
  č.j.: MUKV 71910/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. prosince 2021 
(RM č. 24) 

 
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. 24 
usnesení č.: 21/24/1/1  
RM schvaluje návrh programu 24. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 23/2021 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2022 
usnesení č.: 21/24/2/1  
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2022, na počet 132 
zaměstnanců (121 pracovních tabulkových míst, 11 zaměstnanci na MD a RD).  

 

Bod programu: Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského zpravodaje 
usnesení č.: 21/24/2/2  
RM doporučuje tajemníkovi MěÚ uzavřít pracovní poměr na pozici šéfredaktor Kralupského zpravodaje 
s paní Andreou Jůnovou, s účinností od 01.01.2022. 
   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2021 
usnesení č.: 21/24/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 245.760,76 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Kralupy nad Vltavou – Park Přátelství“. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 
1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 245.760,76 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
o 245.760,76 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 51.666 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, která 
je účelově určena na výdaje jednotky SDH Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4116 o 51.666 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 51.666 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 37.190 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
Generali České  pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal poškodil Pomník s pamětním 
křížem Anny Vrškové v Pražské ulici, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 37.190 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 37.190 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 71.694 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
Generali České  pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku 
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na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění 
funkčně nespecifikované) o 71.694 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální 
služby a územní rozvoj) o 71.694 Kč.  

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci 
Tematického zadání Podpora kultury. Finanční prostředky jsou určeny pro KaSS Kralupy nad Vltavou na 
zajištění realizaci akce „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2021“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3319 
o 100.000 Kč. 

6. Ponížení rozpočtu 2021 o částku ve výši 1.200.000 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na sociálně-
právní ochranu dětí. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2021 vyčerpány, budou zaslány na účet 
Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.200.000 Kč a ponížení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 1.200.000 Kč.  

7. Ponížení rozpočtu 2021 o částku ve výši 62.699,33 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 62.699,33 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6114 o 62.699,33 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 772,66 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. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111  
o 772,66 Kč a navýšení výdajů kap č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 772,66 Kč. 

9. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 
v celkové výši 2.366.470,53 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci z Operačního programu Životní prostředí  
na projekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček, Kralupy nad Vltavou“. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 (základní školy)  

na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). Jedná se o vratku příspěvku na 
provoz od ZŠ Generála Klapálka z důvodu vyššího kladného výsledku hospodaření za rok 2021, který je 
tvořen z větší části nevyčerpanými částkami za spotřebu energií (jarní lockdown). Finanční prostředky 
budou převedeny do rezervy města na investice. 
  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 44.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 6171 
(činnost místní správy) na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací). Finanční prostředky budou 
použity na konzultační, poradenské a právní služby na zpracování „staré hlukové zátěže“ ulice 
Třebízského, Kralupy nad Vltavou. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 840.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 568. Jedná se o DPH, které je 
vypočítáno ze 4 000 000,- Kč určených na příspěvek na vybudování komunikace větve "A" a "B" lokalita 
Na Cikánce, na základě smlouvy s panem Lukášem Hartlem. Komunikace je dokončena a zkolaudovaná, 
příspěvek bude vyplacen ještě v roce 2021. 

 
Bod programu: Směrnice o poskytování cestovních náhrad 
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usnesení č.: 21/24/3/2 
RM schvaluje směrnici č. 4/2021 o poskytování cestovních náhrad, s účinností od 01.01.2022, v předloženém 
znění. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně ZŠ Třebízského v Kralupech  
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/24/4/1 

1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně ZŠ Třebízského 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 o dílo k  veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně ZŠ Třebízského v Kralupech  
nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyloučení účastníků VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech  
nad Vltavou  
usnesení č.: 21/24/4/2 
1. RM schvaluje vyloučení účastníka veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, a to 
společnost EMH stavební CZ s.r.o., se sídlem Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČO: 01972197, 
v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, neboť údaje a doklady jím předložené nesplňují zadávací podmínky nebo je 
účastník ve stanovené lhůtě nedoložil. 

2. RM schvaluje vyloučení účastníka veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, a to 
společnost DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6, IČO: 
48036315, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť údaje a doklady jím předložené nesplňují zadávací 
podmínky nebo je účastník ve stanovené lhůtě nedoložil. 

 
Bod programu: Administrace VZ – Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu – III. etapa  
usnesení č.: 21/24/4/3 
RM schvaluje 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 
zadávacího řízení „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ zadávaného  
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce za cenu 55.000,00 Kč s DPH, a to vše pouze  
za předpokladu, že dojde ke schválení této akce zastupitelstvem města pro rok 2022. 

 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2022 – pořízení nové CAS pro JSDH Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/24/4/4 
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RM schvaluje podání žádosti o dotaci na „Pořízení nové CAS“ z Programu 2022 pro poskytování dotací  
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování 
projektu. 

 
Bod programu: Žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje 2022 
usnesení č.: 21/24/4/5 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt 
„Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2022“ z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu. 

 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa – vícepráce DPS 
usnesení č.: 21/24/4/6 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00108/2021 na vzniklé vícepráce spočívající 
ve zpracování Plánu BOZP a Povodňového plánu v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby 
„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“, v celkové hodnotě víceprací 
32 400,- Kč bez DPH, resp. 39 204,- Kč vč. DPH Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem projektové 
dokumentace – Atelier DUK, Kováků 2, 150 00 Praha 5, IČ: 27116468. 

 
Bod programu: Informace o havárii vody na ZŠ Gen. Klapálka    
usnesení č.: 21/24/4/7 
1. RM bere na vědomí zprávu o havárii vodovodní přípojky v ZŠ Gen. Klapálka. 
2. RM ukládá odboru RIaSM  zajištění projektové dokumentace pro realizaci nové přípojky vody pro ZŠ Gen. 

Klapálka tak, aby ji mohlo být možné provést v letních měsících roku 2022 během školních prázdnin.  

 
Bod programu: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou – vícepráce a méněpráce – Dodatek č. 5 
usnesení č.: 21/24/4/8 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 doplnění chybějících vnitřních kabelových rozvodů EPS pro připojení výtahu parkovacího domu, 
doplnění nouzového a umělého osvětlení schodišť a ramp a doplnění sanitárních výrobků do WC pro invalidy. 
Dále doplnění druhého kabelového boxu pro dobíjení kol, doplnění EPS v místnosti pro mycí stroj a doplnění 
provizorního připojení objektu parkovacího domu, dále doplnění výplně barevných rámečků na fasádě 
objektu a změna vodorovného značení v SO 03 a SO 04, v rámci akce: „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“, 
v celkové hodnotě víceprací 288 443,423 Kč bez DPH, resp. 349 016,542 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Zpracování studie na organizaci dopravy v klidu v centru města Kralupy na Vltavou 
usnesení č.: 21/24/4/9 
RM bere na vědomí cenovou nabídku na „Zpracování studie na organizaci dopravy v klidu v centru města 
Kralupy na Vltavou“ od společnosti CityTraffic, s.r.o. a ukládá odboru RIaSM zajistit další cenovou nabídku. 

 
Bod programu: Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/24/4/10 
RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 

 

Bod programu: Dohoda o narovnání v souvislosti s Příkazní smlouvou č. RISML/00082/2021 na výkon 
koordinátora BOZP na akci "Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou" 
usnesení č.: 21/24/4/11 
RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi městem a p. Bohumilem Olivou, IČ: 04196082, se sídlem:  
U Lipky 428, 270 61 Lány, z důvodů vyřešení situace ohledně nabytí účinnosti vzájemně uzavřené Příkazní 
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smlouvy č. RISML/00082/2021 na výkon koordinátora BOZP na akci "Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy 
nad Vltavou." 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 21/24/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 544/1  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,   
IČ 24729035, za 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 nájem služebního bytu   
usnesení č.: 21/24/5/2 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt Ing. T. K., pracovnici MěÚ Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/24/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  

na dobu do 31.01.2022 s tím, že podmínkou případného dalšího prodloužení nájemní smlouvy je uhrazení 
celého dluhu na nájemném do uvedeného termínu. 

2. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha čp. 738  paní H. Č. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 01.01.2022 do 31.03.2022.   

 

Bod programu: Ukončení smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 81/162 v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 21/24/5/4 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 45/13/700/RIaSM o nájmu části pozemku parc. č. 81/162  
o výměře 200m2 v k. ú. Lobeček, uzavřené se Spolkem leteckých modelářů, IČO 26565277, zastoupeným 
Václavem Dvořákem, předsedou spolku, dohodou ke dni 31.12.2021. 
   

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
usnesení č.: 21/24/6/1 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 401 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu M. S., na dobu 
určitou od 01.01.2022 do 30.06.2022. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů 
usnesení č.: 21/24/8/1 
RM schvaluje poskytnutí mimořádných peněžitých darů osobám uvedeným v důvodové zprávě  
a v předložených částkách, v souvislosti s realizací zdravotně-bezpečnostních opatření proti šíření epidemické 
nákazy Covid 19. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 21/24/9/1 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694, čerpání finančních prostředků ve výši 
6.583 Kč z rezervního fondu organizace na nákup majetku dle žádosti ředitelky ze dne 08.12.2021. 
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Bod programu: Snížení provozního příspěvku v roce 2021 a převedení do roku 2022 
usnesení č.: 21/24/9/2   
RM schvaluje převedení nevyčerpaného provozního příspěvku Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
z roku 2021 ve výši 500.000 Kč do roku 2022. DDM převede částku ve výši 500.000 Kč na výnosy příštích 
období a použije ji jako provozní příspěvek v roce 2022.  

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 21/24/9/3 
RM schvaluje dle přiloženého seznamu likvidaci nebo převod nabízeného majetku od příspěvkové organizace 
Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01, Kralupy nad Vltavou do vlastnictví jiné osoby 
dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2022 
usnesení č.: 21/24/9/4 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace, 

• Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, 
na rok 2022, dle předloženého návrhu. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 21/24/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc prosinec 2021. 
 
Bod programu: Převod projektové dokumentace k přístavbě budovy ZUŠ do majetku města  
unesení č.: 21/24/9/6 
1. RM schvaluje převod projektové dokumentace k přístavbě budovy Základní umělecké školy, Kralupy  

nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 343.640 Kč do majetku města 
Kralupy nad Vltavou. 

2. RM ukládá ekonomickému odboru provést převod projektové dokumentace k přístavbě budovy Základní 
umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 343.640 Kč 
do majetku města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Přehled sponzorských darů za rok 2021 
usnesení č.: 21/24/9/7 
RM bere na vědomí přehled sponzorských darů, poskytnutých Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. 
Beneše, v roce 2021. 

Bod programu: Žádost o schválení nového ceníku pečovatelské služby 
usnesení č.: 21/24/9/8 
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1. RM schvaluje Ceník úhrad úkonů pečovatelské služby a pronájmu kompenzačních pomůcek organizace 
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu ředitelky 
příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2022. 

2. RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace předložit RM přehled finančních výnosů z jednotlivých 
předmětných položek za r. 2021. 

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 11/2021 
usnesení č.: 21/24/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 11/2021 ze dne 7.12.2021. 
2. RM bere na vědomí nesouhlas Redakční ceny s vypsáním výběrového řízení na nového poskytovatele 

tiskařských služeb pro vydávání Kralupského zpravodaje ve variantě tiskařské služby a grafickou přípravu, 
tj. obě  služby sloučeně.  

3. RM bere na vědomí doporučení Redakční rady na vypsání výběrového řízení  pouze na tiskařské služby. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 21/24/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 07.12.2021. 

 
Bod programu: Návrhy odměn za II. pololetí 2021 zapisovatelům komisí 
usnesení č.: 21/24/11/3 
RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí za II. pololetí 2021 dle příloh důvodové zprávy. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Žádost ředitelky DDM o přidělení mimořadné odměny 
usnesení č.: 21/24/12/1 
RM bere na vědomí žádost ředitelky DDM o přidělení mimořádné odměny. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/24/4/10 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00081/2021 na akci: „Demolice provizorní 
výpravní budova a nová opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MORKUS Morava 
s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČO: 264828282, na prodloužení termínu dokončení díla a to 
do 28.02.2022.    

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 21/24/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od příspěvkové organizace Kulturní a společenského střediska, nám. 
J. Seiferta 706, 278 01, Kralupy nad Vltavou. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 17.01.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
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Zápis byl vyhotoven 21.12.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 24 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.12.2021. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21.12.2021 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Czechmann, starosta                      Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


