, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném panem Lubošem Černým, předsedou spolku. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Jaroslav Melich (Klub důchodců Kralupy) 
usnesení č.: 22/19/8/5 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) z fondu MST2 na rok 2022 pro pana Jaroslava Melicha, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 3.000 Kč jako finanční příspěvek na pokrytí 
nákladů za nákup vstupenek pro účastníky výletu na tradiční akci „Zahrada Čech Litoměřice“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy (sml. č. KSSML/000../2022)  
o poskytnutí dotace s panem Jaroslavem  Melichem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZŠ 28. října - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/19/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, za měsíc srpen 2022. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/19/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc srpen 2022. 

 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu organizace 
usnesení č.: 22/19/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, čerpání finančních prostředků ve výši 
393.582,03 Kč z rezervního fondu organizace na pokrytí vyúčtování plynu za období září 2021 až srpen 2022,  
a to za budovy J. Holuba a U Jeslí. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období srpen 2022 
usnesení č.: 22/19/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období srpen 2022. 

 
Bod programu: DPS - Žádost o schválení Darovací smlouvy a Smlouvy o provozovacích podmínkách  
v projektu Taxík Maxík  
usnesení č.: 22/19/9/5 
1. RM schvaluje Darovací smlouvu mezi Nadací Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1, IČ: 00417904  

a městem Kralupy nad Vltavou, jejímž předmětem je darování účelově vázané finanční částky ve výši 
718.976,- Kč (slovy: sedmsetosmnácttisícdevětsetsedmdesátšest korun českých) na nákup vozidla FORD 
Transit Custom Kombi M1 L1 pro projekt TAXÍK MAXÍK. 

2. RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „TAXÍK MAXÍK“. 
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Bod programu: DPS - Žádost o přidělení bytů 
usnesení č.: 22/19/9/6 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 159 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, panu V. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 214 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu P. A., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Uzavření Městské knihovny z důvodu revize knihovního fondu 
usnesení č.: 22/19/9/7 
RM bere na vědomí uzavření Městské knihovny z důvodu konání revize knihovního fondu ve dnech 14. října 
až 29. října 2022. 

 

Bod programu: Městské muzeum - Čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 22/19/9/8 
RM schvaluje čerpání prostředků ve výši 150.935,82 Kč z rezervního fondu Městského muzea v Kralupech  
nad Vltavou na úhradu požadovaného doplatku za spotřebu od Pražské plynárenské. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 6 ze dne 30.08.2022 
usnesení č.: 22/19/11/1 
1. RM bere na vědomí stanovisko Komise dopravy k předložené Územní studii Lokalita Kralupy – Nad 

Minickou ulicí, které je, že na základě předložených podkladů komise nedoporučuje schválení a požaduje 
toto doplnění: 
- Ponechat příjezd ke garážím v řešené lokalitě z ulice Hybešova obousměrný, protože příjezd k více než 

stovce garáží jednosměrnou pozemní komunikací je nevyhovující pro plánované dopravní zatížení. 
- Zřídit nové či ponechat stávající místo pro otáčení osobních automobilů u vjezdu do zahrádkářské 

kolonie na pozemku parc.č. 238/2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, protože veřejná část nově řešené 
pozemní komunikace je ukončena bránou, která vůbec s otáčením vozidel nepočítá. 

2. RM schvaluje omezení dopravy v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou: Návrh místní úpravy provozu  
na místních komunikacích  - místní komunikace ul. Třebízského, U Dýhárny, sil. II/101 (Mostní), sil. 
III/00811 (V Pískovně), Kralupy nad Vltavou v Alternativě č.1. 

3. RM ukládá TSM zrealizovat omezení dopravy v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou: Návrh místní 
úpravy provozu na místních komunikacích  - místní komunikace ul. Třebízského, U Dýhárny, sil. II/101 
(Mostní), sil. III/00811 (V Pískovně), Kralupy nad Vltavou v Alternativě č.1. 

4. RM schvaluje zrealizování místa pro přecházení v místě hned za křižovatkou ulic Pražská x Hybešova, 
Kralupy nad Vltavou v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou. Realizaci provedou Technické služby města  
dle platných předpisů, zejména vyhlášky 398/2009 Sb. 

5. RM ukládá TSM zrealizovat místo pro přecházení v místě hned za křižovatkou ulic Pražská x Hybešova, 
Kralupy nad Vltavou v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou. Realizaci provedou Technické služby města  
dle platných předpisů, zejména vyhlášky 398/2009 Sb. 

6. RM schvaluje na základě žádosti p. Tomáše Brixi realizaci nového vjezdu/výjezdu u domu čp. 494 v ulici 
Čechova (do nové garáže), Kralupy nad Vltavou, za splnění následujících podmínek: 

• žadatel si musí na vlastní náklady nechat zapracovat požadovaný vjezd do současné prováděcí 
dokumentace na rekonstrukci Čechovy ul. (oslovit autora Ing. Pavla Kubíska), 

• žadatel si zajistí souhlas vlastníka komunikace (vydává správce místních komunikací - TSM)  
a souhlas (vyjádření) DI PČR Mělník, 

• žadatel se musí finančně podílet na stavební realizaci nového vjezdu. 
7. RM bere na vědomí zápis č. 6 Komise dopravy ze dne 30.08.2022. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Poskytování bezplatných energetických konzultačních a poradenských služeb pro veřejnost 
v budově MěÚ 
usnesení č.: 22/19/13/1 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Ing. Vladimírem Vlkem na krátkodobé občasné užívání prostor 
budovy městského úřadu, v rozsahu jedné kanceláře, pro poskytování bezplatných energetických 
konzultačních a poradenských služeb pro veřejnost (v souvislosti se současnou situací rostoucích cen energií  
a zajištěním spolehlivosti dodávek).  
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Informace o pořádání výstavy a festivalu Historie Rocku  
usnesení č.: 22/19/5/10 
RM schvaluje využití WC v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou (do 22:00 hodin) dne 14.10.2022 pro akci 
festival Historie Rocku.  

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 6 ze dne 30.08.2022 
usnesení č.: 22/19/11/1 
1. RM schvaluje doplnění SDZ IP4b (jednosměrný provoz) o dodatkovou tabulku E12a (jízda cyklistů 

v protisměru) a dále o dodatkovou tabulku E12b (vjezd cyklistů v protisměru povolen), která bude 
přiřazena k DZ B2 (zákaz vjezdu všech vozidel). 

2. RM ukládá TSM zrealizovat doplnění SDZ IP4b (jednosměrný provoz) o dodatkovou tabulku E12a (jízda 
cyklistů v protisměru) a dále o dodatkovou tabulku E12b (vjezd cyklistů v protisměru povolen), která bude 
přiřazena k DZ B2 (zákaz vjezdu všech vozidel). 

 
Odložené materiály 

 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 19.09.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Další termíny RM – 03.10. a 17.10. (pokud nebude dne 17.10. ustavující veřejné ZM). 
Zápis byl vyhotoven 06.09.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 19 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 05.09.2022. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 06.09.2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta     Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


