
  č.j.: MUKV 17057/2023/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. března 2023 
(RM č. 6) 

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

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 6 
usnesení č.: 23/6/1/1  
RM schvaluje návrh programu 6. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5/2023 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Vyjádření IT oddělení k nabídce IS Revisio – Správa nemovitostí online, firmy ScyCom online 
usnesení č.: 23/6/2/1  
1. RM bere na vědomí předložené vyjádření IT oddělení MěÚ k nabídce IS Revisio – Správa nemovitostí 

online, firmy „ScyCom online“. 
2. RM schvaluje postup výběru dodavatele a uzavření licenční smlouvy podle Části 5. Obecná ustanovení, 

písm. r) „Směrnice upravující Pravidla pro zadávání veřejných zakázek,“ a to na poskytnutí licence  
pro užívání informačního systému Reviso, v konfiguraci podle předložené cenové nabídky ze dne 
19.01.2023 (moduly - Technologie, Pasportizace a Energetika), na dobu neurčitou, pro neomezený počet 
uživatelů a pro všechny objekty v majetku města Kralupy nad Vltavou a městských subjektů, se spol. 
SkyCom online, s.r.o., se sídlem Tolstého 51/12, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 04540999, za cenu 
28 000,00 Kč bez DPH/měsíc, s účinností od 1.6.2023. 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 7/2023 
usnesení č.: 23/6/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2023, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 6.500 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 

Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal odcizil součást bronzové sochy 
Švejka na Palackého nám., Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění) o 6.500 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 6.500 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 271.800 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 příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 271.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 271.800 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 1.500.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z MŠMT v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny leden – červen 2023. 
Finanční prostředky jsou určeny pro město Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4116 o 1.500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 6221 o 1.500.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2023 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 269.675 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy). Finanční 
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prostředky budou použity na přestavbu vozidla Taxík Maxík – Ford Custom Combi, viz usnesení RM ze dne 
06.03.2023 č. 23/5/9/5. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 194.127 Kč z kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 (bytové 
hospodářství) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města). Jedná se o ponížení příspěvku na 
provoz pro PO Městský bytový podnik na základě usnesení RM ze dne 06.03.2023 č. 23/5/9/1. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 121.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 567. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s kácením stromů pro účely stavby „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - IV. etapa“. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 55.418,21 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 593. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu nákladů spojených s přeložkou vedení CETIN pro účely stavby „Autobusový terminál 
v Kralupech nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/1. 
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.600 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3111. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek 
MŠ Dr. E. Beneše na úhradu tříletého předplatného elektronického školního informačního systému 
Digiškolka od společnosti Bakaláři software s.r.o., viz bod č. IX/1. 
 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 164.802 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Jedná se o nákup nového záložního 
zdroje (pro vzduchotechniku, požární EPS, odvětrání, výtahy) pro budovu MěÚ. Stávající zdroj nejde 
opravit. 

 

Bod programu: Návrh směrnice č. 2/2023 účtový rozvrh města pro rok 2023 
usnesení č.: 23/6/3/2 
RM schvaluje směrnici č. 2/2023 účtový rozvrh města pro rok 2023 s účinností od 01.01.2023, v předloženém 
znění. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přeložka CETIN – autobusový terminál – skutečné náklady 
usnesení č.: 23/6/4/1  
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o konečném vyúčtování překládky sítě elektronických 
komunikací společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň a schvaluje úhradu chybějících 
nákladů ve výši 55 418,21 Kč z rezervy na investice na rok 2023. 

 

Bod programu: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – smluvní pokuty 
usnesení č.: 23/6/4/2 
1. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. Smluvní pokuty, odst. 2, bodu a) Smlouvy o dílo, č. objednatele: 

RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, v rámci akce „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy 
nad Vltavou – III. etapa“, která bude udělena zhotoviteli stavby, společnosti Bohemik s.r.o., se sídlem 
Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, za prodlení s termínem dokončení díla dle č. III. Doba plnění, 
odst. 1, o celkových 28 kalendářních dní, a to ve výši 420 000,00 Kč. 

2. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. Smluvní pokuty, odst. 2, bodu a) Smlouvy o dílo, č. objednatele: 
RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, v rámci akce „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy 
nad Vltavou – III. etapa“, která bude udělena zhotoviteli stavby, společnosti Bohemik s.r.o., se sídlem 
Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, jako náhrada nákladů za činnost technického dozoru 
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stavebníka – část stavební, Ing. arch. Jan Studený, Bílichov 14, 273 74 Bílichov, IČ: 018 27 090, 
ve výši 30 000,00 Kč bez DPH (není plátce DPH). 

3. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. Smluvní pokuty, odst. 2, bodu a) Smlouvy o dílo, č. objednatele: 
RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, v rámci akce „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy 
nad Vltavou – III. etapa“, která bude udělena zhotoviteli stavby, společnosti Bohemik s.r.o., se sídlem 
Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, jako náhradu nákladů za činnost autorský dozor společnosti 
CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ: 49286960, ve výši 11 400,00 Kč bez DPH, 
resp. 13 794,00 Kč vč. DPH. 

4. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. Smluvní pokuty, odst. 2, bodu a) Smlouvy o dílo, č. objednatele: 
RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, v rámci akce „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy 
nad Vltavou – III. etapa“, která bude udělena zhotoviteli stavby, společnosti Bohemik s.r.o., se sídlem 
Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, jako náhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP, pan 
Bohumil Oliva, U Lipky 428, 270 61 Lány, IČ: 04196082, ve výši 6 600,00 Kč bez DPH, resp. 7 986,00 Kč vč. 
DPH. 

5. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. Smluvní pokuty, odst. 2, bodu a) Smlouvy o dílo, č. objednatele: 
RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, v rámci akce „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy 
nad Vltavou – III. etapa“, která bude udělena zhotoviteli stavby, společnosti Bohemik s.r.o., se sídlem 
Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, jako náhradu nákladů za činnost technického dozoru 
stavebníka – část technologie, Ing. Bohumil Šťastný, Hradišťko 129, 289 12 Hradišťko, IČ: 409 24 394,  
ve výši 43 695,16 Kč bez DPH (není plátcem DPH). 

 

Bod programu: Restaurace Šalanda, Kralupy nad Vltavou – zvedací plošina  
usnesení č.: 23/6/4/3 
1. RM bere na vědomí požadavek provozovatele restaurace Šalanda a občanů s omezenou pohybovou 

schopností na zřízení šikmé zvedací plošiny na hlavním schodišťovém rameni vstupu z chodníku  
do restaurace. 

2. RM souhlasí s realizací předmětné zvedací plošiny, v případě, že provozovatel restaurace tuto akci zajistí 
na své náklady. 

 

Bod programu: MŠ nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce oken 
usnesení č.: 23/6/4/4 
1. RM schvaluje postup výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo dle Části 5. Obecných ustanovení, 

písm. s) Směrnice upravující Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to na akci „MŠ nábřeží J. Holuba, 
Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce oken“, se zhotovitelem GEUS okna a.s., Modřanská 409/68, 143 00 
Praha (obchodní kancelář: Mostní 747, 278 01 Kralupy nad Vltavou), IČ: 46356835, za celkovou cenu 
2.612.456,- Kč bez DPH (3.161.072,- Kč s DPH). 

2. RM schvaluje dodávku a montáž parotěsné fólie ke splnění ČSN 730540-2 ve výši 69.600,- Kč bez DPH 
(84.216,- Kč vč DPH) v rámci akce „MŠ nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce oken“, 
kterou provede zhotovitel GEUS okna a.s., Modřanská 409/68, 143 00 Praha (obchodní kancelář: Mostní 
747, 278 01 Kralupy nad Vltavou), IČ: 46356835. Před podpisem smlouvy dodavatel předloží  
k odsouhlasení řešení detailu zabudování oken v oblasti parapetu a ostění/nadpraží. 

 

Bod programu: Realizace repliky historických městských hodin v Husově ulici  
usnesení č.: 23/6/4/5 
1. RM schvaluje realizaci městských hodin v Husově ulici, zničených v souvislosti s leteckým náletem  

v r. 1945, a to ve variantě repliky původních historických hodin. Kamenný sokl s dvoustrannou lucernou 
bude proveden z pískovce a stožár s lucernami budou navrženy jako kovové (ocel a kovářská čerň). 

2. RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. kontrolního rozpočtu  
a soupisu prací s výkazem výměr, spol. Ateliér DUK s.r.o., Kopřivnická 615, 199 00 Praha 9, za celkovou 
cenu 156 332 Kč vč. DPH. 
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Bod programu: Havárie rozvodů vodovodu v prostoru sauny – plavecký bazén  
usnesení č.: 23/6/4/6 
RM schvaluje uzavření objednávky na vzniklé práce na opravě rozvodů vodovodu v prostorách stávající sauny 
v objektu plaveckého bazénu, čp. 1089, za účelem odstranění havarijního stavu vodovodních rozvodů. 
Objednávka bude vystavena zhotoviteli opravy vodovodu, a to spol. Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 
Dobříš, IČ: 24265021, za celkové náklady ve výši 74 680,00 Kč bez DPH, resp. 90 362,80 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – TDI a BOZP  
usnesení č.: 23/6/4/7 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření příkazní smlouvy na akci „Adaptace pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou – technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP“ s dodavatelem „SDRUŽENÍ 
REALSTAV a BMS – Pivovar Kralupy nad Vltavou“ se společníky REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem 
Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210 a Building management 
solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28812999 za celkovou cenu 
1.406.000,00 Kč bez DPH, resp. 1.701.260,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Smlouva o sdružení zadavatelů – Cyklostezka Kralupy – Zákolany (dokončení) 
usnesení č.: 23/6/4/8 
RM schvaluje Smlouvu o sdružení zadavatelů mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcemi Otvovice  
a Zákolany za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka Kralupy 
– Zákolany (dokončení)“. 

 

Bod programu: Vyloučení účastníka ZŘ – Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou –  
projektová dokumentace 
usnesení č.: 23/6/4/9 
RM schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ 
Václava Havla v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“, společnost Atelier 99 s.r.o., se sídlem 
Purkyňova 17/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245, a to v souladu s ust.  § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť údaje a doklady 
předložené účastníkem zadávacího řízení nebyly účastníkem objasněny nebo doplněny na základě žádosti 
podle § 46 zákona. 

 

Bod programu: „Stavební opravy bytu školníka u ZŠ G. Klapálka – stavební práce“ 
usnesení č.: 23/6/4/10 
RM bere na vědomí zpracování a předání projektové dokumentace na akci s názvem: „Stavební opravy bytu 
školníka u ZŠ G. Klapálka – projektová dokumentace“. 

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Záměr města pronajmout  pozemky v k. ú. Kralupy (Hrombaba)    
usnesení č.: 23/6/5/1 
1. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemky parc. č. 396/6, parc. č. 446/40, parc. č. st. 1525, včetně 

technické haly umístěné na pozemku, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou,  za účelem zpracovávání dřevního a 
rostlinného biodpadu. 

2. RM schvaluje odkoupení zabezpečovacího systému Paradox, nainstalovaného na technické hale umístěné 
na pozemku parc. č. st. 1525 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za cenu 10.000,- Kč bez DPH od společnosti ZDO 
- odpady s.r.o., IČO 09192085. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (Tamero Invest s.r.o.) 
usnesení č.: 23/6/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení, provozu, údržby a oprav horkovodu  
na pozemcích, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, parc. č. 3/75, parc. č. 3/12, parc. č. 
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573/5,parc. č. 3/4, parc. č. 569/2, parc. č. 3/98,parc. č. 590/7, parc. č. st.72/7,  parc. č. 1673, parc. č. 1674 a 
parc. č. 1675/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou. ve prospěch společnosti Tamero Invest s.r.o., se sídlem O. 
Wichterleho, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 24781452, 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. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (CETIN a.s.) 
usnesení č.: 23/6/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 573/4 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: Žádost o přechod užívacího práva k bytu  č. 8, Dr. E. Beneše 539 
usnesení č.: 23/6/5/4 
RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu č. 8, Dr. E. Beneše 539 na paní J. J., nar. XXXXXXXXXXXX.  
Nájemní smlouva bude uzavřena ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Návrhy na uzavření nájemních smluv na služební byty  
usnesení č.: 23/6/5/5 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Komenského s Bc. K. Š., zaměstnancem ZŠ Kralupy 

nad Vltavou, Komenského nám., jako na byt služební. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr. E. Beneše čp. 539 s T. L., zaměstnancem ZŠ 

Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, jako na byt služební. 

 

Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů  
usnesení č.: 23/6/5/6 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní J. V., nar. XXXXXXXXXXXX, TP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/6/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Vrchlického čp. 703 paní M. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2023 do 30.04.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 13, Chelčického čp. 687 paní J. D. ze sociálních 

důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2023 do 30.04.2024. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Havlíčkova 900 paní M. D. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 01.04.2023 do 30.06.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova čp. 900 panu Z. M. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2023 do 30.04.2024. 

 
Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00073/2022 dohodou a záměr města pronajmout 
nebytové prostory v objektu MěÚ 
usnesení č.: 23/6/5/8 
1. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMSMLO/00073/2022  s panem 

Lukášem Jedličkou, se sídlem Praha 10 - Malešice, Tuchorazská 425/7, PSČ 108 00, IČ: 75425131, 
dohodou ke dni 30.04.2023. 
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2. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, 
Kralupy nad Vltavou, za účelem zřízení provozovny občerstvení pro zaměstnance a návštěvníky MěÚ, 
obálkovou metodou, ve znění oznámení uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

3. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení „Provozovna s občerstvením MěÚ“ v tomto 
složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl 
- Marcela Horčičková 
- Helena Lesáková 

Náhradníci: 
- Bc. Miroslav Raif 
- Mgr. Lenka Pustinová 
- Zuzana Valášková 

 

Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 23/6/5/11 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16 v k. ú. Lobeček 
od 18.04.2023 do 01.05.2023. 

 

Bod programu: Záměr o nájmu části pozemku parc. č. 81/199 v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 23/6/5/12 
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 81/199 o výměře 420m2 v k. ú. Lobeček, za účelem 
využití pozemku jako rekreační zóny k domu čp. 756, I. Olbrachta, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o prominutí části nájemného v Turistickém informačním centru a kavárně I-Cafe  
v ulici Mostní 
usnesení č.: 23/6/5/13 
RM schvaluje  prominutí nájemného od 23.01.2023 do 05.02.2023 po dobu rekonstrukce stropní izolace 
v Turistickém informačním centru I – Café ve výši 4.881 Kč včetně DPH, paní Haně Kloboučkové, IČ: 62965379, 
DIČ: CZ746020665 (smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMSMLO/00062/2020). 

 

Bod programu: Informace o konání vzdělávací akce ZŠ Komenského 
usnesení č.: 23/6/5/14 
RM bere na vědomí informaci o pořádání vzdělávací akce pro ZŠ Komenského čp. 198 konané dne 12.04.2023 
na Komenského náměstí. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 23/6/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 209 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní L. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2023 do 30.04.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 415 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní A. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2023 do 30.04.2024. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181, paní V. L., na dobu určitou 

od 01.05.2023 do 30.04.2024. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 560 v DPS V Luhu 1181, paní Z. V., na dobu určitou 

od 01.05.2023 do 30.04.2024. 

 
Bod programu: Program prevence kriminality na rok 2023 
usnesení č.: 23/6/6/2 
RM bere na vědomí Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2023.  
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Bod programu: Projekt Příběhy našich sousedů 
usnesení č.: 23/6/6/3 
1. RM schvaluje účast Základní školy Václava Havla Kralupy nad Vltavou, příspěvkové organizace, v projektu 

„Příběhy našich sousedů – Kralupy nad Vltavou“, realizovaném organizací POST BELLUM, z. ú., IČO: 
26548526, za cenu 27.990 Kč a uhrazení celé částky z rezervy města. 

2. RM pověřuje starostu města Libora Lesáka podepsáním Smlouvy o spolupráci při zajištění kulturně-
vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů s organizací Post Bellum, z. ú., IČO: 26548526, Španělská 
1073/10, Praha 2, PSČ 120 00. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bod programu: Žádost o Individuální dotaci – VUHU a.s. – Naučná stezka v Parku čtyř ročních období –  
II. etapa 
usnesení č.: 23/6/7/1 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 65.450,- Kč Výzkumnému ústavu  

pro hnědé uhlí – Ekologické centrum Kralupy, Tř. Budovatelů 2830/3, Most, IČ: 44569181 na projekt:  
Naučná stezka v parku čtyř ročních období – II. etapa  

2. RM doporučuje ZM schválit 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. 

 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – Žádost o finanční prostředky 
usnesení č.: 23/6/9/1 
RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 48.600 Kč z rezervy města Mateřské škole Kralupy  
nad Vltavou, Dr. E. Beneše, k úhradě tříletého předplatného elektronického školního informačního systému 
Digiškolka, od společnosti Bakaláři software s.r.o. 

 

Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka - Žádost o schválení přijetí daru 
usnesení č.: 23/6/9/2 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního účelového 
daru ve výši 15.125 Kč od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o., dle předložené darovací smlouvy. 

Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ pro školní rok 2023/2024 
usnesení č.: 23/6/9/3 
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 2023/2024 
a vyhlášení zvláštního zápisu do mateřských škol pro ukrajinské děti s vízem dočasné ochrany. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:   
Středa 03.05.2023 a čtvrtek 04.05.2023 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.  
 

Základní  škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
Středa 03.05.2023 v čase od  09:00 do 11:00 a čtvrtek 04.05.2023 v čase od 13:00 hod.  
do 14:00 hod. Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Středa 03.05.2023 a čtvrtek 04.05.2023 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. 
Zápis proběhne v budově ředitelství školy, Dr. E. Beneše č. p. 694.  
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Zvláštní zápis pro ukrajinské děti s vízem dočasné ochrany proběhne ve výše uvedených mateřských školách 
ve středu 07.06.2023. Organizace zvláštního zápisu bude včas upřesněna. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období únor 2023 
usnesení č.: 23/6/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období únor 2023. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis č. 2 z jednání Komise majetkoprávní   
usnesení č.: 23/6/11/1 
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise majetkoprávní  ze dne 13.03.2023. 

Bod programu: Komise zdravotní, sociální a bytová - Žádost o individuální dotaci  
usnesení č.: 23/6/11/2 
1.1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva  
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu. 
1.2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy  
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pro Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, 
se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 1, PSČ: 118 00, na program Doprovod dětí s postižením do školských 
zařízení, ve výši 10.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče), položky 5221 (neinvestiční transfery ústavům a obecně prospěšným společnostem). 
1.3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 
1, PSČ: 118 00. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuální dotace na sport, zápis č. 3 
usnesení č.: 23/6/11/3 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY 

NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na úhradu 
pronájmů ledové plochy pro mládež, ve výši 1.000.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční individuální 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem 
Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro Anetu Loužeckou, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na úhradu náklady se týkají přípravy a  EP a SP v ledolezení a schválení 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text 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, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5493 
(Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, Mistrovství Středočeského kraje - outdoorrunnig TZ 2023, ve výši 0 Kč.  

4. RM bere na vědomí zápis číslo 3/2023 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  
ze dne 07.03.2023. 
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Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 03/2023 
usnesení č.: 23/6/11/4 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 3/2023 ze dne 08.03.2023. 

 

Bod programu: Komise školská a PK - rozdělení příspěvku na Minimální preventivní program ZŠ  
a preventivní akci Loučení s prázdninami 
usnesení č.: 23/6/11/5 
RM schvaluje rozdělení a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 2 (OSVŠK), § 4329 (Sociální pomoc dětem 
a mládeži), položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným PO) na příspěvek kralupským základním školám  
na minimální preventivní program pro kalendářní rok 2023 takto: 
 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla 87.040 Kč 

ZŠ Generála Klapálka  122.400 Kč 

ZŠ Komenského náměstí 88.640 Kč 

ZŠ Třebízského  64.960 Kč 

ZŠ 28. října  19.680 Kč 

ZŠ Jodlova 22.160 Kč 

Celkem 404.880 Kč 

 
Dále schvaluje částku ve výši 57.120 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení s prázdninami“, kterou 
uspořádá Komise školská a prevence kriminality společně s Komisí sportovní dne 02.09.2023. 

 

Bod programu: 1. Zápis z Komise pro životní prostředí ze dne 21.02.2023  
2. Zápis z Komise pro životní prostředí ze dne 15.03.2023 

usnesení č.: 23/6/11/6 
1. RM bere na vědomí 1. Zápis Komise pro životní prostředí ze dne 21.02.2023. 
2. RM bere na vědomí 2. Zápis Komise pro životní prostředí ze dne 15.03.2023. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Restaurace Šalanda, Kralupy nad Vltavou – zvedací plošina  
usnesení č.: 23/6/4/3 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Restaurace Šalanda, Kralupy nad Vltavou - šikmá zvedací 

plošina“ vč. sklopného sedátka se zhotovitelem Bravo Lift – František Vohánka, Aloisovská 884/16, 198 00 
Praha 9, IČ: 49253034, za celkovou cenu 300.165,- Kč bez DPH (363.200,- vč. DPH). 

2. RM schvaluje záruční a pozáruční servis na šikmou zvedací plošinu na akci  „Restaurace Šalanda, Kralupy 
nad Vltavou - šikmá zvedací plošina“ 2x ročně s firmou Bravo Lift – František Vohánka, Aloisovská 884/16, 
198 00 Praha 9, IČ: 49253034. Kompletní cena za jednu servisní prohlídku je 1.500,- Kč bez DPH (1.815,- 
Kč vč. DPH)   

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/6/5/7 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  
na dobu  ………………………. 

 
Bod programu: Žádost o zřízení 3. placené parkovací zóny na sídl. V Zátiší 
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usnesení č.: 23/6/5/9 
RM schvaluje zřízení třetí placené parkovací zóny na sídl. V Zátiší před č. p. 1006 – 1008 pro ………..parkovací 
míst.                                   

 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemku parc. č 249/4, k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 23/6/5/10 
RM schvaluje  záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 249/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře  
2 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění prodejního automatu na prodej 
hřbitovních svíček a dalšího hřbitovního sortimentu za cenu ……….. bez DPH/měsíc. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města.  
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 03.04.2023 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 21.03.2023. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 6 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.03.2023. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21.03.2023 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


