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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. srpna 2021 
(RM č. 16) 

 
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. 16 
usnesení č.: 21/16/1/1  
RM schvaluje návrh programu 16. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 15/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2021 
usnesení č.: 21/16/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 931.760 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 931.760 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 931.760 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 326.700 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Bezbariérové řešení – Základní škola 
Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast 
k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 326.700 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 326.700 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 3.149.584,23 Kč. Jedná se o příspěvek 
obcím ze státního rozpočtu ČR na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. 
Příspěvek je určen ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí za bonusové období od 1. února 
2021 do 31. května 2021. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 3.149.584,23 Kč a navýšení výdajů kap č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 3.149.584,23 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 60.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je účelově určena na projekt s názvem „Letní 
kempy 2021“ pro organizátora Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, položka 4116 o 60.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 60.000 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o pojistné plnění  
od spol. Generali Česká pojišťovna a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození předního čelního skla 
u služebního vozidla. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 
6171 o 10.000 Kč. 
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6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 97.781 Kč. Jedná se o vratku soudního 
poplatku od Okresního soudu v Mělníku. Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 97.781 Kč  
a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 97.781 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.253.552 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.253.552 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 
o 1.253.552 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 67.242 Kč. Jedná se o vratku finančních 
prostředků účelově určených pro MŠ Dr. E. Beneše v rámci Operačního programu materiálové 
a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od MŠ Dr. E. Beneše a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 67.242 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 67.242 Kč. 

9. Ponížení rozpočtu 2021 o částku ve výši 36.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 36.000 Kč 
a ponížení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 4339 o 36.000 Kč. 

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 963.888 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 963.888 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113  
o 963.888 Kč. 

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 94.972,50 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové 
a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Jodlova a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 94.972,50 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 94.972,50 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 27.289,70 Kč z kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 

(bezpečnost a veřejný pořádek) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). 
Jedná se o finanční prostředky, které již nebudou čerpány, tudíž budou převedeny do rezervy města  
na investice. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516 (rekonstrukce pivovarské 
sladovny). Finanční prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na projekt „Kulturní 
centrum Kralupy nad Vltavou“.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 92.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3111 (MŠ Dr. E. Beneše). Finanční prostředky budou 
převedeny Mateřské škole Dr. E. Beneše a použity na opravu a revitalizaci zahradních prvků školních 
zahrad, viz materiál odboru SVaŠK bod č. VIII/7. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 570 (chodník v lokalitě  
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Na Cikánce). Finanční prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérový 
chodník v lokalitě Na Cikánce“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 40.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města) na kap. č. 4 – správní odbor, § 3632 (pohřebnictví). Finanční prostředky budou použity na posílení 
položky 5811 (výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu), z které jsou hrazeny sociální pohřby. Cena  
za vypravení jednoho sociálního pohřbu je cca 10.000 Kč.  

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 org. 613. Finanční prostředky budou použity 
na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně MŠ J. Holuba“, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 569. Finanční prostředky budou použity 
na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně ZŠ Třebízského“, 
viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 55.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 459. Finanční prostředky budou použity 
na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Gen. Klapálka“, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 121.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 646. Finanční prostředky budou 
použity na administraci zadávacího řízení na projekt „Výstavba nové sportovní haly v Kralupech  
nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 96.800 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 647. Finanční prostředky budou použity 
na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ Václava Havla“, viz materiál 
odboru RIaSM bod č. IV/4. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy  
nad Vltavou – II. etapa  
usnesení č.: 21/16/4/1 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 

práce s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou –  
II. etapa“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce zadávané  
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích 
Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915 
- 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 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
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- 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: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – dodatky ke smlouvám na technický dozor  
stavebníka, autorský dozor a koordinátora BOZP 
usnesení č.: 21/16/4/2 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. objednatele: RISML/00080/2021 na výkon 

činnosti Technického dozoru stavebníka, s panem Ing. Tomášem Brožem, Horolezecká 919/13, 102 00 
Praha 10 – Hostivař, IČ: 125 98 470, ČKAIT – 0002917. Předmětem dodatku je změna doby plnění 
z 06/2021 – 12/2021 na 08/2021 – 01/2022. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. objednatele: RISML/00073/2021 na výkon 
činnosti Autorského dozoru, se spol. NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417. Předmětem 
dodatku je změna doby plnění z 06/2021 – 12/2021 na 08/2021 – 01/2022. 

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. objednatele: RISML/00074/2021 na výkon 
činnosti koordinátora BOZP, s panem Ing. Ivanem Lipovským, CSc., Lutovítova 424/30, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou,  
IČ: 13728211, ev. číslo osvědčení: NOHE/082/KOO/2016, Předmětem dodatku je změna doby plnění 
z 06/2021 – 12/2021 na 08/2021 – 01/2022. 

 

Bod programu: Administrace VZ I. – Rekonstrukce elektroinstalací a kuchyní v ZŠ nebo MŠ  
usnesení č.: 21/16/4/3 
RM bere na vědomí cenovou nabídku a uzavření příkazní smlouvy se společností RUNICORN  consulting s.r.o., 
zastoupenou Mgr. Romanem Novotným, se sídlem Bratislavská 1488/6, 102 00 Hostivař, IČ: 01635671, a to 
na administraci níže uvedených zadávacích řízení za níže uvedenou nabídkovou cenu:  

a) Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně MŠ J. Holuba – nadlimitní režim, stavební práce, otevřené 
řízení, cena: 80.000,00 Kč s DPH, 

b) Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně ZŠ Třebízského – nadlimitní režim, stavební práce, otevřené 
řízení, cena: 80.000,00 Kč s DPH, 

c) Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Gen. Klapálka – III. a IV. etapa – podlimitní režim, stavební práce, 
zjednodušené podlimitní řízení, cena: 55.000,00 Kč s DPH. 

 

 
Bod programu: Administrace VZ II. – Projektové práce  
usnesení č.: 21/16/4/4 
1. RM bere na vědomí cenovou nabídku a uzavření příkazní smlouvy se společností act Řanda Havel Legal 

advokátní kancelář s.r.o., zastoupenou partnerem Mgr. Tomášem Rydvanem, se sídlem Truhlářská 13-15, 
110 00 Praha 1, IČ: 27636836, a to na administraci níže uvedených zadávacích řízení za níže uvedenou 
nabídkovou cenu:  

a) Projekční práce pro Rekonstrukci pavilonu MV3 ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou – nadlimitní 
režim, služby, otevřené řízení, 100.000,00 Kč bez DPH, 121.000,00 Kč s DPH, 

b) Projekční práce pro Výstavbu nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – podlimitní režim, služby, 
zjednodušené podlimitní řízení, 80.000,00 Kč bez DPH, 96.800,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje zadání pro výstavbu nové sportovní haly v lokalitě č. 1 – tj. na sídlišti Cukrovar, ve variantě 
základní sportovní hala s kapacitou max 300 diváků, a to pro všechny druhy sportů (florbal, basketbal, 
volejbal, futsal, házená), se zázemím typu bufet s tím, že vše bude v souladu s Manuálem – společný 
projekt halových sportů (doporučení k výstavbě sportovní infrastruktury pro halové sporty) a se 
zpracovanou Studií proveditelnosti Ing. arch. Jiřího Hánla, kde je již zpracované dopravní řešení širšího 
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území, do kterého je mimo jiné zakomponován návrh umístění nové sportovní haly. Před zpracováním 
projektové dokumentace budou předloženy 3 návrhy vizualizace haly a návrh na umístění ve vymezené 
lokalitě. 

 

Bod programu: Schválení smlouvy 1191100015 o poskytnutí podpory ze státního fondu Životního prostředí  
České republiky na akci  „Výsadba stromů – Čechova ulice 1. etapa“.   
usnesení č.: 21/16/4/5 
RM schvaluje smlouvu č. 1190900395 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na akci „Výsadba stromů – Čechova ulice 1. etapa“.     

 

Bod programu: DPS V Luhu čp. 1181 – rozšíření míst k odpočinku  
usnesení č.: 21/16/4/6 
RM schvaluje využití finančních prostředků ve výši 93.531,46 Kč, které zbyly ze stavební akce „ Stavební 
opravy sociálních zařízení v budovách DPS, V Luhu čp. 1181 a čp. 1171, Kralupy nad Vltavou“ na terénní 
úpravy (zpevněné plochy) a nákup nových laviček před objektem DPS V Luhu čp.1181.  

 

Bod programu: Cyklostezka Kralupy – Zákolany – odstoupení od smlouvy 
usnesení č.: 21/16/4/8 
1. RM bere na vědomí podané Odstoupení od smlouvy o dílo č. RISML/00117/2019, podané zhotovitelem 

akce: „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“, spol. Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,  
IČ: 27263827, v souladu s čl. XVI. odst. 2, dle platné SOD. 

2. RM schvaluje výše uvedený postup odstoupení od smlouvy dle podmínek platné SOD č. objednatele: 
RISML/00117/2019, uzavřené dne 01.10.2019, dle čl. XVI. odst. 2. 

 

Bod programu: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou – Vícepráce a méněpráce – Dodatek č. 3 
usnesení č.: 21/16/4/9 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. RISML/00035/2021 uzavřené dne 08.02.2021 mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s., jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce, 
spočívající v demontáži, likvidaci a zasypání podzemních objektů, doplnění vodorovného číselného značení 
parkovacích míst, změnu rolovací mříže ve vjezdu objektu, doplnění vybavení sociálního zázemí pro imobilní, 
v celkové hodnotě víceprací 1 912 678,00 Kč bez DPH, resp. 2 314 340,38 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Obnova sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru- Doplnění informací k ceně 
pořizovacích nákladů na akci  
usnesení č.: 21/16/4/10 
RM bere na vědomí informaci o cenovém rozdílu pořizovacích nákladů rekonstrukce sekundárních rozvodů 
na sídlišti U Cukrovaru. 

 

Bod programu: Revize ocelové konstrukce v hale zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/16/4/11 
RM bere na vědomí předloženou revizi ocelové konstrukce v hale zimního stadionu, kterou vypracoval Ing. 
Vácha s.r.o., Nušlova 2294/53, 158 00 Praha 5 s těmito závadami a nedostatky: 

• Provést kompletní obnovu ochranných nátěrů všech prvků nosné ocelové konstrukce. 

• Doplnit matky kotevních šroubů podpěr rámové vazby a základů. 

• Vypracovat statické posouzení nosné ocelové konstrukce, které zahrne jak skutečné zatížení tak 
skutečně zjištěné velikosti nosných profilů. 

• Doporučení detailnějšího korozního průzkumu. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem části pozemku  k. ú. Lobeček - letní předzahrádka 
usnesení č.: 21/16/5/1 
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RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 153/41 v k. ú. Lobeček o výměře 
50 m2, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s provozní dobou od 01.09.2021 do 31.10.2021  
za nájemné  6.667 Kč, v dalších letech vždy od 01.03. do 31.10. za nájemné 26.668 Kč, za účelem provozování 
letní předzahrádky před provozovnou na nám. J. Seiferta č.p. 698 (gyros), Kralupy nad Vltavou, se společností 
CAMPANA s.r.o., Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26189992. 

 

Bod programu: Výpůjčka stánků na Palackého náměstí – podzimní setkání a výstava historických  
automobilů 
usnesení č.: 21/16/5/2 
RM schvaluje výpůjčku prodejních stánků na Palackého náměstí dne 02.10.2021 Klubu historických vozidel, 
zastoupeného M. P. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/16/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 246 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 400 Kč za každý další metr trasy uložení vedení 
do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Nájem pozemků ČD v k.ú. Kralupy nad Vltavou (autobusový terminál) 
usnesení č.: 21/16/5/4 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy  č.2657016021, mezi městem Kralupy nad Vltavou , jako nájemcem, 
a České dráhy, a.s., IČ:70994226, se sídlem  nábř. Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, jako pronajímatelem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č.9/2 a části pozemku parc.č.3/4 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
v souvislosti se stavbou „Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace Kralupy nad Vltavou“ na dobu 
určitou, za  nájemné  5.126 Kč, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou (CETIN a.s.) 
usnesení č.: 21/16/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 142/35, parc. č. 182/15, parc. č. 153/12, parc. č. 
153/15, parc. č. 151/4, parc. č. 182/20 a parc. č. 156/40, vše v k. ú. Lobeček, jejichž 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 jednorázovou úhradu ve výši  10.000 Kč za prvních 10 m délky trasy a 400 Kč za každý 
další metr trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o přechod užívacího práva k bytu č. 19, Dr. E. Beneše 539 
usnesení č.: 21/16/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr. E. Beneše 539 s paní J. M.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku za podmínky úhrady peněžité jistoty ve výši 3násobku měsíčního 
nájemného. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt 
usnesení č.: 21/16/5/7 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31, Chelčického 687 s paní J. P., jako na byt služební,  
na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/16/5/8 
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1. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Komenského nám. 131 s M. C., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 01.09.2021 do 31.08.2022 a s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 

2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 s E. V. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 01.09.2021 do 31.08.2022 a s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 

3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 s H. Č. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2021 do 31.07.2022 a s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc.  

4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova 211 s paní P. M. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2021 do 31.07.2022 a nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48 paní H. S. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 01.09.2021 do 30.11.2021 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení 
dluhu. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (přípojky pro čp. 36) 
usnesení č.: 21/16/5/9 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky  na pozemku parc. č. 544/1  v k. ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou,  jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 
st. 56/1 v k. ú. Mikovce u Kralup nad Vltavou 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 (přípojky pro čp. 44) 
usnesení č.: 21/16/5/10 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a plynovodní přípojky  na pozemku parc. č. 544/1  v k. ú. Mikovice u Kralup  
nad Vltavou,  jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 767  
a parc. č. st. 58/1 v k. ú. Mikovce u Kralup nad Vltavou 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. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 21/16/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 403 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní B. N.,  

na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 412 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní H. P., na dobu 

určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 156 v DPS sídl. V Luhu 1181, panu P. Ch.,  

na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní M. J., na dobu 

určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 357 v DPS sídl. V Luhu 1181, panu J. M., na dobu 

určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 
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10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 452 v DPS sídl. V Luhu 1181, paní M. B., na dobu 
určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022. 

 

Bod programu: SEMIRAMIS, z. ú. – Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy  
nad Vltavou (01.01. – 30.06.2021) 
usnesení č.: 21/16/6/2 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 
01.01. – 30.06.2021, vypracovanou organizací SEMIRAMIS, z. ú. 

 

Bod programu: Informace o projektu Paprsek 2021 a  podepsání smlouvy s příspěvkovou organizací DDM 
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/16/6/3 
1. RM bere na vědomí informace o připravovaném preventivním pobytu pro děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin v rámci projektu Paprsek 2021. 
2. RM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním smlouvy s příspěvkovou organizací 

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou o přechodném ubytování, stravování a zajištění služeb 
v rekreačním středisku Mokrosuky na pětidenní pobyt dětí zařazených do projektu Paprsek 2021, který  
se uskuteční v termínu 13. – 17.09.2021. 

 

Bod programu: Prevence kriminality – II. městská hra – detektivní pátrání 
usnesení č.: 21/16/6/4 
RM bere na vědomí informaci o druhé celoměstské hře „II. Detektivní pátrání Tondy Kralupy“, která 
proběhne v katastru města Kralupy nad Vltavou ve dnech 03. - 30.09.2021. 

 

Bod programu: Projekt Příběhy našich sousedů 
usnesení č.: 21/16/6/5 
1. RM schvaluje účast ZŠ Václava Havla a ZŠ Třebízského v projektu „Příběhy našich sousedů – Kralupy  

nad Vltavou“, realizovaném organizací POST BELLUM, z. ú., IČO: 26548526, za cenu 22.900 Kč za jednu 
školu, a uhrazením částky ve výši 25.800 Kč z rezervy města do 31. října 2021 a úhradu částky ve výši 
20.000 Kč z rozpočtu města na rok 2022 (krytí: kapitola č. 2, § 3118, položka 5169) do 31. ledna 2022. 

2. RM pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podepsáním Smlouvy o spolupráci při zajištění 
projektu Příběhy našich sousedů – Kralupy nad Vltavou s organizací Post Bellum, z. ú., IČO: 26548526, 
Španělská 1073/10, Praha 2, PSČ 120 00. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Václav Rak 
usnesení č.: 21/16/8/1 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty (§ 6112 zastupitelstva obcí) pol. 5493 
(neinvestiční transfery fyzickým osobám),  org. 0011 ( fondu STA), panu Václavu Rakovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 15.000 Kč na podporu pořádání akce „Podzimní setkání příznivců  
a přátel historických vozidel“ a RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění  
o poskytnutí dotace s panem Václavem Rakem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Využití veřejných ploch pro umístění volební propagace v rámci volební kampaně  
do Poslanecké sněmovny ČR v r. 2021 

usnesení č.: 21/16/8/2 
1. RM konstatuje, že dle zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky, nelze 

k volební propagaci využívat obecní média, konkrétně v případě našeho města Kralupský zpravodaj  
a Kralupy TV.  (§ 16, odst. 4, zákona č. 247/1995 Sb.). 
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2. RM schvaluje bezplatné umístění volebních poutačů k využití při volební kampani do Poslanecké 
sněmovny v r. 2021 na těchto místech:  
-  Gabionová zeď u I Café při cestě vedoucí od ZŠ Komenského (dle označení v mapě, bod č. 1) 
- Zábradlí u kruhové křižovatky před Ametystovou čajovnou (dle označení v mapě, bod č. 2) 
- Gabionová zeď na křižovatce ul. Ke Hřbitovu/Bořivojova (dle označení v mapě, bod č. 3) 

a to v  období srpen  – říjen 2021 za podmínek, že každá volební strana může na každé ze tří 
 uvedených lokalit bezplatně umístit jeden volební poutač. 
(Vše dle přiložené mapy Důvodové zprávy, bod č. 1-3) 

3. RM schvaluje bezplatné umístění volebních poutačů při volební kampani do Poslanecké sněmovny  
r. 2021 na sloupech veřejného osvětlení v těchto lokalitách: 
- V ulici Na Františku přes park Na Cukrovaru a dále přes lávku pro pěší a stezkou podle Mostní ulice až 

k Zimnímu stadionu  
- a dále v ulicích Jodlova, Jungmannova, Husova a Žižkova až k vlakovému nádraží. 

a to v  období srpen  – říjen 2021. 
(Vše dle přiložené mapy Důvodové zprávy, bod č. 4-5) 

4. RM schvaluje využití městských plakátovacích ploch na území města Kralupy nad Vltavou v rámci volební 
kampaně do Poslanecké sněmovny ČR v r. 2021, a to za úhradu dle platného ceníku Kulturního  
a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou, Seifertovo nám. 706, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zřízení redakce Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 21/16/8/3 
1. RM bere na vědomí předložený návrh Odboru kancelář starosty na rozdělení odpovědností za přípravu 

měsíčníku Kralupský Zpravodaj, a to mezi Redakci a Redakční radu. 
2. RM schvaluje zřízení Redakce Kralupského zpravodaje a pověřuje Odbor kancelář starosty předložením 

návrhu RM na složení - jmenování Redakce, nejpozději do 04.10.2021. 
3. RM pověřuje Odbor kancelář starosty k předložení upravených PRAVIDEL PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO 

ZPRAVODAJE, STATUTU REDAKČNÍ RADY KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE a STATUTU REDAKCE 
KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE, nejpozději do 04.10.2021. 

 

Bod programu: Návrh změn ve smluvním vztahu na výrobu reportáží pro Kralupy TV 
usnesení č.: 21/16/8/4 
1. RM bere na vědomí informaci Odboru kancelář starosty o současném průběhu výroby reportáží Kralupy 

TV. 
2. RM pověřuje Odbor kancelář starosty zpracováním Dodatku ke smlouvě o dílo č. KSSML/0083/2020  

se zhotovitelem Janem Hrušovským, se sídlem Josefa Holuba 211, Kralupy nad Vltavou, IČ: 05520380. 
Návrh Dodatku bude předložen RM ke schválení nejpozději do 20.09.2021. 

 

Bod programu: Individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s. 
usnesení č.: 21/16/8/5 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0011 z fondu STA, Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace 
chovatelů koček Praha 8, se sídlem Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8-Kobylisy, zastoupeným panem Mgr. 
Vlastimilem Jurou, předsedou spolku ve výši 10 000,- Kč na podporu a výdaje související s pořádáním  
1. ročníku závodu ELDHOPP a  RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace s Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace chovatelů koček Praha 8, se sídlem Maškova 
1646/3, 182 53 Praha 8-Kobylisy, zastoupeným panem Mgr. Vlastimilem Jurou, předsedou spolku. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: TSM – Zefektivnění způsobu distribuce sáčků na psí exkrementy  
usnesení č.: 21/16/9/1 
RM bere na vědomí návrh na zefektivnění distribuce sáčků na psí exkrementy. 
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Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka kloubového nosiče se zimní výbavou a nástavbou na likvidaci 
plevele 
usnesení č.: 21/16/9/2   
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky 

s názvem „Dodávka kloubového nosiče se zimní výbavou a nástavbou na likvidaci plevele“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a kupní smlouvu k  veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na dodávky s názvem „Dodávka kloubového nosiče se zimní výbavou a nástavbou  
na likvidaci plevele“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Jiří Hájek, technik TSM 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Michal Saur, technik TSM 
- Miroslav Pecinovský, technik TSM 

Bod programu: DPS - Žádost o schválení aktualizovaného znění pracovního řádu 
usnesení č.: 21/16/9/3 
RM schvaluje aktualizaci Pracovního řádu příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
schváleného dne 15. 12. 2015 dle předloženého znění. 

 

Bod programu: Schválení Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem a Sociálními 
službami města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizaci o poskytnutí dotace na rok 2021 
usnesení č.: 21/16/9/4 
1. RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. S-0833/SOC/2021 mezi 

Středočeským krajem a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace ve výši 
372.900 Kč na zvýšené výdaje spojené s navýšením platů v sociálních službách o 10 % – pečovatelská 
služba pro rok 2021. 

2. RM doporučuje ZM schválit přílohu Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. S-0833/SOC/2021 – Položkové 
čerpání rozpočtu poskytnuté dotace na rok 2021. 

 

Bod programu: Činnost Městské knihovny Kralupy nad VltavoU v 1. pololetí 2021 
usnesení č.: 21/16/9/5 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou  v 1. pololetí 2021. 

 

Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru od společnosti Auto Kralupy a.s. 
usnesení č.: 21/16/9/6 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelově určeného 
finančního daru pro akci Kralupské kulturní léto 2021, od společnosti Auto Kralupy a.s., se sídlem V Růžovém 
údolí 554, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 20 000 Kč bez DPH. 

 
Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města pro PO  
usnesení č.: 21/16/9/7 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 92.000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, na opravu zahradních prvků školních zahrad 
pracovišť Dr. E. Beneše, J. Holuba a U Jeslí. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy 
usnesení č.: 21/16/9/8 
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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 měsíce červen a červenec 2021. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka uličního zametacího vozidla 
usnesení č.: 21/16/9/9 
RM bere na vědomí výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka uličního 
zametacího vozidla“ s dodavatelem PEKASS a.s., se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10, IČ: 41693426, 
s nabídkovou cenou 2.824.800,00 Kč bez DPH, 3.418.008,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za 
období červenec 2021 
usnesení č.: 21/16/9/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období červenec 2021 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí – Učíme se s ekocentrem – 
terénní výukové programy s exkurzemi 
usnesení č.: 21/16/11/1 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 18.520 Kč Výzkumnému ústavu hnědého uhlí a.s.,  
se sídlem tř. Budovatelů 2830, Most, IČ: 44569181 na podporu akce: Učíme se s ekocentrem a RM 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. 

 
Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí – DEN BEZ AUT 2021 – 
preventivně  výchovná akce pro děti 
usnesení č.: 21/16/11/2 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 6.800 Kč Výzkumnému ústavu hnědého uhlí a.s.,  
se sídlem tř. Budovatelů 2830, Most, IČ: 44569181 na podporu akce: DEN BEZ AUT 2021 a RM 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. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuální dotace na sport  
usnesení č.: 21/16/11/3 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro Slingshot Club Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 

1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 04023986, na podporu závodního, výkonnostního tenisu 
v žákovských kategorií a schvaluje 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 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč pro Kralupy Wolves, z.s., Hůrka 1057, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22662146, na účast A týmu v celostátní soutěži 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 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 7/2021 
usnesení č.: 21/16/11/4 
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RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 7/2021 ze dne 05.08.2021. 

Bod programu: Navýšení externích  redaktorů Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 21/16/11/5 
RM schvaluje navýšení redaktorů Kralupského zpravodaje uvedených v Důvodové zprávě, za podmínek  
schválených Radou města č. 21/2020, usnesení č.: 20/21/11/1  a to s účinností od 01.09.2021. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 6 ze dne 10.08.2021 
usnesení č.: 21/16/11/6 
RM bere na vědomí zápis č. 6/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 10.08.2021. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 06.09.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 17.08.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 16 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 16.08.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 17.08.2021 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 


