
  č.j.: MUKV 18125/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. března 2022 
(RM č. 6) 

 
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. 6 
usnesení č.: 22/6/1/1  
RM schvaluje návrh programu 6. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Odvolání vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou 

usnesení č.: 22/6/2/1  
RM odvolává na návrh tajemníka MěÚ vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou Mgr. Terezu 
Dobrovolnou z funkce vedoucího odboru, podle ust. § 12 odst. 1 písm. b), ve spojení zejm. s ust. § 16 odst. 2 
písm. d) zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností podle ust. § 12 odst. 3 uvedeného zákona. 
   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2021 
usnesení č.: 22/6/3/1 
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou  
za rok 2021. 

 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2022 
usnesení č.: 22/6/3/2 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 18.307 Kč. Jedná se o pojistné plnění  

od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při couvání došlo k poškození služebního 
vozidla Škoda Rapid. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 18.307 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy) o 18.307 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 20.800 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od UNIQA  pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy firma Comatel při provádění stavebních prací  
na komunikaci poškodila označník zastávky MHD v ul. Jana Palacha, Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 20.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 20.800 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 297.403 Kč.  Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při silném větru došlo k poškození střechy 
v KaSSu Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 297.403 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 297.403 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 org. 662. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu finančních nákladů spojených s výrobou a instalací modelu Mikovického zámku, viz 
usnesení ZM ze dne 14.02.2022, č. usnesení 22/01/5/1. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 109.450 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 599. Finanční 
prostředky budou použity na výběrové řízení a posouzení vzorků na akci „Rekonstrukce plaveckého 
bazénu“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 980.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Finanční prostředky budou použity 
na nákup mycího stroje do parkovacího domu. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 473. Finanční prostředky budou použity na financování 
akce „PD – Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/1. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.785,28 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity na 
opravu střechy po vichřici na objektu RC Mikovice, Kralupy nad Vltavou. Pojišťovna odsouhlasila plnění, 
finanční částka bude vrácena pojišťovnou na účet města po opravě a předložení faktury. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 171.820 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212. Finanční prostředky budou použity na financování akce „PD 
– Oprava komunikace v ul. J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 02.02.2022,  
č. usnesení 22/3/4/6. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 411.400 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 663. Finanční prostředky budou použity na financování 
akce „PD – Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou, viz 
usnesení RM ze dne 02.02.2022, č. usnesení 22/3/4/5.  

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 223.366 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3412. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
statického posouzení ocelové konstrukce v hale zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou, viz usnesení 
RM ze dne 01.11.2021, č. usnesení 21/21/4/4. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.264,38 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity na 
stavební práce po požáru v objektu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou a po provedení sanačních 
prací. Pojišťovna odsouhlasila plnění, finanční částka bude vrácena pojišťovnou na účet města po opravě 
a předložení faktury. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka – PD – vícepráce  
usnesení č.: 22/6/4/1 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00071/2020 na vícepráce v rámci akce „PD – 
Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka, Kralupy nad Vltavou“. Celková cena za vícepráce je  
15 000,- Kč bez DPH, resp. 18 150 Kč vč. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem MAJO architekti – Ing. arch. 
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Martina Poláčka, Pod Drinopolem 19/7, Praha 6, IČ: 763 47 516. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu 
odboru RIaSM na rok 2022. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Zajištění grafických a tiskových služeb pro vydání Kralupského zpravodaje  
usnesení č.: 22/6/4/3 
RM schvaluje záměr vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění tiskových služeb 
pro vydání Kralupského zpravodaje“, a to v souladu s částí 3. písm. b) Směrnice upravující pravidla  
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to formou uzavřené výzvy. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/6/4/4 
1. RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o poskytování úklidových služeb č. SMSML/00020/2017 

společností ABY servis, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČO: 28984030 
k 31.05.2022. 

2. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby 
s názvem „Úklid Městského úřadu Kralupy nad Vltavou“ v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na služby s názvem „Úklid Městského úřadu Kralupy nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Helena Lesáková, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Blanka Hájková, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: „Rekonstrukce rozvodů elektro – ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ – stěhování 
usnesení č.: 22/6/4/5 
RM schvaluje zajistit vystěhování a následné opětovné nastěhování prostor v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy 
nad Vltavou, dotčených stavbou „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
– III. a IV. Etapa“ prostřednictvím společnosti Stěhování HOPE s.r.o., Jednořadá 1051/53, Praha 6  
IČ: 28510976 za předpokládanou cenu 250.000,- Kč bez DPH resp. 302.500,- Kč vč. DPH.  

 
Bod programu: Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou – dodatky  
k příkazním smlouvám na výkon činnosti autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a  
koordinátora BOZP 
usnesení č.: 22/6/4/6 
1. RM schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě na výkon činnosti autorského dozoru stavebníka, 

s panem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70577277 v částce 15.000,- Kč 
bez DPH (18.150,- Kč vč DPH)., na dobu předpokládaného termínu dokončení díla stavby „Demolice 
provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“, tj. do 31.03.2022. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, 
s firmou Warantia s.r.o., Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994 v částce 45.000,- Kč  
bez DPH (54.450,- Kč vč DPH) na dobu předpokládaného termínu dokončení díla stavby „Demolice 
provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“, tj. do 31.03.2022. 

3. RM schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP s firmou 
Warantia s.r.o., Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, IČ: 01558994 v částce 37.500,- Kč bez DPH 
(45.375,- Kč vč DPH) na dobu předpokládaného termínu dokončení díla stavby „Demolice provizorní 
výpravní budovy a nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“, tj. do 31.03.2022. 
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Bod programu: Udělení souhlasu k žádosti o udělení výjimky z požadavku normy na parkování  
usnesení č.: 22/6/4/7 
RM schvaluje vydání souhlasu odboru RIaSM v zastupování Města Kralupy nad Vltavou, na žádost o udělení 
výjimky z požadavků na parkování, vyplývajících z vyhlášky č. 268/2009 Sb, resp. normy ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací, podanou žadatelem spol. Majo architekti s.r.o., U Garáží 1436/6, 170 00 
Praha 7 – Holešovice, IČ: 09706925, v souvislosti s plánovanou výstavbou nového městského bloku – BD 
Vaníčkova. Stavebníkem plánované výstavby BD Vaníčkova je spol. Rezidence Kralupy, s.r.o., K betonárně 
181/1, 155 00 Praha – Řeporyje – Třebonice, IČ: 02683075. 

 

Bod programu: Administrace VZ a změna termínu realizace – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ 
Třebízského v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 22/6/4/8 
RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření příkazní smlouvy se společností RUNICORN  consulting s.r.o., 
zastoupenou Mgr. Romanem Novotným, se sídlem Bratislavská 1488/6, 102 00 Hostivař, IČ: 01635671, a to 
na administraci zadávacího řízení „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech  
nad Vltavou“ za cenu 75.000,00 Kč s DPH. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Lobeč 
usnesení č.: 22/6/5/1 
RM schvaluje záměr o nájmu části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Lobeč, o výměře 200m2, za účelem využití 
pozemku jako zahrady k rodinnému domu čp. 270, ulice Hostivítova, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/6/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně na pozemku parc. 537/10 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. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/6/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky na pozemcích parc. č.  62/18, parc. č. 97/9  
a parc. č. 97/11  v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
vlastníků pozemků parc. č.  97/2, parc. č. 95/15 a parc. č. 21/1 v k. ú.  Kralupy nad Vltavou,  za jednorázovou 
úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/6/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní  smlouvy na byt č. 30, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2022 do 31.03.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta brigádníků 679 paní M. H. 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, Komenského čp. 198 Mgr. M. P., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023.  
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4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Vrchlického 703 paní A. P. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 01.04.2022 do 31.03.2023. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, J. Palacha čp. 738 paní L. R. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 01.04.2022 do 31.03.2023. 

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů  
usnesení č.: 22/6/5/5 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní J. D., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu  
usnesení č.: 22/6/5/6 
RM schvaluje udělení výpověďi z nájmu bytu č. 6, Cesta Brigádníků čp. 679 panu D. T., podle § 2288, odst. 1a) 
zákona č. 89/2012 Sb.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 22/6/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 151 v DPS V Luhu 1181, manželům V. M. a B. M.,  

na dobu určitou od 01.04.2022 do 31.03.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181, paní J. P., na dobu určitou 

od 01.04.2022 do 31.03.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 362 v DPS V Luhu 1181, paní M. M., na dobu určitou 

od 01.04.2022 do 31.03.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181, paní M. F., na dobu určitou 

od 01.04.2022 do 31.03.2023. 

 

Bod programu: Žádosti o přidělení bytů v DPS a zrušení usnesení RM č. 22/4/6/2 ze dne 14.03.2022 
usnesení č.: 22/6/6/2 
1. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel „Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů  

a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště  

u Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou“ pro paní H. T., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 354 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní H. T., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 452 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní Z. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
4. RM schvaluje přidělení bytu č. 454 v domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, 

paní V. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
5. RM ruší své usnesení č. 22/4/6/2 ze dne 14.03.2022, ve kterém schválila přidělení bytu č. 312 v domě 

s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, panu V. M., bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Preventivní projekt Divadlo nejen pro seniory – podpis smlouvy s Divadelním Spolek Scéna 
Kralupy  
usnesení č.: 22/6/6/3 
RM schvaluje uzavření smlouvy na vytvoření uměleckého díla dle autorského zákona a její předložený text, 
s Divadelním spolkem Scéna Kralupy, IČ: 49518844, se sídlem náměstí J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou  
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o poskytnutí individuální dotace – Dětský domov a Školní jídelna Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/6/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10, kancelář starosty,  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5339 

(Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) org. 0011 z fondu STA, Dětskému domovu 
Kralupy nad Vltavou, IČ 495 21 641, sídlem U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném ředitelkou paní Mgr. Elenou Demianovou ve výši 10 000,- Kč na podporu pořádání  plesu 
Dětského domova. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Dětským 
domovem a Školní jídelnou, IČ 495 21 641, sídlem U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
zastoupeném ředitelkou paní Mgr. Elenou Demianovou.  

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/6/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za měsíc březen 2022. 

 

Bod programu: DDM – Žádost o schválení přijetí finančních účelových darů  
usnesení č.: 22/6/9/2   
1. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru  
ve výši 10.000 Kč od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o., na zajištění plesu Domu dětí a mládeže. 

2. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 
10.000 Kč od společnosti PESTR s.r.o., na zajištění plesu Domu dětí a mládeže. 

 
Bod programu: DDM – Žádost o schválení čerpání z fondu investic  
usnesení č.: 22/6/9/3 
RM schvaluje záměr Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou zhotovit pergolu-altán v areálu ŠVP 
Mokrosuky s tím, že ukládá ředitelce DDM předložit další cenové nabídky, nejlépe z lokality realizace.  

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/6/9/4 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 21.02.2022, 
do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Sdělení o schválení předčasného ukončení školního roku 2021/2022 
usnesení č.: 22/6/9/5 
RM bere na vědomí sdělení Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, o schválení předčasného ukončení školního roku 2021/2022 ke dni 
17.06.2022, ze strany MŠMT. 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy n. Vl. - Žádost o schválení rozpočtové změny roku 2021 
usnesení č.: 22/6/9/6 
RM schvaluje PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou převod nevyčerpaného provozního příspěvku 
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z roku 2021  ve výši 1.270.277,61 Kč do roku 2022, kdy budou tyto prostředky čerpány. 

 

Bod programu: ZŠ GK - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 22/6/9/7 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálky 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 24.02.2022, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – veřejnoprávní smlouva  
usnesení č.: 22/6/9/8 
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem  

S – 0853/SOC/2020 ze dne 16.03.2020.  
2. RM doporučuje ZM schválit dotaci pro služby, která spadá do režimu veřejné podpory, pro příspěvkovou 

organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, ve výši 2.760.000 Kč. Částka bude vyplácena 
měsíčně vždy 1/12 z kapitoly č. 2 (OSVŠK), § 4351 (Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení), položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným PO). 

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 22/6/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 19.01.2022. 
2. RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 28.02.2022. 
3. RM bere na vědomí předložený návrh Komise školské a prevence kriminality ke sloučení ZŠ 28. října a ZŠ 

Gen. Klapálka. 
4. RM bere na vědomí doporučení Komise školské a prevence kriminality na rozšíření OZV č. 1/2020  

o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství, o 6 lokalit, dle 
předložených podkladů.                                                

 
Bod programu:  
1. Zápis z jednání Kulturní komise 1/2022 
2. Žádost o Individuální dotaci na akci „Sportovec Mělnicka 2021“ 
3. Žádost o Individuální dotaci na akci „v Kralupech společně“ 
4. Žádost o Individuální dotaci na akci „příměstský tábor FK Čechie“ 
usnesení č.: 22/6/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis Kulturní komise z jednání č. 1/2021 ze dne 17.02.2021. 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč České unii sportu Mělník, z.s., se sídlem 

Pražská 417, Mělník, IČ: 67673881, na úhradu nákladů spojených s konáním projektu „Sportovce 
Mělnicka 2021“ a 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. 

3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč PhDr. Renátě Němečkové, bytem Tomkova 
489/65, Kralupy nad Vltavou, na úhradu nákladů spojených s konáním projektu „V Kralupech společně“  
a  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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4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s.,  
se sídlem Třebízského 945, 27801  Kralupy nad Vltavou, č: 00473936 na úhradu nákladů spojených 
s konáním Příměstského fotbalového tábora (mimo nákladů na stravné) a 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 Komise dopravy č. 2 ze dne 22.02.2022 
usnesení č.: 22/6/11/3 
1. RM schvaluje stanovení modrých zón v ulicích Havlíčkova, Rybova a Na Hrádku v Kralupech nad Vltavou 

dle předloženého návrhu RIaSM a ukládá TSM podat žádost o stanovení modrých zón v ulicích 
Havlíčkova, Rybova a Na Hrádku v Kralupech nad Vltavou, dle předloženého návrhu, včetně zajištění 
stanoviska DI PČR Mělník. 

2. RM schvaluje umístění dopravní značky IP 13e s názvem „Parkoviště K+R“ s doplňkovou tabulkou 
v rozsahu počtu parkovacích míst (všechna místa v zálivu), časové platnosti (Po – Pá, 6:30 – 15:30) před 
základní školou v ulici 28. října v parkovacím zálivu.  

3. RM ukládá TSM podat žádost na umístění dopravní značky IP 13e s názvem „Parkoviště K+R“ 
s doplňkovou tabulkou v rozsahu počtu parkovacích míst (všechna místa v zálivu), časové platnosti  
(Po – Pá, 6:30 – 15:30) před základní školou v ulici 28. října v parkovacím zálivu včetně zajištění stanoviska 
DI PČR Mělník. 

4. RM bere na vědomí zápis č. 2 Komise dopravy ze dne 22.02.2022. 
5. RM bere na vědomí návrh Komise dopravy ohledně umístění nových silničních měřících radarů na území 

města s tím, že RM se touto záležitostí bude dále zabývat.  
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/6/5/4 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu Davidovi Durdoňovi  
ze sociálních důvodů na dobu ……………….. 

 
Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/6/9/4 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle nabídky ze dne 21.02.2022. 

 
Bod programu: ZŠ GK - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 22/6/9/7 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, dle nabídky ze dne 24.02.2022. 
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Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 14.03.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 03.03.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 5 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 02.03.2022. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 03.03.2022 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta      Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


