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sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. dubna 2022 
(RM č. 9) 

 
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. 9 
usnesení č.: 22/9/1/1  
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 8/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
  

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Stavební úpravy objektu SDH Minice – šatna, kancelář 
usnesení č.: 22/9/4/1  
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu SDH 
Minice – šatna, kancelář“ s dodavatelem MONTAKO – stavební s.r.o., se sídlem Vodárenská 732, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416, za celkovou cenu 607.929,97 Kč bez DPH, resp. 735.595,26 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Zajištění tiskových služeb pro vydání Kralupského zpravodaje  
usnesení č.: 22/9/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Zajištění tiskových služeb  
pro vydání Kralupského zpravodaje“ s dodavatelem TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o., se sídlem průmyslový areál 
Budova P 13, 533 53 Pardubice – Semtín, IČ: 25970127, za cenu 0,34 Kč bez DPH/1 strana tisku, resp. 0,374 Kč 
s DPH/1 strana tisku při zadavatelem daném rozsahu 28 až 40 stran a nákladu 2800 – 2900 ks, a to po celou 
dobu plnění od 01.05.2022 do 30.04.2025. 

 
Bod programu: Seznam místních komunikací, u kterých město Kralupy nad Vltavou nebude povolovat 
stavební vstup bez schválení radou města 
usnesení č.: 22/9/4/3 
RM schvaluje předložený seznam místních komunikací na území města Kralupy nad Vltavou aktualizovaný 
k 28.02.2022, u kterých město nebude povolovat stavební vstup bez individuálního schválení stavebního 
vstupu radou města, z důvodu ochrany kvalitního stavu komunikace po proběhlé rekonstrukci, s délkou 
příslušných ochranných lhůt. 

 
Bod programu: Přijetí dotací ze Středočeského kraje z Programu 2022 
usnesení č.: 22/9/4/4 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek, ve výši 100 000,- Kč na projekt „Festival poezie  
a přednesu Seifertovy Kralupy 2022“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

  
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Úklid Městského úřadu Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/9/4/5 
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RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Úklid Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem SKYCLEAN s.r.o., se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5, IČO: 
04948220, za celkovou cenu běžného a generálního úklidu 2.180.000,00 Kč bez DPH, resp. 2.637.800,00 Kč 
s DPH, s cenou za mimořádný úklid 120,00 Kč bez DPH/1 hodina a za havarijní úklid 120,00 Kč bez DPH/1 
hodina.  
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/9/5/1 
RM schvaluje  záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 62/20 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře  
8 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.05.2022 do 31.10.2022  
za nájemné 3.200 Kč, v dalších letech vždy od 01.04. do 31.10. za nájemné 3.733 Kč, za účelem provozování 
letní předzahrádky před provozovnou v Riegrově ulici čp. 172/3, Kralupy nad Vltavou. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/9/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně na pozemku parc. č. 565/1 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. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/9/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 153/40, parc. č. 142/1, parc. č .153/41, parc. č. 182/18, 
parc. č. 142/35, parc. č. 182/4, parc. č 182/15, parc. č. 182/17, parc. č. 156/113, parc. č. 153/12, parc. č. 
153/15 a parc. č.  153/27 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. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 22/9/5/4 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Jana Palacha 738  paní J. H. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů 
usnesení č.: 22/9/8/1 
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám uvedeným v důvodové zprávě  
a v předložených částkách, v souvislosti s realizací zdravotně-bezpečnostních opatření proti šíření epidemické 
nákazy Covid 19. 
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Bod programu: Žádost o přidělení individuální dotace pro Charitu Kralupy nad Vltavou – řešení situace 
ukrajinských uprchlíků 
usnesení č.: 22/9/8/2 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na úhradu nákladů spojených s řešením situace 
ukrajinských uprchlíků v rámci ORP Kralup nad Vltavou 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. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 10, § 6221 (Humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5223 
neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Doplňovací volby do školské rady  
usnesení č.: 22/9/9/1 
RM bere na vědomí zápis o konání a výsledku doplňovacích voleb zástupců z řad zákonných zástupců žáků  
do školské rady ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, pro funkční období 2020-2023. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského – Žádost o schválení čerpání z fondu investic 
usnesení č.: 22/9/9/2   
RM schvaluje dodatečně Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 138, čerpání z fondu investic 
organizace ve výši 138.896 Kč na pořízení serveru Dell PowerEdge R740XD. 

Bod programu: Nabídka majetku zřizovateli TSM Kralupy nad Vltavou zřizovateli   
usnesení č.: 22/9/9/3 
RM schvaluje odprodej nabízeného majetku – stavebního materiálu v množstevním rozsahu a druhové 
skladbě podle předložené fotodokumentace, přiložené k důvodové zprávě, do vlastnictví jiné osoby, podle  
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Bod programu: Městské muzeum - Studie proveditelnosti nové muzejní expozice v bývalém pivovaru 
usnesení č.: 22/9/9/4 
1. RM schvaluje zadání vypracování studie proveditelnosti nové muzejní expozice v bývalém pivovaru 

architektonické kanceláři Roháč Stratil Architektonický Ateliér. 
2. RM schvaluje způsob financování vypracování studie proveditelnosti muzejní expozice v bývalém 

pivovaru v Kralupech nad Vltavou z rezervního fondu Městského muzea Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o odpis nedobytných pohledávek   
usnesení č.: 22/9/9/5 
1. RM doporučuje ZM schválit, v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Praze čj.  KSPH 71 INS 

5152/2018-B o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka spol. Dom Servis s.r.o,  
IČO 26140527, odpis zbývající části nedobytné pohledávky za dlužné služby za období  
r. 2018 v celkové výši 735.152,47 Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit, v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích řízení č.j. 
KSCB 25 INS 18584/2015-B-34 o osvobození dlužníka p. L. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX od placení 
pohledávek zahrnutých i nezahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny, odpis 
nedobytné pohledávky za dlužné nájemné a služby za období r. 2007 – r. 2010 v celkové výši 122.666 Kč. 

3. RM doporučuje ZM schválit v návaznosti na usnesení soudního exekutora JUDr. Ing. Petra Kučery  
o zastavení exekuce č.j. 150 EX 2042/14-49 z důvodu úmrtí odpis nedobytné pohledávky u pí M. S., bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za dlužné nájemné a služby za období r. 2010 – r. 2012 ve výši  
59.408  Kč. 
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4. RM schvaluje v návaznosti na usnesení soudního exekutora  Mgr. Tomáše Pospíchala o zastavení exekuce 
č.j. 070 EX 1881/08-72 z důvodu úmrtí odpis nedobytné pohledávky u pí R. N., bytem XXXXXXXXXXXXXXX  
za dlužné nájemné za období r. 2007 – r. 2009 ve výši 12.170 Kč. 

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 22/9/11/1 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 3 z 30.03.2022. 

 

Bod programu: Komise sociálně právní ochrany dětí 
usnesení č.: 22/9/11/2 
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 2 ze dne 28.03.2022. 

 

Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady 04/2022 
usnesení č.: 22/9/11/3 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 4/2022 ze dne 04.04.2022.           
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka majetku zřizovateli TSM Kralupy nad Vltavou zřizovateli   
usnesení č.: 22/9/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku – stavebního materiálu od Technických služeb města Kralupy  
nad Vltavou, příspěvková organizace, v množstevním rozsahu a druhové skladbě podle předložené 
fotodokumentace, přiložené k důvodové zprávě. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 27.04.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 12.04.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 9 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 11.04.2022. 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 12.04.2022 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta              Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


