
  č.j.: MUKV 22408/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. března 2022 
(RM č. 7) 

 
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. 7 
usnesení č.: 22/7/1/1  
RM schvaluje návrh programu 7. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 6/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh na pověření vedením odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/7/2/1  
RM pověřuje Ing. Rostislava Loučka vedením odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou, s účinností  
od 14.03.2022, do doby jmenování a nástupu nového vedoucího odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Nová Směrnice upravující pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
usnesení č.: 22/7/2/2 
RM schvaluje novou Směrnici upravující pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, s účinností  
od 15.03.2022. 

 

Bod programu: Nařízení města o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích 
usnesení č.: 22/7/2/3 
RM schvaluje Nařízení města o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích. 

 

Bod programu: Nařízení města o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích - ceník 
usnesení č.: 22/7/2/4 
RM schvaluje Nařízení města o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích – ceník. 
   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 7/2022 
usnesení č.: 22/7/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o finanční dar  

od spol. Synthos S.A., účelově určený na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 
příchozích do města Kralupy nad Vltavou a obcí ORP Kralup, zajištění jejich základních potřeb a následné 
péče po dobu trvání Ukrajinské války. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 100.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 100.000 Kč. 
 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.275,60 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 604. Finanční prostředky budou 
použity na jednorázovou úhradu za administraci uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení 
služebnosti pro stavbu „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce“ č. PVL-
9/2022/SML.  
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 249.500 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 4351 org. 645. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PD – „Snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou, U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy  
nad Vltavou – východní, západní a jižní fasáda“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/9. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 75.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 596. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PD – „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského, Kralupy nad Vltavou – 
sadové úpravy“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/7. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 595. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PD – Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím, Kralupy nad Vltavou – sadové 
úpravy“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/8. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 38.795,62 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (úhrady sankcí jiným 
rozpočtům). Jedná se o udělení korekce (sankce) na dotaci „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné 
správě a profesionalizace zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 671.179,30 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání 
minulých let). Jedná se o nevyčerpanou část poskytnutých finančních prostředků (vyplacená dotace ex 
ante) u dotace „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců – 
Kralupy nad Vltavou“. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Stavební úpravy objektu SDH Minice – šatna, kancelář 
usnesení č.: 22/7/4/1 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 

objektu SDH Minice – šatna, kancelář“, a to v souladu s interní Směrnicí upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy objektu SDH Minice – šatna, kancelář“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- Jiří Kramer, B. Němcové 357, 277 46 Veltrusy, IČ: 66400759 
- Tomáš Cinádr, Štefánikova 651, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68577575 
- DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice 161, 278 01, IČ: 07951264 
- MALBOS - Martin Novotný, Vodárenská 1180, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600541  
- MONTAKO - stavební s.r.o, Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Zajištění tiskových služeb pro vydání Kralupského zpravodaje  
usnesení č.: 22/7/4/2 
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1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky 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. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem „Zajištění tiskových služeb pro vydání Kralupského zpravodaje“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele:  

− TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví 149, 382 23 Černá v Pošumaví, IČ: 28147472 

− FALON - Ing. Ondřej Falešník, Okružní 575, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 66641225 

− Tomáš Daňha (Pressterminal s.r.o.), náměstí Jiřího z Lobkovic 2311/16, 130 00 Praha 3, IČ: 48638871 

− Studio STKI s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 01785575 

− Tisk Horák, a.s., Drážďanská 814/83a, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25744747 

− Tiskárna V Ráji s.r.o., Budova P13, 533 53 Pardubice, IČ: 25970127 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

− Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 

− Lenka Císlerová, vedoucí odboru kanceláře starosty 

− Andrea Jůnová, šéfredaktorka Kralupského zpravodaje 
Náhradníci:  

− Ing. Marek Czechmann, starosta 

− Aleš Levý, tiskový mluvčí  

− Marcela Švecová, asistentka 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – PD  
usnesení č.: 22/7/4/3 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba nové sportovní 
haly v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“ s dodavatelem INTAR a.s., se sídlem Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno – Staré Brno, IČO: 25594443, za celkovou cenu 7.399.200,00 Kč bez DPH, resp. 
8.953.032,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/7/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ v souladu  
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech  
nad Vltavou“. 

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

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka nového elektromobilu kategorie M  
usnesení č.: 22/7/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka nového 

elektromobilu kategorie M“ v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek  
pro programové období 2014 – 2020 IROP. 
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2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 
nového elektromobilu kategorie M“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- Car s. r. o., Špindlerova třída 681, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25480251 
- AUTO SCHWAB, s.r.o., Milady Horákové 3291, 272 01 Kladno, IČ: 26473984 
- Domanský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, IČ: 62914910 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent odd. rozvoje města 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. rozvoje města 
- Gabriela Horáková, referent odd. rozvoje města 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období únor 2022 
usnesení č.: 22/7/4/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období únor 2022. 

 

Bod programu: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ul. Třebízského, Kralupy  
nad Vltavou – CN na vypracování sadových úprav  
usnesení č.: 22/7/4/7 
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Návrh sadových úprav u okružní křižovatky sil. II/101 ulic Mostní 
s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ se zhotovitelem Služby v zahradní architektuře, 
Ing. Michaela Suchoňová, Masarykova 623, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 75.000,- Kč (zhotovitel není 
plátce DPH, cena je konečná). 

 
Bod programu: Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím, Kralupy nad Vltavou –  
CN na vypracování sadových úprav 
usnesení č.: 22/7/4/8 
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Návrh sadových úprav u okružní křižovatky sil. III/10148 ulic 
Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“ se zhotovitelem Služby v zahradní architektuře, 
Ing. Michaela Suchoňová, Masarykova 623, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 65.000,- Kč (zhotovitel není 
plátce DPH, cena je konečná). 

 
Bod programu: PD – Snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou, U Cukrovaru čp. 1171,  
Kralupy nad Vltavou – východní, západní a jižní fasáda  
usnesení č.: 22/7/4/9 
RM schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci „Snížení energetické náročnosti domu 
s pečovatelskou službou, U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou – východní, západní a jižní fasáda“,  
se zhotovitelem Ing. arch. Michalem Davidem, 3projekt-sdružení projektantů, K remízku 1039/76, 149 00 
Praha 11 – Chodov ve výši 249.500,- Kč (cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH). 

 
Bod programu: Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 
usnesení č.: 22/7/4/10 
1. RM  schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou - Asistent prevence kriminality - 

2022“ z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 s celkovými náklady 642 900,- Kč, 
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z toho požadovanou dotaci ve výši 578 400,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 
10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to minimálně 64 500,- Kč. 

2. RM  schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě - 
2022“ z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 s celkovými náklady 26 800,- Kč, 
z toho požadovanou dotaci ve výši 18 300,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 
31,7 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to minimálně 8 500,- Kč. 

 
Bod programu: KRALUPY TV – Výběr řešení 
usnesení č.: 22/7/4/11 
1. RM schvaluje variantu č. 1 - Výrobu televizního obsahu KRALUPY TV externím dodavatelem. 
2. RM ukládá odboru RIaSM ve spolupráci s odborem KS a OKTAJ připravit výběrové řízení na zhotovitele 

výroby televizního obsahu KRALUPY TV. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou - Rezidence Nemesis s.r.o. 
usnesení č.: 22/7/5/1 
RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků 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 stání na vlastní 
náklady nájemce pro potřeby bytového domu v ulici S. K. Neumanna č.p. 160 a č.p. 164, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 300 Kč/m2/den + DPH ve výši stanovené zákonem,  
se společností Rezidence Nemesis s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 164, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 06794441.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  - doplnění pozemku  
usnesení č.: 22/7/5/2 
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – práva uložení, provozu, údržby a oprav inženýrských sítí 
- vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 537/10 a parc. č. 532/3  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 457/1 v k. ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč  
usnesení č.: 22/7/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č.  347/9 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 214/4 v k. ú. Lobeč, 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. Mikovice – doplnění pozemku (CETIN a.s.)   
usnesení č.: 22/7/5/4 
RM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, 
údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 3/18 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/7/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. 566 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, 
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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.: 22/7/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp. 900 paní K. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického čp. 687 paní Š. J. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Vrchlického čp. 703 paní M. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900 paní J. B. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od  01.03.2022 do 28.02.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679  paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2022 do 30.06.2022. 

 

Bod programu: Informace o pořádání kralupského Street food festivalu 2022 
usnesení č.: 22/7/5/7 
1. RM bere na vědomí informaci o pořádání kralupského Street food festu Kralupy 2022 dne 28.05.2022 

(případně 29.05.2022 z důvodu nepřízně počasí) a 24.09.2022 (případně 25.09.2022 z důvodu nepřízně 
počasí), Zuzanou Šindelovou, na části pozemku parc. č. 566/1 (kolem kostela a směrem k úřadu práce) 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou.   

2. RM schvaluje využití el. energie pro akci Street food fest Kralupy 2022 za předpokladu úhrady 
spotřebované el. energie.                    

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/7/5/8 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní H. K., nar. XXXXXXXXXXX, TP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Informace o pořádání akce Májová lávka a farmářské trhy 2022 
usnesení č.: 22/7/5/9 
1. RM bere na vědomí informaci o pořádání farmářských trhů na Palackého náměstí v roce 2022 Kulturním 

a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou.  
2. RM schvaluje využití el. energie pro konání farmářských trhů v roce 2022 na Palackého náměstí 

v Kralupech nad Vltavou.    
3. RM bere na vědomí informaci o pořádání akce Májová lávka na lávce pro pěší přes řeku Vltavu dne 

01.05.2022 Kulturním a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou.             
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Bezpečnostní analýza za rok 2021 
usnesení č.: 22/7/6/1 
RM schvaluje vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza za rok 2021 – podklad pro projekty a akce 
Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2022.  

 

Bod programu: TJ Sokol – Návrh na změnu smlouvy – navýšení sazeb  
usnesení č.: 22/7/6/2 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. OKTAJSMLO0009/2017 uzavřené mezi městem Kralupy 
nad Vltavou a TJ Sokol Kralupy nad Vltavou na užívání areálu TJ Sokol Kralupy nad Vltavou pro potřebu ZŠ 
Komenského a ZŠ Jodlova, upravujícím článek 4.1 smlouvy, a to zvýšením hodinových sazeb za užívání 
tělocvičny a hřiště, dle předloženého návrhu. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 

 
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2022 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 22/7/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, paní Markétě Hrdinové, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Koncert na terase Městského úřadu“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2022. 

 
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 75.000,- Kč, panu Michalu Meislovi, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Hudební festival Unity Rage“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2022. 

 
3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, spolku TJ Kralupy, z.s. – oddílu KČT, se sídlem Hůrka 

1046, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt: „Turistické pochody pro veřejnost“ a RM 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč, spolku Junák – český skaut, středisko 

Střelka Kralupy nad Vltavou, z.s., se sídlem Šafaříkova 358, 278 01  Kralupy nad Vltavou,  IČ: 18621121, 
na projekt: „Skautské letní a podzimní tábory 2022“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. – 

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01  Most, IČ: 44569181, 
na projekt: „Kralupy – čisté město 2022“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených 
městem dne 22.12.2021. 

 
6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. – 

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01  Most, IČ: 44569181, 
na projekt: „Pojďte s námi za včelkami“. 
 

7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, spolku Človíček RaD, z.s., se sídlem Palackého nám. 
460/12, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 26564122, na projekt: „Letní dětská rekreace 2022“ a RM 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
8. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč, Pobočnému spolku svazu diabetiků 

ČR, se sídlem V Zátiší 1003/207, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49519239, na projekt: „ Diabetici 
v pohodě a ve zdravém pohybu“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, 
vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
9. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, panu Denysu Luksíkovi, se sídlem J. Holuba 237,  

278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 06221165, na projekt: „Letní příměstský fotbalový kemp Denyse Luksíka 
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2022“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
10. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč panu Jiřímu Veselému, se sídlem  

U Cukrovaru 1066, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 05413117, na projekt: „2 příměstské fotbalové 
kempy“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 
22.12.2021. 

 
11. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč, spolku Rodáci a příznivci města Kralupy  

nad Vltavou, z.s., se sídlem U Cukrovaru 1075, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na projekt: 
„činnost Rodáků a příznivců města v Kralupech nad Vltavou v r. 2022“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
12. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč, paní Radoslavě Fortelné, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na aktivační zájmovou činnost seniorů „Senior minichor 
aktivační zájmová činnost“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 
22.12.2021. 

 
13. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč, spolku Kynologická organizace Kralupy nad Vltavou 

- Strachov, pobočný spolek, se sídlem Chvatěruby 116, 278 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75141108,  
na projekt: „činnost Kynologické organizace Kralupy nad Vltavou - Strachov“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021 

 
14. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč, spolku Dvořákův komorní sbor, z.s., se sídlem  

U Cukrovaru 925, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt: „Jiří Antonín Benda – 300 let  
od narození“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
15. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, spolku Dvořákův komorní sbor, z.s., se sídlem  

U Cukrovaru 925, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt: „Evropský festival duchovní 
hudby-Šumava“. 
 

16. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, paní Evě Slámové, se sídlem Dvořákova 469, 278 01  
Kralupy nad Vltavou, IČ: 61119661, na projekt: „Letní Letní dětský tábor“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
17. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sokolská 139, 278 

Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt: „Oslava 20 let Charity Kralupy nad Vltavou“. 
 

18. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000,- Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem 
Sokolská 139, 278 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt: „Kralupské vinobraní“ a RM doporučuje 
ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
19. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, spolku InGarden, z.s., se sídlem Nad Primaskou 

292/45, 100 00 Praha 10, IČ: 22857940, na projekt: „Humoristická výstava Pavla Kantorka“ a RM 
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schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
20. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč, spolku Hudba staví chrámy, z.s., se sídlem Chmelova 

212, 278 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na projekt: „Soubor koncertů na podporu obnovy tradice  
v Zeměchách“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
21. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 29.000,- Kč, Lesní mateřské škole Kulíšek, z.s., se sídlem 

Krakovská 430, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 26549671, na projekt: „Kulíšek se činí“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
22. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, paní Ing. Kláře Kloučkové, se sídlem Purkyňovo nám. 

228, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578907 na projekt: Galerie VK 37 pro rok 2022“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
23. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč, spolku ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou,p.s., se sídlem 

Kozomín 138, 277 45 Kozomín, IČ: 70913463, na činnost ČSCH ZO Kralupy a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
24. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, spolku TSK MLS, z.s., se sídlem Sokolská 140, 278 01  

Kralupy nad Vltavou, IČ: 07121423, na činnost TSK MLS pro rok 2022 a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
25. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč, Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, se 

sídlem nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt: „Za Vodou 2022 – 
Divadelní festival 22. ročník“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených 
městem dne 22.12.2021. 

 
26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč, Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, se sídlem nám. J. 

Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt: „Scéna Fest 2022 – Divadelní 
festival“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
27. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč paní Veronice Jedlinkové, se sídlem Čechova 621/32, 

278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600037 na projekt: „Country saloon se skupinou Rangeres Band“ a RM 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
28. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.000,- Kč panu Mgr. Vítu Macháčkovi, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Historie Rocku 2022“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
29. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, spolku Tenis Akademie Bálek, z.s.,  

se sídlem Bolebořská 535/ 4, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČ: 22854991, na projekt: „Podpora letních 
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příměstských i mimoměstských tenisových kempů pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou“ a RM 
doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
30. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, Centru D8, o.p.s. – pobočka AZ centrum, se sídlem 

Třebízského 524, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 26681471, jako příspěvek na energie a služby 
pro Centrum D8“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
31. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč, paní Markétě Wagnerové, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Kralupský talent“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
32. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč, Komornímu orchestru Dvořákovu kraje, se sídlem 

nám. J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na finanční podporu činnosti Komorního 
orchestru Dvořákova kraje pro rok 2022“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených 
městem dne 22.12.2021. 

 
33. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,- Kč, spolku Kruh přátel hudby Kralupy  

nad Vltavou, z.s., se sídlem Jana Palacha 744/ 12, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765, na projekt  
„ 50. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
34. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, spolku TJ Sokol Zeměchy, se sídlem Za Humny 117, 

Zeměchy, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 47007231, na projekt: Sportovní den v areálu TJ Sokol 
Zeměchy“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
35. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, spolku Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život 

seniorů, z.s, se sídlem Hradecká 2355/5 130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČ: 6149260, na projekt: „Music for 
seniors“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 
36. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 34.000,- Kč, panu PhDr. Radomíru Dvořákovi, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na činnost „Kralupští žesťoví sólisté-činnost“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2022, vyhlášených městem dne 22.12.2021. 

 

Bod programu: Uzavření Smlouvy o dílo na „Zajištění grafických tiskových služeb pro vydání Kralupského 
zpravodaje“. 
usnesení č.: 22/7/8/2   
RM schvaluje uzavření předloženého znění Smlouvy o dílo, se zhotovitelem Janem Doležálkem, Pod Svahem 
274, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 63620766, na „Zajištění grafických a tiskových služeb pro vydání 
Kralupského zpravodaje“, a to na dobu určitou od 01.05.2022 – 31.04.2025. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu 
TSM za období únor 2022 
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usnesení č.: 22/7/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období únor 2022. 

 

Bod programu: ZŠ G. Klapálka - nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/7/9/2   
1. RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálky 1029, 

okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 02.03.2022, do vlastnictví jiné 
osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálky 1029, 
okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 10.03.2022, do vlastnictví jiné 
osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Žádost o schválení úpravy rozpočtu  
usnesení č.: 22/7/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 501 Ostatní materiál     -36.384 Kč 
Účet 551 Odpisy DHM                   +36.384 Kč 

Bod programu: ZŠ G. Klapálka – zpráva o stavu bytu školníka  
usnesení č.: 22/7/9/4 
1. RM bere na vědomí zprávu ředitelky Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, o stavu bytu 

školníka v ZŠ Gen. Klapálka. 
2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit předmětnou situaci a navrhnout RM řešení, vč. zajištění cenové 

nabídky na zhotovení PD. 

 

Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli 
usnesení č.: 22/7/9/5 
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: Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem a Sociálními službami 
města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizaci o poskytnutí části dotace na rok 2022 
usnesení č.: 22/7/9/6 
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. S-0709/SOC/2022 mezi Středočeským krajem a Sociálními 
službami města Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace ve výši 419.700,- Kč. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Návrh na dodatečné povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní 
rok 2021/2022 
usnesení č.: 22/7/9/7 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí 
v Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, pro školní rok 2021/2022 tak, že ve všech deseti třídách 
bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena kapacita mateřské školy.  

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Přehledové zprávy 
usnesení č.: 22/7/9/8 
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RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc únor 2022. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2022  
usnesení č.: 22/7/9/9 
RM schvaluje MŠ a ZŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, změnu odpisového plánu na rok 2022. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského a ZŠ Jodlova – Žádost o schválení navýšení počtu hodin na hřišti TJ Sokol 
usnesení č.: 22/7/9/10 
RM schvaluje navýšení příspěvku na pronájem hřiště v areálu TJ Sokol pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198 a ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, za nadpočetné hodiny dle předložených 
žádostí, a úhradu zvýšených prostředků za pronájem z kapitoly 2 – OSVŠK. 

 

Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ pro školní rok 2022/2023 
usnesení č.: 22/7/9/11 
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 
2022/2023: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:   
Středa 04.05.2022 a čtvrtek 05.05.2022 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501.  
V uvedené dny je možné odevzdat vyplněnou přihlášku osobně a se svými dětmi navštívit třídu. Elektronicky 
je možné zasílat přihlášky průběžně, nejpozději do 13.05.2022. 
 

Základní  škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
Pondělí 02.05.2022 v čase od  09:00 do 12:00 a úterý 03.05.2022 v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. 
Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Od pondělí 02.05.2022 do pondělí 16.05.2022, vždy v čase od 08:00 do 13:00 hod.  
Zápis proběhne v budově ředitelství školy, Dr. E. Beneše č. p. 694.  

 

Bod programu: Navýšení příspěvku pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o., na rok 2022, z důvodu navýšení 
cen za energie 
usnesení č.: 22/7/9/12 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace Kralupské sportovní, spol. s r. o.,  

IČ: 29021731, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na základě § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu navýšení cen 
energií v roce 2022, ve výši 4.453.310 Kč. Částka bude vyplacena z finanční rezervy města. 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
neinvestiční dotace na základě §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Kralupskou sportovní, spol. s r. o., IČ: 29021731. Mostní 812, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

3. RM ukládá odboru KS předložit ZM ekonomicko-energetickou bilanci při vypnutí kogenerační jednotky. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Optimalizace zajišťování dopravní obslužnosti linek PID v Kralupech nad Vltavou, změny 
v autobusové dopravě, změny názvů konkrétních zastávek 
usnesení č.: 22/7/10/1 

1. RM schvaluje předložený návrh na změny v autobusové linkové dopravě v Kralupech nad Vltavou, 

s platností od 1. 4. 2022. 
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2. RM bere na vědomí změny názvů zastávek v Kralupech nad Vltavou. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 03/2022 
usnesení č.: 22/7/11/1 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 3/2022 ze dne 03.03.2022. 

Bod programu: Sportovní komise RM  - zápis č. 2  
usnesení č.: 22/7/11/3 
RM bere na vědomí zápis číslo 2/2022 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  
ze dne 9.3.2022. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 22/7/11/4 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 2 z února 2022. 

 
Bod programu: Komise sociálně právní ochrany dětí 
usnesení č.: 22/7/11/5 
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 1 z února 2022. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: ZŠ G. Klapálka - nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/7/9/2   
1. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 

okres Mělník, příspěvkové organizace, dle nabídky ze dne 02.03.2022. 
2. RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, 

okres Mělník, příspěvkové organizace, dle nabídky ze dne 10.03.2022. 

 
Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli 
usnesení č.: 22/7/9/5 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Sportovní komise RM - Programové dotace na rok 2022 

(bod XI/2) 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
(bod XI/3) 
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ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 30.03.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 15.03.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 7 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 14.03.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 15.03.2022 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


