
  č.j.: MUKV 2765/2023/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. ledna 2023 
(RM č. 1) 

 
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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 1 
usnesení č.: 23/1/1/1  
RM schvaluje návrh programu 1. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 27/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 29/2022 
usnesení č.: 23/1/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 285.741,91 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bezbariérový chodník Na Cikánce, Kralupy 
nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 285.741,91 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 - ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o 285.741,91 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 510.000 Kč v rámci  kap. č. 1 – ekonomický odbor,  

z § 6409 (rezerva města na investice) na § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky budou 
použity na posílení položky odvod DPH, který byl vyšší z důvodu prodeje pozemku dle směnné smlouvy se 
spol. Rezidence nad Vltavou a.s.  

 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2023 
usnesení č.: 23/1/3/2  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2023, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 157.672,97 Kč. Jedná se o vratku 

finančních prostředků účelově určených na úhradu výdajů vzniklých v roce 2022 v souvislosti s přípravnou 
fází na volbu prezidenta ČR. Nevyužité finanční prostředky budou zaslány na účet Středočeského kraje. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 157.672,97 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6402 o 157.672,97 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2023 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 414.788 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace - celkem) na § 3613 org. 619. Finanční prostředky budou použity  
na vypracování projektové dokumentace na akci „Stavební opravy při rekonstrukci Restaurace Vltava, 
nám. J. Seiferta čp. 706, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/9. 

 

Bod programu: Návrh rozpočtů PO a spol. s r.o.města Kralupy nad Vltavou na rok 2023 
usnesení č.: 23/1/3/3 
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací a spol. s  r. o. města Kralupy nad Vltavou na rok 2023  
dle přílohy důvodové zprávy. 

 



str. 2 

Bod programu: Návrh střednědobých výhledů rozpočtů PO a spol. s  r.o. města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 23/1/3/4 
RM schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací a spol. s r. o. města Kralupy  
nad Vltavou na období 2024 – 2025 dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Návrh směrnice o poskytování cestovních náhrad 
usnesení č.: 23/1/3/5 
RM schvaluje předložený návrh směrnice č. 1/2023 o poskytování cestovních náhrad s účinností 
od 01.01.2023, v předloženém znění. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Úklid MěÚ, parkovacího domu a autobusového terminálu v Kralupech  
nad Vltavou 
usnesení č.: 23/1/4/1  
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na služby s názvem 

„Úklid Městského úřadu, parkovacího domu a autobusového terminálu 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 k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení 
na služby s názvem „Úklid Městského úřadu, parkovacího domu a autobusového terminálu v Kralupech 
nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM  

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa  
usnesení č.: 23/1/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

stavební práce s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“ 
v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k podlimitní veřejné 
zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Řešení zpevněných 
ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
-  Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 

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

Náhradníci:  
- Libor Lesák, starosta 



str. 3 

- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM  

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce pavilonu MV 3 ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou –  
projektová dokumentace  
usnesení č.: 23/1/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby 

s názvem „Rekonstrukce pavilonu MV 3 ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou – projektová 
dokumentace“ 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 ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na služby s názvem „Rekonstrukce pavilonu MV 3 ZŠ Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou – projektová dokumentace“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- PLÁN PLUS s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČO: 62917544 
- Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245 
- Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, 616 00 Brno, IČO: 25764314 
- INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443 
- RH-ARCH s.r.o., Praha 1, Nekázanka 881/9, 49705890 

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

Náhradníci:  
- Libor Lesák, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu – III. etapa “ – AD, TDS, koordinátor BOZP –  
dodatky k příkazním smlouvám  
usnesení č.: 23/1/4/4 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. RISML/00084/2022 na výkon autorského 

dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se 
společností CODE, spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice  IČ: 492 86 960. Předmětem dodatku je 
prodloužení výkonu činnosti do 28.02.2023 za celkovou cenu 34 200 Kč bez DPH resp. 41 382 Kč vč. DPH. 
Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. Úhrada výkonu činnosti za měsíc únor ve 
výši 11 400 Kč bez DPH resp. 13 794 Kč vč. DPH půjde k tíži zhotovitele stavby – viz. článek XIII. Smluvní 
pokuty, odstavec 2. a.) Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na 

činnost koordinátora BOZP, činnost autorského dozoru projektanta a činnost technického dozoru 

stavebníka, jež vzniknou objednateli po termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. RISML/00083/2022 na výkon technického 

dozoru stavebníka – stavební specialista v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu 
Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se společností Ing. Arch. Jan Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090. 
Předmětem dodatku je prodloužení výkonu činnosti do 28.02.2023 za celkovou cenu 90 000 Kč bez DPH. 
Příkazník není plátce DPH. Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. Úhrada 
výkonu činnosti za měsíc únor ve výši 30 000 Kč bez DPH půjde k tíži zhotovitele stavby - viz. článek XIII. 
Smluvní pokuty, odstavec 2. a.) Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí objednateli v plné výši jeho 

náklady na činnost koordinátora BOZP, činnost autorského dozoru projektanta a činnost technického 

dozoru stavebníka, jež vzniknou objednateli po termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. RISML/00082/2022 na výkon technického 

dozoru stavebníka – technologický specialista v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu 
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Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se společností Ing. Bohumil Šťastný, Hradištko 129. Předmětem dodatku 
je prodloužení výkonu činnosti do 28.02.2023 za celkovou cenu 131 085,48 Kč bez DPH. Příkazník není 
plátce DPH. Finanční náklady budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. Úhrada výkonu činnosti za 
měsíc únor ve výši 43 695,16 Kč bez DPH půjde k tíži zhotovitele stavby - viz. článek XIII. Smluvní pokuty, 
odstavec 2. a.) Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost 

koordinátora BOZP, činnost autorského dozoru projektanta a činnost technického dozoru stavebníka, jež 

vzniknou objednateli po termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. RISML/00085/2022 na výkon koordinátora 

BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, se 
společností Bohumil Oliva, U Lipky 428, Lány,  IČ: 04196082. Předmětem dodatku je prodloužení výkonu 
činnosti do 28.02.2023 za celkovou cenu 19 800 Kč bez DPH resp. 23 958 Kč vč. DPH. Finanční náklady 
budou hrazeny z úvěru na předmětnou stavbu. Úhrada výkonu činnosti za měsíc únor ve výši 6 600 Kč bez 
DPH resp. 7 986 Kč vč. DPH půjde k tíži zhotovitele stavby - viz. článek XIII. Smluvní pokuty, odstavec 2. a.) 
Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost koordinátora 

BOZP, činnost autorského dozoru projektanta a činnost technického dozoru stavebníka, jež vzniknou 

objednateli po termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

 
Bod programu: Žádosti o dotace na projekty prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci Programu  
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 
usnesení č.: 23/1/4/5 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou - Asistent prevence kriminality - 

2023“ z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 s celkovými náklady 642 900,- Kč, 
z toho požadovanou dotaci ve výši 578 400,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši minimálně 
10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to minimálně 64 500,- Kč. 

2. RM  schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS-2023“ 
z Programu prevence kriminality 2023 s celkovými náklady 60 130,- Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 
54 110,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši minimálně 10 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu, a to minimálně 6 020,- Kč. 

 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2023 
usnesení č.: 23/1/4/6 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nenechte se chytit do sítě“ z Programu 2023  

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence a závazek 
spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje Základní škole Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou, podání žádosti o dotaci  
na projekt „Semiramis 2023“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  
ze Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování projektu. 

 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci – Adaptační skupiny pro děti a cizince migrující z Ukrajiny leden – 
červen 2023 
usnesení č.: 23/1/4/7 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny leden – 
červen 2023“ z MŠMT. 

 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci a výběr administrátora dotace na akci  „Nová expozice Městského 
muzea v Kralupech nad Vltavou“ 
usnesení č.: 23/1/4/8 
1. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Nová expozice Městského muzea  

v Kralupech nad Vltavou “ v rámci výzvy 34. MUZEA z  Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027 
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2. RM schvaluje administrátora žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Nová expozice Městského muzea  
v Kralupech nad Vltavou“, Ing. Ivetou Holou, Školní 436, 252 43 Průhonice, IČ:74335154, za cenu  40 000,- 
Kč bez DPH, 48 400,- Kč včetně DPH.  

 
Bod programu: Stavební opravy při rekonstrukci Restaurace Vltava, nám. J. Seiferta čp. 706, Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 23/1/4/9 
RM schvaluje proplacení faktury č. 202210573 od EU POLYMER LTD., odštěpný závod Nad Ryšánkou 2079/8, 
Krč, 147 00 Praha 4, IČO: 044 64 389; DIČ: CZ6837448426 za vypracování projektové dokumentace na akci 
„Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci Restaurace Vltava, nám. J. Seiferta čp. 706, Kralupy nad Vltavou“ 
v částce 342.800,- Kč bez DPH (414.788,- Kč vč DPH). 

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Nájem pozemků parc. č. 3/33, 3/8 a 1629 v k. ú. Kralupy nad Vltavou   
usnesení č.: 23/1/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků parc. č. 3/33 o výměře 197m2, parc. č. 3/8  
o výměře 200m2 a části pozemku parc. č. 1629 o výměře 13m2 (celková výměra 410m2) v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou, s paní V. Č., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemků jako zahrady 
u rodinného domu čp. 71, Havlíčkova, Kralupy nad Vltavou za podmínky dodržení regulativ platných pro 
aktivní zónu záplavového území. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 
měsíců, výše nájemného je 10 Kč/m2/rok, tj. 4.100,- Kč/rok.  

 

Bod programu: Nájem části pozemku parc. č. 35/1 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou  
usnesení č.: 23/1/5/2 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 35/1 o výměře 159m2 v k. ú. Minice 
u Kralup nad Vltavou, s panem T. B., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku 
k zahrádkaření a rekreaci za podmínky dodržení regulativ platných pro aktivní povodňovou zónu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného je  
5,- Kč/m2/rok, tj. 795,- Kč/rok. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Správa železnic) - zrušení usnesení 
RM č. 20/21/5/5 ze dne 17.08.2020 
usnesení č.: 23/1/5/3 
1. RM ruší usnesení  č. 20/21/5/5 ze dne 17.08.2020. 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, práva umístění, provozu, údržbu a oprav dálkového sdělovacího 

kabelu na pozemcích parc. č. 3/72, parc. č. 3/98, parc. č. st.72/7, parc. č. 569/2, parc. č. 590/7, parc. č. 
669/1, parc. č. 1770 a parc. č. 1771, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná,  1003/7, Praha 1 – Nové 
Město,  IČ 70994234, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč - zrušení usnesení RM č. 13/26/5/1 ze dne 
22.10.2013 v části 2) 
usnesení č.: 23/1/5/4 
1. RM ruší usnesení  č. 13/26/5/1 ze dne 22.10.2013 v části 2). 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, práva umístění, provozu, údržbu a oprav vodovodní  

a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 470 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 746 a parc. č. st. 214/5 v k. ú. Lobeč,  
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč u délky trasy do 10 bm uložení do komunikace a 300,- Kč  
za každý další bm trasy. K náhradě bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o přechod užívacího práva k bytu č. 1, Havlíčkova 900 
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usnesení č.: 23/1/5/5  
RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu č. 1, Havlíčkova 900 na paní M. D., nar. XXXXXXXXXXXXX. 
Nájemní smlouva bude uzavřena ze sociálních důvodů na dobu 6 měsíců od 01.10.2022 do 31.03.2023. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/1/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr. E. Beneše čp. 539 paní E. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova čp. 216 paní J. J. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků čp. 679  panu P. S. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Dr. E. Beneše čp. 539 panu K. D. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 3, Vrchlického čp. 703  Mgr. N. H. jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Komenského nám. čp. 198  Mgr. D. H., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
7. 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 01.04.2023 do 31.03.2024. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova čp. 900 panu P. B. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova čp. 900 paní V. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní  smlouvy na byt č. 15, Dr. E. Beneše čp. 539 paní K. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024. 
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 33, Chelčického 687 paní V. H. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.02.2023 do 31.01.2024. 

 
Bod programu: Schválení nájemce nebytových prostor v zadní budově Palackého čp. 6      
usnesení č.: 23/1/5/7 
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s panem Jaroslavem Štruplem, 
Kladenská 28, Kralupy nad Vltavou, IČO: 61114251, DIČ: CZ7002010664, na pronájem nebytových prostor  
o velikosti 76,6 m2 v 1. nadzemním podlaží zadní budovy Palackého náměstí čp. 6, smlouva na dobu 
neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za cenu 500 Kč/m2/rok. Náklady za spotřebu el. energie, vodné, 
stočné a ostatní služby budou hrazeny nad rámec nájmu. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Informace o konci šestiletého funkčního období ředitele ZŠ Václava Havla 
usnesení č.: 23/1/6/1 
RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o konci šestiletého funkčního období ředitele Základní školy 
Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, pana Mgr. Martina Luksíka, a možnosti vyhlášení konkurzu  
na obsazení uvedeného pracovního místa ředitele školy v zákonem stanoveném termínu, uvedeném 
v důvodové zprávě. 

 
Bod programu: Podepsání smlouvy s Nadačním fondem NOVÉ ČESKO  
usnesení č.: 23/1/6/2 
RM pověřuje starostu města Libora Lesáka podepsáním smlouvy o spolupráci při realizaci programu 
REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost s nadačním fondem NOVÉ ČESKO, se sídlem Eliášova 
274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 24697486. 
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Bod programu: Žádosti Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o dotace na rok 2023 
usnesení č.: 23/1/6/3 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace na energie pro Záchrannou 

službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, ve výši 450.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, 
o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 
(Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální investiční dotace na nákup defibrilátoru  
pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 
33, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 678.590 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený 
text, o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3599 
(Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 6322 (Investiční transfery spolkům). 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bod programu: Smlouva o dílo  - dodávka předpěstovaných rostlin – květinová  sadba pro osázení záhonů  
a nádob, závěsných květinových souprav, květinových mís a truhlíků, předpěstování a osázení květinových 
pyramid v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 23/1/7/1 
1. RM schvaluje postup podle části 3) písm. a) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, tj. přímým zadáním firmě SEMPRA Praha a.s., se sídlem U Topíren 860/2, 170 00 Praha 
7, IČ: 45797439, a to na dodávku předpěstovaných rostlin – květinová sadba pro osázení záhonů a nádob, 
závěsných květinových souprav, květinových mís a truhlíků, předpěstování a osázení květinových pyramid 
v Kralupech nad Vltavou na rok 2023. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy se společností SEMPRA Praha a.s. na dodávku předpěstovaných rostlin – 
květinová sadba pro osázení záhonů a nádob, závěsných květinových souprav, květinových mís a truhlíků, 
předpěstování a osázení květinových pyramid v Kralupech nad Vltavou pro rok 2023 za cenu 340.981,60 
Kč bez DPH tj. 402.078,52 Kč vč. DPH. 

 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Přehledové zprávy o uzavření Smluv na služby provozování Adaptačních skupin související  
s uprchlickou krizí Ukrajinců - cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle 
zákona č. 65/2022 Sb., a to na období 1-6/2023 
usnesení č.: 23/1/8/1 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o uzavření Smluv o spolupráci s Charitou Kralupy nad Vltavou, 
Sokolská 139, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800 a Spolkem MOVERE, z.s.,  Josefa Spitze 296, 27801 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 11855738, k provozování ADAPTAČNÍCH SKUPIN pro děti - cizince, kterým byla  
v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., a to na období leden  - červen 
2023. 

 

Bod programu:  
1. Změna – ve volbě členů Sportovní komise RM pro volební období 2022 – 2026 
2. Oprava administrativní chyby ve jménu členky Komise školské a prevence kriminality    
3. Změna  - ve volbě členů Komise životního prostředí RM pro volební období 2022 - 2026     

usnesení č.: 23/1/8/2 
1. RM odvolává z funkce člena Sportovní komise pan Michala Topinku (KSČM), ke dni 09.01.2023. 
2. RM volí členem SPORTOVNÍ KOMISE na funkční období 2022 - 2026 pana MgA. Josefa Majrycha, ke dni 

09.01.2023. 
3. RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 22/27/8/1 a to v chybně uvedeném 

jménu  Ing. Ivy Brysové, zvolené členky KOMISE ŠKOLSKÉ A PREVENCE KRIMINALITY. 
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4. RM odvolává z funkce člena KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Mgr. Vojtěcha Richtera, ke dni 09.01.2023. 
5. RM volí členem KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ na funkční období 2022 - 2026 Ing. Jiřího Cimlera, ke dni 

09.01.2023. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: ZŠ V. Havla - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 23/1/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc prosinec 2022. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského - Přehledové zprávy  
usnesení č.: 23/1/9/2 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, za měsíc prosinec 2022. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – Provoz MŠ v době rekonstrukce elektro rozvodů a kuchyně v budově  
J. Holuba 
usnesení č.: 23/1/9/3 
RM souhlasí s návrhem úpravy organizace provozu MŠ Dr. E. Beneše v období červen až srpen 2023, z důvodu 
rekonstrukce elektrorozvodů a kuchyně v budově J. Holuba.  
 
Červen 2023  
Provoz mateřské školy Dr. E. Beneše, detašované pracoviště J. Holuba 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, bude, 
na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a po projednání se 
zřizovatelem, p ř e r u š e n a to na období od 5. června do 24. srpna 2023.  
 
Červenec 2023  
V měsíci červenci 2023 bude probíhat prázdninový provoz v budovách E. Beneše a U Jeslí pro přihlášené děti 
z celé školky. 
 
Srpen 2023  
Předškolní vzdělání dětí z budovy J. Holuba v měsíci srpnu 2023 proběhne v budově E. Beneše v běžném 
provozním režimu.  

 

Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r. o. - přehledová zpráva za prosinec 2022 
usnesení č.: 23/1/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Kralupské sportovní, spol. s r. o., za měsíc prosinec 2022. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/1/5/6 



str. 9 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 s panem D. D. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 měsíce od 01.01.2023 do 31.01.2023 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 23.01.2023 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 10.01.2023. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 1 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 09.01.2023. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10.01.2023 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


