
  č.j.: MUKV 14089/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. února 2022 
(RM č. 4) 

 
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. 4 
usnesení č.: 22/4/1/1  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 3/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Smlouva o poskytování právních služeb - AK KVB 
usnesení č.: 22/4/2/1  
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem a spol. KVB advokátní kancelář 
s.r.o., IČO: 014 60 412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice, v předloženém znění, za hodinovou sazbu  
2.490,- Kč (bez DPH), na dobu určitou 2 roků. 

 

Bod programu: Smlouva o poskytování právních služeb - AK InLaw 
usnesení č.: 22/4/2/2 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem a spol. InLaw, advokátní 
kancelář s.r.o., IČO: 097 27 001, se sídlem Na Struze 1739/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, za hodinovou 
sazbu 2.500,- Kč (bez DPH), na dobu určitou 2 roků. 
   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2022 
usnesení č.: 22/4/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.598,38 Kč. Jedná se o investiční dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Bezbariérové řešení – Základní škola 
Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. Tato dotace byla již rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2022  
ve výši 3.800.000 Kč. Na účet města byla převedena částka ve výši 3.804.598,38, rozdíl ve výši 4.598,38 
bude zapojen do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4216 o 4.598,38 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 4.598,38 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši 54.000 Kč. Jedná se o státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami,  
za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 54.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 54.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 7.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal poškodil 1 díl skleněné výplně 
autobusové zastávky U Jízku, ul. Jana Palacha, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
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§ 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 7.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic,  
§ 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.600 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 278.246 Kč. Jedná se o 1. část pojistného 
plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k požáru čtyřlůžkového pokoje 
ve 3. NP ubytovny na Zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na havárie. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění 
funkčně nespecifikované) o 278.246 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 278.246 
Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.927 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3631 org. 661. Finanční prostředky budou použity na financování 
dotační akce „PD – rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení“, viz usnesení RM ze dne 06.12.2021,  
č. usnesení 21/23/4/3. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 88.994 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113. Finanční prostředky budou použity na nákup druhého 
skladovacího kontejneru na dopravní hřiště. V kontejneru budou uskladněna jízdní kola, která budou 
sloužit k výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd základních škol v ORP Kralupy. První kontejner je již 
obsazen materiálem, který zakoupila ZŠ Třebízského. Kalkulace byla vyčíslena na částku 148.993,36 Kč (viz 
příloha). Odbor SVŠK má v rozpočtu k tomuto účelu částku ve výši 60.000 Kč, chybí cca 88.994 Kč.  

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Nákup energií (plyn a elektrické energie) pro město a jeho organizace pro následující roky   
usnesení č.: 22/4/4/1 
1. RM schvaluje nákup elektřiny a plynu pro město a jeho organizace, vč. Kralupské sportovní, spol. s r.o.,  

a to na komoditní burze v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, pro roky 2023 až 2025. 

2. RM schvaluje výběr komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14,  
110 05 Praha 1, IČ: 27865444 v souladu s interní Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. Poplatek za úspěšně dokončenou aukci provedenou na burze PXE je 34.650,00 Kč 
bez DPH, tj. 41.926,50 Kč s DPH, a to za podmínek současného počtu odběrných míst, tj. el. energie 100 
míst a plyn 31 míst. Cena za 1 další odběrné místo je 150,00 Kč bez DPH. 

3. RM schvaluje strategii nákupu energií jako postupnou se zafixováním marže pro dodavatele na celou dobu 
kontraktu. Počet fixačních kroků bude stanoven po domluvě s burzovním dohodcem, tak aby jejich počet 
měl minimální vliv na konečnou cenu energií.  

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – hostování OHANA HOROR CIRKUS 
usnesení č.: 22/4/5/1 
RM schvaluje  pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 21.03.2022 do 27.03.2022 za účelem hostování 
OHANA HOROR CIRKUSU, zastoupeného M. J., Zbožíčko 15, IČ: 87867095, za částku 1.000 Kč/den bez DPH. 

 

Bod programu: Nájem prostoru sloužícího k podnikání – objekt výměníkové stanice v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 22/4/5/2 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor objektu postaveného  
na pozemku parc. č. st. 838/1 v k. ú. Lobeček a to o ploše 76m2, jako prostor sloužících k podnikání, s M. N., 
Vodárenská 1180, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 65600541, za účelem zřízení a provozu skladu stavebního 
a instalatérského materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, výše nájemného 38.000,00 Kč/rok.  
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/4/5/3 
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. 572/8,  parc. č. 572/5, parc. 
č. 108/24, parc. č. 108/36  a parc. č . 156/2 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. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/4/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Chelčického čp. 687  panu P. Š. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2022 do 28.02.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova 900 paní N. K. ze sociálních důvodů 

na  dobu 1 roku od 01.04.2022 do 31.03.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova čp. 211  panu D. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023. 

 

Bod programu: Žádost o bezúplatné využití pozemku  k. ú. Lobeček na akci Lety vrtulníkem  
usnesení č.: 22/4/5/5 
RM schvaluje  bezúplatné využití pozemku par. č. 49/1 v k. ú. Lobeček dne 18.04.2022 za účelem pořádání 
akce Lety vrtulníkem společností HELI CZECH, s.r.o. zastoupené Ing. P. K. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem  pozemků k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/4/5/6 
RM schvaluje  záměr města pronajmout pozemek parc. č. 1649 o výměře 171 m2 a parc. č. 1650 o výměře 
111 m2, oba v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem vybudování parkovacích míst na vlastní náklady nájemce, 
pro vlastníky bytů v bytových domech S. K. Neumanna čp. 160 a čp. 164, nájemní smlouva na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 300 Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/4/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů pana R. D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 22/4/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 112 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní N. K.,  

na dobu určitou od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 306 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní I. P. na dobu 

určitou od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 405 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní J. K.,  

na dobu určitou od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 407 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu V. H.,  

na dobu určitou od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 409 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní E. P.,  

na dobu určitou od 01.02.2022do 31.01.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.03.2022 do 28.02.2023. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní J. K.,  

na dobu určitou od 01.03.2022do 28.02.2023. 
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8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 255 v DPS V Luhu 1181, paní J. K., na dobu určitou 
od 01.02.2022 do 31.01.2023. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 351 v DPS V Luhu 1181, paní M. K., na dobu určitou 
od 01.03.2022 do 28.02.2023. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181, paní J. Š., na dobu určitou 
od 01.03.2022 do 28.02.2023. 

11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181, paní B. K., na dobu určitou 
od 01.03.2022 do 28.02.2023. 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181, paní A. S., na dobu určitou 
od 01.03.2022 do 28.02.2023. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytů v DPS 
usnesení č.: 22/4/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 304 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní M. H., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 558 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, manželům M. V. a V. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 312 v domě s pečovatelskou službou na Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu V. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 2021 
usnesení č.: 22/4/6/3 
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 
2021. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Ak. soch. Josef Majrych 
usnesení č.: 22/4/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 

(neinvestiční transfery fyzickým osobám),  org. 0011 z fondu STA, Ak. soch. Josefu Majrychovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 20.000 Kč na nákup skleněných pohárů pro závodníky na prvních třech 
místech a dalších cen XLV. ročníku krasobruslařského závodu „Kralupská klička“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Ak. soch. Josefem 
Majrychem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Individuální dotace – FK Kralupy 1901, z.s. 
usnesení č.: 22/4/8/2 
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 Ladislavem Míkou, sekretářem klubu, na pořízení 30ti 
tréninkových souprav pro A a B mužstvo dospělých ve výši 20.000,- Kč. 

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 Ladislavem Míkou, sekretářem klubu. 

 

Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/4/8/3 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0013 z fondu MST2 na r. 2022, Českému svazu chovatelů, z.s., ZO 
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Kralupy nad Vltavou, se sídlem Kozomín č.p. 138, 277 45 Kozomín, zastoupeným paní Kateřinou Fatkovou, 
pokladníkem spolku ve výši 4.000,- Kč na podporu a výdaje související s konáním podzimní výstavy drobného 
zvířectva a schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Českým 
svazem chovatelů, z.s., ZO Kralupy nad Vltavou, se sídlem Kozomín č.p. 138, 277 45 Kozomín, zastoupeným 
paní Kateřinou Fatkovou, pokladníkem spolku. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka stavebního materiálu 
usnesení č.: 22/4/9/1 
1. RM schvaluje vyhlášení a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 

materiálu“ formou uzavřené výzvy podle části 3 písm. b) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 
materiálu“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- MONTAKO - obchod s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 24235598, 
- Vladimír Žemla, sídl. Hůrka 1056, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402077, 
- Naděžda Tlášková, Libušina 487, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 45888671. 

 

Bod programu: DPS - nabídka majetku zřizovateli  
usnesení č.: 22/4/9/2   
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
do vlastnictví jiné osoby dle § 27, odst. 8, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: DPS - žádost o převod účelově určených finančních prostředků z roku 2021 
usnesení č.: 22/4/9/3 
RM schvaluje Sociálním službám města Kralupy nad Vltavou, převod nevyčerpaných finančních prostředků  
z roku 2021 ve výši 597.846 Kč do roku 2022, kdy budou tyto prostředky čerpány na výměnu stoupaček vody 
v budovách Dům s pečovatelskou službou V Luhu 1181 a Dům s pečovatelskou službou Sídliště U Cukrovaru 
1171 ve výši 264.810 Kč a na vyčištění fasád budov DPS a nástřik proti hmyzu ve výši 333.036 Kč.  

 

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

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Kralupský večer krátkých studentských filmů 
usnesení č.: 22/4/11/1 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč panu Radovanu Zajíci, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na projekt: Kralupský večer krátkých studentských filmů, 
konaný v Kralupech nad Vltavou dne 17.2.2022 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. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 02/2022 
usnesení č.: 22/4/11/2 
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RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 2/2022 ze dne 02.02.2022. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: DPS - nabídka majetku zřizovateli  
usnesení č.: 22/4/9/2   
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou.  
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 02.03.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 15.02.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 4 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 14.02.2022. 
 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 15.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Czechmann, starosta                                        Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


