
  č.j.: MUKV 76840/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. září 2022 
(RM č. 20) 

 
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. 20 
usnesení č.: 22/20/1/1  
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Rekonstrukce restaurace Vltava - Smlouva o společném postupu 
usnesení č.: 22/20/2/1  
1. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o společném postupu,“ v předloženém znění, mezi Městem Kralupy  

nad Vltavou a spol. EU POLYMER LTD, jednající prostřednictvím EU POLYMER CZ, odštěpný závod, IČ: 
04464389, jako nájemcem nebytových prostor - restaurace Vltava, v souvislosti s prováděním stavební 
rekonstrukce restaurace Vltava - nebytový prostor v pravém křídle budovy čp. 706, nám. J. Seiferta  
a předmětné části nemovitosti, v majetku města, ze strany nájemce - spol. spol. EU POLYMER LTD, která 
umožní nájemci provést každoročně zápočet splátek a úroků ze souvisejícího úvěru proti nájemnému,  
v návaznosti na Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou schválené uzavření „Smlouvy o úpravě 
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/5504/22/LCD,“ dne 12. 9. 2022, č. usnesení ZM 
22/04/6/4, ve spojení s poskytnutím úvěru na předmětnou stavební rekonstrukci od spol. Česká 
spořitelna, a.s., IČ.: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné „Smlouvy o společném postupu,“ v předloženém 
znění.           

 

Bod programu: Provoz ukazatelů silniční rychlosti 
- Smlouva o servisu se společnosti Gornex, s.r.o. 
- Smlouva na datové služby se společností Gemos dopravní systémy, a.s. 

usnesení č.: 22/20/2/2  
1. RM schvaluje smlouvu o servisu se společností Gornex, s.r.o. na zajištění pravidelných a nepravidelných 

servisů 5 ks nakoupených ukazatelů silniční rychlosti, v předloženém znění. 
2. RM schvaluje smlouvu o datové službě se společností Gemos dopravní systémy, a.s., na zajištění online 

přenosu dat o „dopravním proudu“ (statistická data naměřených vozidel) z 5 ks nakoupených ukazatelů 
silniční rychlosti do dopravního portálu a zajištění online přístupu pro město z MěÚ a MěP k aktuálním 
datům o „dopravním proudu“, včetně měsíčních statistických výstupů, v předloženém znění. 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2022 
usnesení č.: 22/20/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 850.200 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 850.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 850.200 Kč. 
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2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 606.000 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 o 606.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 606.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 31.497,90 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci projektu „Obědy do škol 
ve Středočeském kraji IV“, na základě uzavřené smlouvy mezi Základní školou Kralupy nad Vltavou, 
Jodlova 111 a Středočeským krajem. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 31.497,90 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 3114 o 31.497,90 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 28.444,50 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci projektu „Obědy do škol 
ve Středočeském kraji IV“, na základě uzavřené smlouvy mezi Mateřskou školou Kralupy nad Vltavou, Dr. 
E. Beneše 694 a Středočeským krajem. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122  
o 28.444,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 3111 o 28.444,50 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 884.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva financí ČR. Dotace je účelově určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 
s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 884.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6115 o 884.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 240.185 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 474. Finanční 
prostředky budou použity na vypracování energetického posudku na rekonstrukci sekundárního potrubí 
na sídlišti U Cukrovaru, a na administraci podání žádosti o dotaci z programu NPO – modernizace 
distribuce tepla v systémech dálkového vytápění, viz usnesení RM č. 22/15/4/2 ze dne 20.06.2022. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 46.046,70 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 604. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
navýšení finančních nákladů na akci „PD – Komunikace v ulici Ke Studánce – žádost o navýšení díla“, viz 
materiálu odboru RIaSM bod č. IV/2. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 67.760 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 671. Finanční prostředky budou použity na akci „PD - 
Autobusová zastávka v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM č. 22/18/4/11 ze dne 
15.8.2022.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 103.818 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 672. Finanční prostředky budou použity na akci „PD - 
Autobusová zastávka v ulici U Dýhárny, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM č. 22/18/4/11 ze dne 
15.8.2022. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 403.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy). Jedná  
se o navýšení finančních prostředků na platby záloh elektrické energie pro budovu MěÚ. 

 

Bod programu: Návrh na vyřazení majetku  
usnesení č.: 22/20/3/2  
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 2) dle návrhu Likvidační komise. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci a výběr administrátora dotace na akci  „Modernizace sportovních  
ploch v areálu ZŠ Třebízského“ 
usnesení č.: 22/20/4/1         
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1. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace sportovních ploch v areálu ZŠ 
Třebízského“ v rámci Specifické výzvy 19/2022 – Regiony ÚSC 2022, program č. 162 52 Národní sportovní 
agentury. 

2. RM schvaluje administrátora žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace sportovních ploch 
v areálu ZŠ Třebízského“ společnost  B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno,  
IČ: 60724269, za cenu dle cenové nabídky ve  výši 90 000,- Kč bez DPH, 108 900,- Kč včetně DPH.  

 
Bod programu: PD Komunikace v ulici Ke Studánce – žádost o navýšení ceny díla 
usnesení č.: 22/20/4/2 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD č. objednatele: RISML/00082/2019 na částečné navýšení ceny 

části díla „PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“  
o 38 070,- Kč bez DPH resp. 46 064,7 Kč vč. DPH. Důvodem požadavku na navýšení ceny díla jsou zejména 
rapidní nárůsty cen oproti roku 2019, v kterém byla původní SOD uzavřena. Finanční náklady budou 
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2022 – projektové dokumentace – celkem. 

2. RM schvaluje, aby zbylou požadovanou finanční částku ve výši 57 105,- Kč bez DPH resp. 69 097,05 Kč  
vč. DPH hradil soukromý developer obdobným způsobem, jako tomu bylo v původní SOD. RM pověřuje  
k jednání v této věci starostu města. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/20/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rekonstrukce parku  

na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“ v souladu s „Metodickým 
pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021 – 2027“ vydaný MMR ČR. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – projektová 
dokumentace“. 

3. RM schvaluje dobu plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad 
Vltavou – projektová dokumentace“ dle důvodové zprávy, vč. veřejného projednání (s občany města) 
studie „Krajinářské řešení rekonstrukce náměstí J. Seiferta v Kralupech nad Vltavou“, a to ve lhůtě do 30 
dní od uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku. 

4. RM schvaluje dodavatele k oslovení: 
- Garpen zahradnická s.r.o., Na Vršku 160, 250 67 Klecany, IČ: 01381407 
- Ing. Mgr. Eva Jeníková, IN – SITE atelier, Na Dionýsce 14, 160 00 Praha 6, IČ: 87361329 
- Ing. Martina Forejtova, Land05 ateliér zahradní a krajinářské architektury, Prvního pluku 347/12a,  

186 00 Praha 8, IČ: 07898860  
- A.D.U. atelier s.r.o., Součkova 951/14, 163 00 Praha 6, IČ: 27181138 
- PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544 
- majo architekti s.r.o., U garáží 1436/6, 170 00 Praha 7, IČ: 09706925 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Administrace VZ – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – TDI a BOZP  
usnesení č.: 22/20/4/4 
RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření příkazní smlouvy se společností act Řanda Havel Legal advokátní 
kancelář s.r.o., zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem Rydvanem, se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 
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1, IČ: 27636836, a to na administraci zadávacího řízení „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – výkon 
činnosti TDI a BOZP“ za cenu 100.000,00 Kč bez DPH, resp. 121.000,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – vícepráce  
a méněpráce, změna termínu dokončení díla  
usnesení č.: 22/20/4/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022,  
se zhotovitelem díla společností Bohemik s.r.o., se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce v celkové hodnotě 1 321 153,23 Kč bez DPH, resp. 
1 598 595,41 Kč s DPH. Předmětem dodatku je rovněž prodloužení doby realizace díla do 21.12.2022. 

 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 22/20/4/6 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana Pavla Točíka, ateliér Točík – stavebně projektový 
ateliér, V Zátiší 853, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ke vstupu do komunikace a chodníku v ulici Nad Lobčí, 
Kralupy nad Vltavou. Důvodem je úprava veřejného prostranství, spočívajícího v přemístění vjezdu  
na pozemek parc.č. 284/14 v k.ú Lobeč a přemístění současného stanoviště kontejnerů separovaného 
odpadu. Navržené úpravy jsou zpracovány v přiložené dokumentaci. Podmínkou je splnění požadavků správce 
místní komunikace a oslovení firmy STRABAG a.s., na provedení vstupu do komunikace a chodníku z důvodu 
držení záruky na dílo do 07/2024 s tím, že předmětné stavební úpravy bude hradit žadatel.  Po celou dobu 
stavby bude umožněn průjezd vozidlům do této lokality. 

 
Bod programu: Chata v Černém Dolu čp. 103 – poplatek za energie  
usnesení č.: 22/20/4/7 
RM schvaluje výši poplatku za ubytování v chatě města Kralup nad Vltavou v Černém Dole č. 103  
od 20.9.2022 a to:   
Zaměstnanec (dospělí) 1x osoba/1x noc …………………………………………… 220,- Kč 
(dítě do 15 let) 1x osoba/1x noc ……………………………….………………….…   160,- Kč 
Cizí (dospělí) 1x osoba/1x noc ………………………………………………………….. 340,- Kč 
(dítě do 15 let) 1x osoba/1x noc ………………………………………………………   220,- Kč   

 
Bod programu: PDPS – Změna stavby před dokončením, Místní komunikace – přivaděč Hostibejk, včetně  
dešťové kanalizace a osvětlení 
usnesení č.: 22/20/4/8 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00066/2022 na akci: „PDPS – Místní 
komunikace – přivaděč Hostibejk, včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení“ se zhotovitelem Ateliér 
PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ: 26080273. Důvodem je změna rozsahu prací 
specifikovaných na pozemcích parc. č.  403/6, 196/4, 199/4, 199/37, 199/29, 199/30, 199/52 a 260/16 v k. ú. 
Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou a prodloužení termínu předání díla a to, odevzdání konceptu projektové 
dokumentace včetně rozpočtu do 30.11.2022, čistopis projektové dokumentace do tří týdnů od schválení 
konceptu.  

 
Bod programu: Úklidové služby 2023 – parkovací dům a autobusový terminál 
usnesení č.: 22/20/4/10 
1. RM bere na vědomí cenovou nabídku TSM na úklidové služby autobusového terminálu a parkovacího 

domu pro rok 2023. 
2. RM pověřuje odbor RIaSM vyhlášením výběrového řízení na úklidové služby parkovacího domu  

a autobusového terminálu pro další roky. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (J. Smrčka) -  oprava administrativní chyby  
a zrušení usnesení RM č. 22/15/5/5 ze dne 20.06.2022. 
usnesení č.: 22/20/5/3 
1. RM ruší usnesení č. 22/15/5/5 ze dne 20.06.2022. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva umístění, provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN a elektroměrového pilíře na pozemku města parc. č. 353/8 v k. ú. Mikovice 
u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku 
parc. č. 607 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za úplatu jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč  
za prvních 10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů  
usnesení č.: 22/20/5/4 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní E. E., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
2. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní A. T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/20/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Cesta brigádníků čp. 679 paní  J. M. ze sociálních  

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023.  
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Havlíčkova 900 paní Z. Ž. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023.   
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Komenského, čp. 198 Mgr. V. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023.  
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 24, Chelčického čp. 687, K. Š., DiS, jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023. 

 

Bod programu: Nájem pozemku parc. č. 494/3 a části pozemku parc. č. 501/4 v k. ú. Zeměchy u Kralup  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/20/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou, IČO:49519085, 
jako pronajímatelem, a Městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, na nájem pozemku parc. č. 494/3  
o výměře 880 m2 a části pozemku parc. č. 501/4 o výměře 50 m2 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou,  
za účelem zajištění přístupu na hřbitov a umístění kontejneru na odpad ze hřbitova. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou, za nájemné 100 Kč/rok, ve znění uvedeném v příloze.  

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, Havlíčkova 900 
usnesení č.: 22/20/5/7 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, Havlíčkova 900 s paní B. D., nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Slatina pro město Kralupy  
nad  Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 22/20/6/1 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/04/2022 o poskytnutí dotace ve výši 3.570 Kč s obcí 
Slatina, v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu, v předloženém znění. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu, spol. Trafin Oil, a.s. 
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usnesení č.: 22/20/7/1 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu se společností TRAFIN OIL, a.s.,  
IČ: 277 89 080, v předloženém znění.  

 

Bod programu: Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 
usnesení č.: 22/20/7/2 
RM schvaluje smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi městem a spol. ELEKTROWIN a.s.,  
IČ: 27257843, v předloženém znění. 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z KaSS Vltava,  
za období  srpen 2022 
usnesení č.: 22/20/9/1 
RM bere na vědomí předloženou přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu z kulturního a společenského střediska Vltava, za období srpen 2022. 

 

Bod programu: KaSS – žádost o schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic 
usnesení č.: 22/20/9/2 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, čerpání 
z fondu investic organizace ve výši 226.865,32 Kč na pokládku podlahy na malém sále. 

 
Bod programu: MěBP - přehledové zprávy 6-7/2022  
usnesení č.: 22/20/9/3 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkové organizace MěBP za měsíc červen a červenec 2022. 

 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – Žádost o schválení uvolnění investičního příspěvku od zřizovatele.  
Žádost o schválení čerpání z fondu investic organizace. 
usnesení č.: 22/20/9/4 
1. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 124.167 Kč z rozpočtu odboru OSVŠaK (paragraf 

3111, pol. 6351) Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, k realizaci nákupu nábytku  
na lůžkoviny a lehátka do budovy Dr. E. Beneše, od firmy Ing. Milan Huska, DIČ:CZ5604262730. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, čerpání finančních prostředků ve výši 
63.886 Kč z fondu investic organizace k realizaci nákupu nábytku na lůžkoviny a lehátka do budovy Dr. E. 
Beneše, od firmy Ing. Milan Huska, DIČ: CZ5604262730. 

 
Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka - Přehledová zpráva  
usnesení č.: 22/20/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, za měsíc září 2022. 

 
Bod programu: ZŠ GK – Žádost o schválení čerpání z fondu investic organizace  
usnesení č.: 22/20/9/6 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, čerpání z fondu investic organizace  
v celkové výši 92.410,12 Kč na pořízení drtičky odpadu do školní kuchyně, dle předložené cenové nabídky  
od firmy P.V. Service, spol. s.r.o., IČ: 09140484.  
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 1/2022 
usnesení č.: 22/20/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1/2022 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

01.09.2022. 
2. RM schvaluje návrh zpracovateli ÚS řešit v rámci územní studie LOKALITA Kralupy – Nad Minickou ulicí 

napojení lokality obousměrnou komunikací do ulice Hybešova včetně jednostranného chodníku, případně 
chodník řešit napojením do ulice V Kopci. 

3. RM schvaluje návrh zpracovateli ÚS zapracovat do územní studie LOKALITA Kralupy – Nad Minickou ulicí 
prodloužení obslužné komunikace kolem zahrádkářské kolonie. 

4. RM schvaluje návrh zpracovateli ÚS, aby součástí řešené lokality v rámci územní studie LOKALITA Kralupy 
– Nad Minickou ulicí nebyly vjezdové brány a aby nebylo celé území řešeno jako neveřejný prostor. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 09/2022 
usnesení č.: 22/20/11/2 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 9/2022 ze dne 07.09.2022. 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 22/20/11/3 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 7 z 15.09.2022. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Opatření na úsporu elektrické energie při provozu městského veřejného osvětlení 

usnesení č.: 22/20/13/1 
1. RM schvaluje, po seznámení se s vyžádanými variantními návrhy od TSM na předmětné úspory, postup 

podle varianty TSM č. 1 - „první lampa zapnutá, další vypnutá, další zapnutá atd.“ a ukládá TSM toto 
opatření začít ihned postupně realizovat u všech 32 okruhů veřejného osvětlení.  

2. RM pověřuje TSM průběžně prověřovat dopady tohoto opatření na „osvětlovací poměry“ na specifických 
místech - např. křižovatky a potencionálně bezpečnostně riziková veřejná prostranství (předpoklady  
k narušování veřejného pořádku) a ukládá TSM pravidelně o těchto zjištěních informovat vedení města. 

 

Bod programu: Příprava projektové dokumentace na stavbu „nové sportovní haly Na Cukrovaru“ 
usnesení č.: 22/20/13/2 
RM schvaluje pokračování přípravy projektové dokumentace na předmětnou stavbu podle dosavadního 
sjednaného zadání se zhotovitelem dokumentace. 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/20/5/1 
RM schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 3/32 o výměře 148m2 a část pozemku parc. č. 3/8  
o výměře 200m2, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem využití pozemků jako zahrady k rodinnému domu 
čp. 73, Havlíčkova, Kralupy nad Vltavou a zemědělskému využití – chovu drůbeže, za podmínky dodržení 
regulativ platných pro aktivní zónu záplavového území. 

 

Bod programu: Nájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/20/5/2 
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RM schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 3/33 o výměře 197m2,  část pozemku parc. č. 3/8 o výměře 
200m2 a část pozemku parc. č. 1629 o výměře 13m2, vše  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem využití 
pozemků jako zahrady k rodinnému domu čp. 71, Havlíčkova, Kralupy nad Vltavou, za podmínky dodržení 
regulativ platných pro aktivní zónu záplavového území. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 03.10.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 20.09.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 20 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 19.09.2022. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 20.09.2022 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta          Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 
 


