
  č.j.: MUKV 11041/2023/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. února 2023 
(RM č. 4) 

 
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 4 
usnesení č.: 23/4/1/1  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 3/2023 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Nové Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města  
usnesení č.: 23/4/2/1  
RM schvaluje nové Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města, 
v předloženém znění, s účinností od 01.04.2023. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2023 
usnesení č.: 23/4/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2023, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 34.040 Kč. Jedná se o pojistné plnění  

od České podnikatelské pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy řidič autobusu poškodil kovové zábradlí 
na autobusovém terminálu. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění) o 34.040 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 34.040 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 9.740 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal poškodil skleněnou výplň 
autobusové zastávky v Masarykově ulici, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění) o 9.740 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 9.740 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 96.077 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k zatečení atmosférickými srážkami 
a poškození stropu v ICafé u Masarykova mostu, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění) o 96.077 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní 
rozvoj) o 96.077 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 1.018.806 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, která je účelově určena pro MŠ Dr. E. 
Beneše, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.018.806 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3111 o 1.018.806 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 10.800 Kč. Jedná se o finanční prostředky 
na zajištění úhrady nákladů za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny na základě Smlouvy 
o spolupráci při zajištění ubytování mezi Středočeským krajem a městem Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
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příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 10.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, 
§ 6221 o 10.800 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2023 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 37.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy). Důvodem je nákup 
kancelářského nábytku pro nového pracovníka na odboru Životního prostředí (3x skříň á 9.300 Kč, 1x 
kontejner á 5.400 Kč a 1x stůl á 4.600 Kč). S tímto výdajem nebylo počítáno v rozpočtu na rok 2023. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 76.230 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516. Finanční prostředky 
budou použity na energetický posudek budovy (59.290 Kč) a úpravu rozpočtu dle podmínek Státního 
fondu podpory investic (16.940 Kč) u dotační akce „Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou“. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 344.495,47 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky 
budou použity na doplnění a aktualizaci databáze v programu Misys – pasport Hřbitovy, viz materiál 
odboru RIaSM bod č. IV/2.  

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 23/4/4/1  
1. RM bere na vědomí aktuální stav projektové dokumentace ve stupni pro společné územní rozhodnutí  

a stavební povolení na akci: „Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - projektová 
dokumentace“. 

2. RM schvaluje přerušení projekčních prací pro překážku na straně objednatele ve formě dopracování 
průzkumu stávající dešťové kanalizace v majetku města. V souladu se smlouvou č. objednatele: 
RISML/00070/2022 ze dne 10.05.2022, bude zhotoviteli INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, 
prodloužen termín odevzdání díla o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu 
smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. 

 

Bod programu: Zpracování a aktualizace dat v systému Misys – pasport Hřbitovy 
usnesení č.: 23/4/4/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. GIS projekt s.r.o., Krále Jiřího 1018/38, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 
29065968 ve výši 344 495,47 Kč vč. DPH na naplnění a zpřístupnění dat v programu Misys – pasport Hřbitovy. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o pořádání orientačního běhu  
usnesení č.: 23/4/5/1 
RM bere na vědomí informaci o pořádání měřeného tréninku v orientačním běhu konaného dne 25.02.2023, 
oddílem orientačního běhu TJ Sokol Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (Zámeček Kralupy s.r.o.) 
usnesení č.: 23/4/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení, provozu, údržby a oprav  vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č.  729/9, parc. č. 540/3 a parc. č. 541/1 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Zámeček Kralupy s.r.o., se sídlem U Dýhárny 1162, 278 01, 
Kralupy nad Vltavou, IČO 06650074, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m a 400 Kč  
za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákonem. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice  
usnesení č.: 23/4/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - práva umístění, provozu, údržby a oprav kanalizační přípojky  
na pozemcích parc. č. 535/7, parc. č. 535/8, parc. č. 535/9, parc. č. 535/22 a 524/9 v k. ú. Minice u Kralup  
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 475/11 
k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 5.800,00 Kč. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (CETIN a.s.) 
usnesení č.: 23/4/5/4 

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 572/8 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, IČ 04084063, za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene 
podle § 39a a §39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. Pro výpočet bude využita aplikace ebremena.cz. 
K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt 
usnesení č.: 23/4/5/5 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 s P. K., zaměstnancem 
Technických služeb města Kralup nad Vltavou, jako na byt služební. 

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů  
usnesení č.: 23/4/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů panu V. D., nar. XXXXXXXXXXXXX, TP XXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/4/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova 900 paní N. K. ze sociálních důvodů 

na  dobu 1 roku od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta brigádníků 679 paní M. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
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 01.03.2023 do 28.02.2024.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 23/4/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.03.2023 do 29.2.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. K.,  

na dobu určitou od 01.03.2023 do 29.2.2024. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 254 v DPS V Luhu 1181, panu A. H., na dobu určitou 

od 01.03.2023 do 29.2.2024. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 351 v DPS V Luhu 1181, paní M. K., na dobu určitou 

od 01.03.2023 do 29.02.2024. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181, paní B. K., na dobu určitou 

od 01.03.2023 do 29.02.2024. 
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6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181, paní A. S., na dobu určitou 
od 01.03.2023 do 29.02.2024. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 558 v DPS V Luhu 1181, panu V. V., na dobu určitou 
od 01.03.2023 do 29.2.2024. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Odvolání člena KOMISE ŠKOLSKÉ A PREVENCE KRIMINALITY, Jmenování nového člena 
KOMISE ŠKOLSKÉ A PREVENCE KRIMINALITY na funkční období 2022 – 2026 
usnesení č.: 23/4/8/1 
1. RM odvolává paní RNDr. Ivanu Krausovou, Ph.D. (KSČM) z funkce člena KOMISE ŠKOLSKÉ A PREVENCE 

KRIMINALITY, ke dni 20.02.2023. 
2. RM volí členem KOMISE ŠKOLSKÉ A PREVENCE KRIMINALITY na funkční období 2022 - 2026 paní  

Bc. Karolínu Šnoblovou, ke dni 20.02.2023. 

 

Bod programu: Poskytnutí dotace – Ak. soch. Josef Majrych 
usnesení č.: 23/4/8/2 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5493 
(neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 0011 z fondu STA, Ak. soch. Josefu Majrychovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 20.000 Kč na nákupskleněných pohárů pro závodníky  
na prvních třech místech a dalších cen XLV. ročníku krasobruslařského závodu „Kralupská klička“ a RM 
schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Ak. soch. Josefem 
Majrychem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: DPS - Žádost o přidělení bytu 
usnesení č.: 23/4/9/1 
RM schvaluje přidělení bytu č. 258 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní I. Ch., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Nákup projektoru pro kino Vltava 
usnesení č.: 23/4/9/2 
1. RM schvaluje změnu postupu v rámci výběru dodavatele, tj. podle části 3. písm. b) Směrnice upravující 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to oslovením min. 3 vybraných dodavatelů v rámci pořízení 
nového projektoru pro kino Vltava. 

2. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení nového projektoru BARCO SP4K-15C pro kino Vltava  
s dodavatelem Josef Haškovec, se sídlem Na Jivinách 468/6, 161 00 Praha 6, IČ: 15916782, za cenu 
1.921.300,00 Kč bez DPH, resp. 2.324.773,00 Kč s DPH. 

3. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 2.324.773,00 Kč z investičního fondu PO KaSS na uhrazení 
předmětného nákupu. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – Zkrácení provozní doby budovy Dr. E. Beneše dne 24.2.2023 
usnesení č.: 23/4/9/3 
RM souhlasí se zkrácením provozu budovy Dr. E. Beneše dne 24.02.2023 z důvodu nutného provedení čištění 
vodovodního potrubí, při kterém musí dojít k odstávce vody, následovně: 06:30 – 13:00 hod.  

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období leden 2023 
usnesení č.: 23/4/9/4 
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období leden 2023. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 02/2023 
usnesení č.: 23/4/11/1 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 2/2023 ze dne 06.02.2023. 

Bod programu: Zápis č. 1 z jednání Komise majetkoprávní   
usnesení č.: 23/4/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise majetkoprávní ze dne 23.01.2023. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 06.03.2023 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 21.02.2023. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 4 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.02.2023. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 20.02.2023 
 
 
 
  
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


