
  č.j.: MUKV 10567/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. února 2022 
(RM č. 3) 

 
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. 3 
usnesení č.: 22/3/1/1  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Nařízení města č. 1/2022 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených 
oblastech města  
usnesení č.: 22/3/2/1  
RM schvaluje Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2022 o placeném stání na místních komunikacích  
ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění, s účinností od 1. 3. 2022.  
   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2022 
usnesení č.: 22/3/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 73.537,78 Kč. Jedná se o vratku 

neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány  
a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2022. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 73.537,78 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 73.537,78 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 60.400 Kč. Jedná se o přeplatky 
z vyúčtování elektrické energie za rok 2021, které byly připsány na účet města v lednu 2022. Navýšení 
příjmů a výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3613 o 23.340 Kč, § 6171 o 23.306 Kč a § 5512 o 13.754 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 15.458,50 Kč. Jedná se o vratku 
neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů v rámci řešení krizové situace. Finanční prostředky, 
které nebyly v roce 2021 vyčerpány, byly zaslány na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 15.458,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční 
vypořádání minulých let) o 15.458,50 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 21.136,50 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové 
a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Jodlova a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 21.136,50 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 21.136,50 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.895 Kč. Jedná se o doplatek pojistného 
plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku 
na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
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a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění 
funkčně nespecifikované) o 4.895 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 4.895 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 525.172 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k vytopení 2 tříd MŠ Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na havárie. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 525.172 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 525.172 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 28.000 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
ČSOB pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy jednotka dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou 
pomáhala u dopravní nehody na silnici 608 od Kralup nad Vltavou směr Veltrusy. Navýšení příjmů kap. č. 
1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 28.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
10 – kancelář starosty, § 5512 (podpora JSDH) o 28.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 961.388,28 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity 
na akci „Zimní stadion - stavební opravy po požáru v ubytovací části“. Jedná se o sanační práce ve výši 
361.388,28 Kč a stavební opravy po provedení sanací cca 600.000 Kč. Tyto práce budou proplaceny 
pojišťovnou a vráceny do rezervy města. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.100 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3113. Finanční prostředky budou použity na financování akce „PD 
– oprava vodovodní přípojky v ZŠ Gen. Klapálka“, viz usnesení RM ze dne 20.12.2021, č. usnesení 
21/24/4/7. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně – ZŠ Třebízského“ – autorský dozor 
usnesení č.: 22/3/4/1 
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce rozvodů 
elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“, se společností PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 
Praha 8 – Kobylisy, za celkovou cenu 280 000 Kč bez DPH resp. 338 800 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou 
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2022. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období leden 2022 
usnesení č.: 22/3/4/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období leden 2022. 

 
Bod programu: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – dodatky k příkazním smlouvám na výkon  
činnosti Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
usnesení č.: 22/3/4/3 
1. RM schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě na výkon činnosti Technického dozoru stavebníka, 

s panem Ing. Zdeňkem Frelichem, Kosmická 746, 149 00 Praha 4 – Háje, IČ: 683 72 981, ČKAIT – 6189, za 
celkovou částku ve výši 26 666,66 Kč bez DPH, na dobu prodlouženého termínu realizace stavby 
Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou, tj. do 25.02.2022. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP, s panem Ing. 
Ivanem Lipovským, CSc., Lutovítova 424/30, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 13728211, ev. číslo 
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osvědčení: NOHE/082/KOO/2016, za celkovou částku ve výši 4 666,66 Kč bez DPH, na dobu 
prodlouženého termínu realizace stavby Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou, tj. do 25.02.2022. 

 
Bod programu: PD – Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy  
nad Vltavou  
usnesení č.: 22/3/4/5 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné územní 
a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta 
Brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PF PROJEKT, Soukenická 64/22,  
274 01 Slaný za celkovou částku 206.000,- Kč bez DPH (249.260,- Kč vč DPH).    

 
Bod programu: PD – Oprava komunikace v ulici J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/3/4/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné územní  
a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta 
Brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem  
PF PROJEKT, Soukenická 64/22, 274 01 Slaný za celkovou částku 142.000,- Kč bez DPH (171.820,- Kč vč DPH).    

 
Bod programu: DPS čp. 1171, Kralupy nad Vltavou - okna 
usnesení č.: 22/3/4/7 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním stavu oken a balkonových dveří v objektu DPS 

čp. 1171 v ulici U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na výměnu plastových balkonových dveří v bytech 

č. 204, 305 a 414, v objektu DPS čp. 1171 v ulici U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou. 
3. RM ukládá oboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace  na akci: 

Snížení energetické náročnosti objektu DPS čp. 1171, v ulici U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou – východní, 
jižní a západní strana u projekčního ateliéru 3 rojekt.cz, K Remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 – Ing. arch. 
Michal David. 

 
Bod programu: PD – Bezbariérový chodník v ulici Kladenská, Kralupy nad Vltavou včetně veřejného 
osvětlení a lávky přes Zákolanský potok 
usnesení č.: 22/3/4/8 
RM schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. RISML/00100/2020 dle čl. XI. (Odstoupení od smlouvy), odst. 1.  
se zhotovitelem ATIKING, s.r.o., Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10, IČ: 26464314 na akci: „PD-Bezbariérový 
chodník v ulici Kladenská, Kralupy nad Vltavou včetně veřejného osvětlení a lávky přes Zákolanský potok“  
ze dne 14.09.2020 na základě nečinnosti zhotovitele.  

 
Bod programu: „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně – ZŠ Třebízského“ – stěhování 
usnesení č.: 22/3/4/9 
RM schvaluje zajistit vystěhování a následné opětovné nastěhování prostor v ZŠ Třebízského, dotčených 
stavbou „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ prostřednictvím 
společnosti Stěhování HOPE s.r.o., Jednořadá 1051/53, Praha 6 IČ: 28510976 za předpokládanou cenu 
295 000 Kč bez DPH resp. 356 950 Kč vč. DPH. Konečná cena bude fakturována dle skutečně provedené práce 
a množství použitého materiálu. 

 

Bod programu: Cenová nabídka – posouzení hodnoty provedených prací – ZŠ Komenského 
usnesení č.: 22/3/4/10 
RM schvaluje cenovou nabídku na posouzení hodnoty provedených prací k akci „Rekonstrukce jídelny  
a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“, za celkovou cenu 
39.150,00 Kč s DPH. Zpracovatelem tohoto posudku bude Ing. Alena Zahradníková, znalec Krajského soudu 
v Hradci Králové, se sídlem tř. Edvarda Beneše 1433, 500 12 Hradec Králové, IČ: 70174270. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/3/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, Dr. E. Beneše 539 s panem F. D., nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/3/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. Z. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Husova čp. 495 paní M. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 33, Chlečického čp. 687 paní V. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od  01.02.2022 do 31.01.2023.  
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48 paní H. S. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023. 

 

Bod programu: Zřízení věcných břemen - ČEZ Distribuce a.s.    
usnesení č.: 22/3/5/3 
1. RM ruší usnesení  č.21/11/5/4 ze dne 24.05.2021. 
2. RM schvaluje řízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 200/10 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035,  
za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

3. RM ruší usnesení č. 21/11/5/5 ze dne 24.05.2021. 
4. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 246 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035,  
za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

5. RM ruší usnesení č.21/16/5/3 ze dne 16.08.2021. 
6. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 246 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za 
úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

7. RM ruší usnesení č. 21/18/5/5 ze dne 20.09.2021. 
8. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 83/29, parc. č. 81/185,parc. č. 81/189, parc. č. 
153/28, parc. č. 81/197, parc. č. 81/187 a parc. č. 81/159   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 zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

9. RM ruší usnesení č.  21/22/535 ze dne 15.11.2021. 
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10. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 353/10  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 
874/8,  IČ 24729035, za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle 
§ 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

11. RM ruší usnesení č. 21/23/5/7 ze dne 06.12.2021. 
12. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu,údržby  

a oprav kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně na pozemcích parc. č. 108/24, parc. č. 108/5, 
parc. č. 156/2, parc. č. 572/8 a parc. č. 572/5 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 § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

13. RM ruší usnesení č. 21/24/5/1 ze dne 20.12.2021. 
14. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  

a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 544/1  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 
874/8,  IČ 24729035, za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle 
§ 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Charita Kralupy nad Vltavou – žádosti o individuální dotace na rok 2022 
usnesení č.: 22/3/6/1 
1.1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 
Smlouva o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020. 
1.2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby  
na základě Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem  
S-0319/SOC/2020 pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139,  
na poskytování sociálních služeb, ve výši 500.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní 
služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským 
společnostem). 
1.3. RM doporučuje ZM schválit 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, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 
139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
2.1. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace na zimní program „Teplá židle“ pro Charitu Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 50.000 Kč.  
2.2. RM 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, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou. 

 

Bod programu: REVOLUTION TRAIN - výsledky sběru dat  
usnesení č.: 22/3/6/2 
RM bere na vědomí zprávu „Výsledky sběru dat protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN pro město Kralupy 
nad Vltavou“, kterou vypracoval Nadační fond NOVÉ ČESKO. 

 

Bod programu: Informace o termínu zápisu do 1. tříd kralupských ZŠ 
usnesení č.: 22/3/6/3 
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RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní rok 
2022/2023 ve dnech 05.04.2022 a 06.04.2022. Organizace a průběh zápisu budou určeny a včas upřesněny 
podle vývoje situace s koronavirem a onemocněním COVID-19 a dle vládních opatření. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Časový plán pro implementaci závazných opatření dle Programu zlepšování kvality ovzduší -  
ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02 - Město Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/3/7/2 
RM bere na vědomí návrh a zveřejnění Časového plánu pro implementaci závazných opatření dle PZKO ZÓNA 
STŘEDNÍ ČECHY CZ02 - Město Kralupy nad Vltavou. 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit 
v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 22/3/8/1 
RM jmenuje komisi na otvírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech  
nad Vltavou pro rok 2022 ve složení: 
 
Odbor kancelář starosty navrhuje tyto členy komise na otvírání obálek v tomto složení: 
Libor Lesák, místostarosta města, předseda komise 
Lenka Císlerová, vedoucí Odboru kancelář starosty, členka komise  
Marcela Švecová, asistentka starosty a místostarostů 
Náhradníci: 
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města 
Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ 
Aleš Levý, Dis., tiskový mluvčí 

 

Bod programu: Oznámení o konání Kralupského MASOPUSTU 
usnesení č.: 22/3/8/2 
1. RM  bere na vědomí informaci o pořádání Kralupského Masopustu dne 20. února 2022, konaného 

příspěvkovou organizací Kulturní a společenské středisko, Seifertovo nám. 706, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko, Seifertovo nám. 706, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. 

• bezplatnou výpůjčku prodejních stánků, trvale umístěných na Palackého náměstí  

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

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

 

Bod programu: Projednání připojení se k mezinárodní kampani VLAJKA PRO TIBET 
usnesení č.: 22/3/8/3 
RM schvaluje účast města Kralupy nad Vltavou na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. března na budovu Městského úřadu. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZŠ Třebízského – Provozní řád dopravního hřiště 
usnesení č.: 22/3/9/1 
RM bere na vědomí znění Provozního řádu dětského dopravního hřiště v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Žádost o souhlas zřizovatele s předčasným ukončením školního roku  
2021/2022 
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usnesení č.: 22/3/9/2   
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, předčasné ukončení školního roku 2021/2022 ke dni 17.06.2022, z důvodu plánované 
rekonstrukce školní jídelny a rozvodů elektroinstalace v celé škole. 

 
Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/3/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc prosinec 2021. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského - Přehledová zpráva  
usnesení č.: 22/3/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc leden 2022. 

 

Bod programu: Zpráva o činnosti městské knihovny v roce 2021 
usnesení č.: 22/3/9/5 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny v roce 2021. 

 
Bod programu: TSM – popis současného postupu při likvidaci nebezpečných odpadů 
usnesení č.: 22/3/9/6 
RM bere na vědomí popis současného postupu při likvidaci nebezpečných odpadů. 

 
Bod programu: TSM – Nákup vysokozdvižného vozíku 
usnesení č.: 22/3/9/7 
1. RM ruší usnesení č. 21/23/9/5 ze dne 06.12.2021. 
2. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup použitého vysokozdvižného teleskopického vozíku JCB 

TELETRUK TLT 35D dle specifikace uvedené v příloze důvodové zprávy s dodavatelem Komilo s.r.o.,  
se sídlem Přemýšlenská 38/455, 182 00 Praha 8, IČO: 45798982, za cenu 1 150 000,- Kč bez DPH, a to 
v souladu s postupem podle části 5. písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 
Bod programu: TSM – Nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů pro přepravu nebezpečného odpadu  
usnesení č.: 22/3/9/8 
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů s firmou Elkoplast s.r.o.  
za cenu 316 000,-Kč bez DPH. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Návrh na zajištění předškolního vzdělávání během rekonstrukce  
detašovaného pracoviště J. Holuba 
usnesení č.: 22/3/9/9 
RM schvaluje předložený návrh Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, na zajištění předškolního 
vzdělávání během rekonstrukce detašovaného pracoviště J. Holuba.  

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Žádost o schválení čerpání z fondu investic  
usnesení č.: 22/3/9/10 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, čerpání z fondu investic 
organizace ve výši 80.000 Kč na nákup HW serveru pro DC controler File Server.  

 

Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka - Žádost o schválení úpravy rozpočtu 
usnesení č.: 22/3/9/11 
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RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 511 Opravy a udržování      -150.000 Kč 
Účet 558 Drobný dlouhodobý hmotný majetek   +150.000 Kč 

 

Bod programu: DPS - Přehled poskytnuté péče za rok 2020 a 2021 – úkol z RM 
usnesení č.: 22/3/9/12 
RM bere na vědomí přehled poskytnuté péče v letech 2020 a 2021 terénní pečovatelskou službou organizace 
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 01/2022 
usnesení č.: 22/3/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 1/2022 ze dne 12.01.2022. 

2. RM revokuje bod č. 3) usnesení č. 21/20/8/3 RM ukládá odboru KS připravit výběrové řízení na nového 
poskytovatele tiskařských služeb pro vydávání Kralupského zpravodaje, a to ve třech variantách -  
na tiskařské služby, na grafickou přípravu a na obě  služby sloučeně. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 1 ze dne 25.01.2022 
usnesení č.: 22/3/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 Komise dopravy ze dne 25.01.2022. 
2. RM schvaluje plán činnosti Komise dopravy Kralup nad Vltavou na rok 2022. 
3. RM schvaluje úpravu vodorovného značení v ulici Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou (v úseku  

od křižovatky ulic Generála Klapálka x Horymírova po křižovatku ulic Generála Klapálka x Chelčického) 
s ohledem na organizaci parkování. 

4. RM ukládá TSM navrhnout úpravu vodorovného značení v ulici Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou  
(v úseku od křižovatky ulic Generála Klapálka x Horymírova po křižovatku ulic Generála Klapálka 
x Chelčického) s ohledem na organizaci parkování, včetně zajištění stanoviska PČR DI Mělník. 

 

Bod programu: Zápis č. 16 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 22/3/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 16 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 01.02.2022. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 14.02.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 03.02.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 3 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 02.02.2022. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 03.02.2022 
 

Ing. Marek Czechmann, starosta                                        Libor Lesák, místostarosta 


