
  č.j.: MUKV 86678/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. listopadu 2022 
(RM č. 24) 

 
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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 24 
usnesení č.: 22/24/1/1  
RM schvaluje návrh programu 24. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2022 
usnesení č.: 22/24/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 283.400 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 283.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 283.400 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.000.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  
v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 – na zajištění realizace projektu „Pořízení 
nové CAS – JSDH Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 
o 1.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 1.000.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.066 Kč. Jedná se o dolikvidaci 
od Generali České pojišťovny, a.s., k pojistné události, 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 4.066 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a 
územní rozvoj) o 4.066 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 34.000 Kč. Jedná se o vratku nevyčerpané 
individuální dotace z důvodu nekonání akce Oslavy Adventu v roce 2020 a 2021. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace) o 34.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 
– kancelář starosty, § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace) o 34.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 2.691.892 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice a rezervy na 
spoluúčast k dotacím. 
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 4 – Správní odbor 
§ 6171 – nákup materiálu              6.000 Kč 
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      č. 5 – Realizace investic 
  § 3639 – autobusový terminál           260.862 Kč 
  § 5512 – stavební úpravy v obj. SDH Minice          56.238 Kč 
      č. 6 – Městská policie 
                       § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek           146.000 Kč 
      č. 7 – Správa majetku 
       § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy         50.000 Kč 

§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže                1.737 Kč 
                             § 3639 – komunální služby a územní rozvoj         95.500 Kč 
                             § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH         90.000 Kč 
                             § 6171 – činnost místní správy                                450.000 Kč 
      č. 9 – Životní prostředí 

§ 3725 – využívání a zneškodňování komunál. odpadů      380.000 Kč                
§ 3429 - ostatní zájmová činnost             7.555 Kč 

      č. 11 – OKTAJ  
§ 6171 – činnost místní správy                                 478.000 Kč 

      č. 13 – Doprava 
  § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy        40.000 Kč 

č. 14 – Výstavba  
  § 2169 – ostatní správa – odstranění a zabezpečení staveb                 430.000 Kč  
               § 3635 – územní plánování         200.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor 

 § 6409 - rezerva na investice      2.431.030 Kč 
                rezerva města na spoluúčast k dotacím      260.862 Kč  
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 290.400 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 673. Finanční 
prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na akci „Modernizace odborných učeben ZŠ 
Komenského náměstí“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/1. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 67.082,40 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 674. Finanční prostředky budou 
použity na akci „Cyklostezka Velvary – Nelahozeves - Kralupy“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádost o dotaci – Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského náměstí 
usnesení č.: 22/24/4/1         
1. RM schvaluje s podáním žádosti o dotaci na akci „Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského 

náměstí“ z v rámci 24. výzvy Základní školy – SC 4.1 z Integrovaného regionálního operačního programu. 
2. RM schvaluje s uzavřením objednávky na administraci žádosti o dotaci z v rámci 24. výzvy Základní školy -  

SC 4.1 z Integrovaného regionálního operačního programu, a to na akci „Modernizace odborných učeben 
ZŠ Komenského náměstí“, se společností RDG Advisory, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 110 00,  
IČ: 06457461, za I. etapu za celkovou cenu 120.000,00 Kč bez DPH, tj. 145.200,00 Kč s DPH a v případě 
získání dotace za II. etapu, za celkovou cenu 120.000,00 Kč bez DPH, tj. 145.200,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou - PD 
usnesení č.: 22/24/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce parku na náměstí  
J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“ s dodavatelem Atregia s.r.o., se sídlem Vážného 
99/10, 621 00 Brno, IČ: 02017342, za celkovou cenu 1.371.259,00 Kč bez DPH, resp. 1.659.223,40 Kč s DPH. 
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Bod programu: Schválení odběru elektrické energie pro restauraci Šalanda z připojení KaSS   
usnesení č.: 22/24/4/3 
RM schvaluje dočasné připojení restaurace Šalanda na elektrickou přípojku ve vlastnictví KaSS. Odběr 
elektrické energie bude samostatně měřen a bude provozovateli restauraci fakturováno spotřebované 
množství elektrické energie.   

 
Bod programu: Informace o nákupu energií na rok 2023   
usnesení č.: 22/24/4/4 
RM bere na vědomí výsledek proběhlých aukcích na burze PXE, a to na dodávku elektrické energie, jejímž 
dodavatelem pro rok 2023 bude společnost EP ENERGY TRADING, a.s a zemního plynu, jejímž dodavatelem 
pro rok 2023 bude společnost ČEZ ESCO a.s., a to jak pro město Kralupy nad Vltavou a jeho příspěvkové 
organizace, tak i pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o. 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa – 
méně práce 
usnesení č.: 22/24/4/5 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. RISML/00112/2021 na akci: „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa“ s dodavatelem Metrostav 
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8. Předmětem dodatku je ponížení celkové ceny 
díla o částku ve výši 23.559,87 Kč bez DPH tj. 28.507,44 Kč vč DPH. 

 
Bod programu: Studie umístění cyklostezek, Velvary - Nelahozeves - Kralupy 
usnesení č.: 22/24/4/6 
RM schvaluje proplacení faktury č. 22PFP095 od PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný  
za zpracování ověřovací studie na umístění cyklostezek, Velvary – Nelahozeves – Kralupy v částce 55.440,- Kč 
bez DPH tj. 67.082,40 Kč vč DPH pouze za úsek na území města Kralup nad Vltavou. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy, Vaníčkova (ČEZ Distribuce) 
usnesení č.: 22/24/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 605/1, parc. č. 573/4, parc. č. 1723/2, parc. č. 1723/5, 
parc. č. 1708/1 a parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za úplatu stanovenou  
na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 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. Lobeček  
usnesení č.: 22/24/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, přípojky elektro na pozemku parc. č. 122/11 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 620/183 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 přípojky 
do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček - zrušení usnesení RM č. 22/18/5/7 
usnesení č.: 22/24/5/3 
1. RM ruší usnesení  č. 22/18/5/7 ze dne 15.08.2022. 
2. 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, 
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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 úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39a  
a §39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. Pro výpočet bude využita aplikace ebremena.cz. K úhradě  
za zřízení věcného břemene bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/24/5/4 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů panu I. D., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/24/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 paní E. L. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.12.2022 do 30.11.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, Vrchlického 703 paní N. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.12.2022 do 30.11.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679, panu R. D. ze sociálních 

důvodů na 3 měsíce od 01.12.2022 do 28.02.2023. 

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 22/24/5/6 
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 Lukášem Jedličkou, Tucharazská 425, Praha 10, IČ:75425131. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 31.200 včetně 21 % 
DPH. Nad rámec nájemného bude hrazena spotřeba el. energie a vodné, stočné. Veškeré úpravy a vybavení 
provozovny provede nájemce na vlastní náklady tak, aby byl provoz zahájen nejpozději od 02.01.2023. 
Nájemné bude hradit nájemce od doby zahájení provozu bufetu a to nejpozději od 02.01.2023. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: REVOLUTION TRAIN protidrogový vlak – součást Programu prevence kriminality města 
na rok 2023  
usnesení č.: 22/24/6/1 
RM doporučuje ZM schválit zařazení 1 denní akce „Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN v Kralupech“  
do Programu prevence kriminality na rok 2023 a zařazení související částky ve výši 148.000 Kč do II. verze 
návrhu rozpočtu na rok 2023.  

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 22/24/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. P.,  

na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 113 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu P. V.,  

na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 303 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu Z. J.,  

na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 305 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní A. L.,  

na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
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5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 259 v DPS V Luhu 1181, paní V. S., na dobu určitou 
od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 361 v DPS V Luhu 1181, paní J. B., na dobu určitou 
od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181, paní S. B., na dobu určitou 
od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 2. 7. 2014 
usnesení č.: 22/24/7/1 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 2. 7. 2014, se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., 
IČ: 43224245, v předloženém znění.  

 

Bod programu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu 
usnesení č.: 22/24/7/2 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu, se společností 
KOUTECKÝ s.r.o., IČ: 63147084, v předloženém znění.  
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Novela organizačního řádu města - rozdělení úkolů starosty a místostarostů 
usnesení č.: 22/24/8/1 
RM schvaluje novelu organizačního řádu města spočívající v aktualizaci přílohy č. 5 a 6 organizačního řádu,  
v předloženém znění, o rozdělení úkolů starosty a místostarostů pro volební období 2022 - 2026, s účinností 
od 8.11.2022. 

 

Bod programu:  
1. Aktualizace složení BEZPEČNOSTNÍ RADY ORP Kralup nad Vltavou 
2. Aktualizace složení POVODŇOVÉ KOMISE ORP Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 22/24/8/2 
1. RM bere na vědomí předložené aktuální složení BEZPEČNOSTNÍ RADY ORP Kralup nad Vltavou, účinné   

od 04.11.2022. 
2. RM bere na vědomí předložené aktuální složení POVODŇOVÉ KOMISE ORP Kralup nad Vltavou, účinné  

od 04.11.2022. 

 

Bod programu: Schválení zájemce k odkoupení služebního vozidla AVIA DVS, r. v. 1989 – užívaného JSDH 
Minice 
usnesení č.: 22/24/8/3 
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na motorového vozidla Avia DVS (dosud využívané SDH Minice), r. v. 
1989, RZ 1S83229, vč. majáku a osvětlovacího stožáru, dle nejvýhodnější cenové nabídky, za cenu 25.000,- Kč,  
panu J. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Informace o konání oslav „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2022“  
usnesení č.: 22/24/8/4 
1. RM bere na vědomí úplný programový koncept slavností „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH NAD VLTAVOU 

2022“ dle předloženého programu. 
2. RM schvaluje využití veřejného prostranství/pěší zóny  Palackého nám. v rozsahu dle přiložené mapy  

na to ve dnech od 27.11.2022, 04.12.2022, 11.12.2022, za účelem konání adventního programu. 
3. RM schvaluje využití prodejních stánků umístěných na Palackého nám.  pro prodejce akce a dále využití 

el. energie ze sloupku na Palackého náměstí a z budovy MěÚ, pro konání „ADVENTNÍHO ČASU 
V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2022“ ve dnech 27.11.2022, 04.12.2022, 11.12.2022, a to pořadateli 
Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou, Seifertovo nám. 706. 
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1. var) bez úplaty za spotřebovanou elektřinu 
2. var) za podmínek úplaty za spotřebovanou elektřinu 

4. RM schvaluje využití prodejních stánků umístěných na Palackého nám. pro prodejce ve dnech  
od 28.11.2022 – 24.12.2022  mimo plánovaný Adventní program Kulturního a společenského střediska 
v Kralupech nad Vltavou, a to bez úplaty za užití prodejního stánku, ale za podmínky úhrady  
za spotřebovanou elektřinu.  

5. RM schvaluje zpřístupnění budovy MěÚ a možnost využití veřejných WC pro pořadatele a veřejnost  
a využití dalších prostor MěÚ pro pořadatele a účinkující v rámci připravovaného programu na Palackého 
nám. ve dnech 27.11.2022, 04.12.2022, 11.12.2022. 

6. RM schvaluje využití zábradlí před Ametystovou čajovnou v Podřipské ulici, pro umístění reklamního 
banneru s programem „ADVENTNÍ ČAS V KRALUPECH NAD VLTAVOU 2022“ o délce max. 5 m,  
na  období 15.11.2022 -  05.01.2023. 

 

Bod programu: Informace o konání „Překážkového závodu“ – Lagunino, z.s. 
usnesení č.: 22/24/8/5 
RM souhlasí s konáním překážkového závodu pořádaného Lagunino, z.s., se sídlem Velvarská 157, 273 26 
Olovnice, IČ: 07501935, konaného dne 13.05.2023 na cyklostezce Olovnice – Zeměchy, z části vedené  
na pozemku parc. č. 508/6, v k. ú. Zeměchy ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o změnu účelu použití dotace – Dětský domov Kralupy 
usnesení č.: 22/24/8/6 
RM schvaluje změnu účelu použití individuální dotace z fondu STA na rok 2022 ve výši 10.000,- Kč, schválené 
radou města usnesením č. 22/6/8/1 ze dne 02.03.2022, z příspěvku na konání kulturní akce – III. Ples 
Dětského domova Kralupy nad Vltavou, na pokrytí nákladů na zájmovou činnost dětí – na sportovní  
a vzdělávací kroužky dětí Dětského domova Kralupy nda Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o schválení vyvěšení reklamního banneru na akci „8. let  Základny“ 
usnesení č.: 22/24/8/7 
1. RM schvaluje vyvěšení reklamního banneru o velikosti 3x1 m na zábradlí před Ametystovou čajovnou 

v Podřipské ulici, za účelem propagace akce „8. let  Základny“, na období 14 dnů, do 03.12.2022,  
za celkovou cenu ve výši 2.000,- Kč. 

2. RM ukládá odboru OKTAJ prověřit možnost schválení obecně závazného předpisu obce o regulaci veřejné 
reklamy na území města, včetně možností regulace umístění reklamních zařízení na soukromých 
pozemcích a budovách.  

 

Bod programu: Cenová nabídka na zpracování "Územní studie ÚS15 - lokalita Lobeček - Veltruská“ 
usnesení č.: 22/24/8/8 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. Markem Bečkou, IČ: 74406507, na zpracování "Územní 
studie ÚS15 - lokalita Lobeček - Veltruská,“ dle cenové nabídky ze dne 14.10.2022, za celkovou cenu ve výši 
117.600 Kč. 

 

Bod programu: Žádost o poskytnutí Individuální dotace zájmových aktivit - Kralupského hudebního 
sdružení, z.s. 
usnesení č.: 22/24/8/9 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 16.500 Kč,  Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s.,  
se sídlem V Zátiší 1016 , 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, DIČ: CZ 49518691, na úhradu nákladů 
spojených se zvýšením služeb potřebných pro konání akce: 23. ročníku Hudebního festivalu Bluegrass Advent 
a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZŠ GK - Žádost o schválení rozpočtové úpravy  
usnesení č.: 22/24/9/1 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úpravu rozpočtu, a to následovně: 
Účet 501 – Čistící a hygienické prostředky      -35.000 Kč 
Účet 501  - Kancelářské potřeby      -20.000 Kč 
Účet 501 – Ostatní materiální náklady      -35.000 Kč 
Účet 501 – Tisk a časopisy       -10.000 Kč 
Účet 518 – Stočné                  +100.000 Kč 
Účet 549 – Odvody ZPS          -5.000 Kč 
Účet 521 – Mzdové náklady město       +3.000 Kč 
Účet 513 – Reprezentace        +2.000 Kč 

 

Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka – Schválení změny odpisového plánu 2022  
usnesení č.: 22/24/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, změnu odpisového plánu na rok 2022, 
v předloženém znění. 

 

Bod programu: DDM – oznámení o konání akce  
usnesení č.: 22/24/9/3 
RM bere na vědomí oznámení Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o konání akce ohnivá show dne 
10.11.2022. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – Schválení změny odpisového plánu 2022  
usnesení č.: 22/24/9/4 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, změnu odpisového plánu na rok 2022, 
v předloženém znění. 

 

Bod programu: ZŠ GK – Oznámení o stavu financí na úhradu energií  
usnesení č.: 22/24/9/5 
RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o stavu finančních 
prostředků na úhradu energií do konce kalendářního roku 2022. 

 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení dodatku č. 4 Veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem  
a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace o poskytnutí části dotace na rok 
2022 
usnesení č.: 22/24/9/6 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 veřejnoprávní smlouvy č. S-0709/SOC/2022/4 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 325.500,- Kč. 

 

Bod programu: DPS - Žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 22/24/9/7 
RM schvaluje přidělení bytu č. 212 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní J. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Oznámení ředitelského volna 
usnesení č.: 22/24/9/8 
RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, o vyhlášení ředitelského volna 
dne 18.11.2022, z provozních a organizačních důvodů. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, INFO, SPR, VY, ŽO) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – žádosti o individuální dotace  
usnesení č.: 22/24/11/1 
1.1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva  
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-6742/SOC/2019 ze dne 
20.01.2021. 
1.2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření 
výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-6742/SOC/2019/2 pro Člověk v tísni, o. p. s., 
IČ: 25755277, se sídlem Kročehlavská 1311, Kladno, PSČ: 272 01, na odborné sociální poradenství se 
zaměřením na dluhovou problematiku v Kralupech nad Vltavou, ve výši 25.000 Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5221 (neinvestiční transfery 
ústavům a obecně prospěšným společnostem). 
1.3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro Člověk v tísni o. p. s., IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, PSČ: 
120 00. 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě  Pověření 
Ústeckého kraje č. 78 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021, pro Hospic sv. Štěpána, z. s., IČ: 65081374, 
Rybářské náměstí 662/4, 142 01 Litoměřice, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol. 5221(neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální 
finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Objednání znaleckého posudku na stanovení kupní ceny nemovitostí ve fotbalovém areálu 
V Olších 
usnesení č.: 22/24/13/1 
RM schvaluje objednání znaleckého posudku na stanovení kupní ceny soukromých nemovitostí  
ve fotbalovém areálu V Olších. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Zápis byl vyhotoven 08.11.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 24 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 07.11.2022. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 08.11.2022 
 
 
 
 
Libor Lesák, starosta                                        Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


