
  č.j.: MUKV 62784/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. července 2022 
(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.: 22/16/1/1  
RM schvaluje návrh programu 16. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 15/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2022 
usnesení č.: 22/16/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 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 2022“. 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. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 780.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z MŠMT v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Finanční 
prostředky jsou určeny pro město Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4116 o 780.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 6221 o 780.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 3713 (změny technologií vytápění). Finanční 
prostředky budou převedeny na základě usnesení ZM ze dne 04.04.2022 do „Fondu zřízeného pro 
finanční podporu opatření k omezení a snižování emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů a k jejich 
správnému provozování“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč v rámci kap. č. 7 – realizace investic, z § 3412 
(sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Jedná se o finanční 
dar od spol. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., účelově určený na realizaci vítězného projektu, vybudování 
venkovní posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 129.964,55 Kč v rámci kap. č. 7 – realizace investic, z § 
3412 (sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Finanční 
prostředky budou použity na pořízení parkourové sestavy na dětském hřišti Mikovická. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 45.000 Kč v rámci kap. č. 7 – realizace investic, z § 3412 
(sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Finanční prostředky 
budou použity na pořízení herní sestavy stezka dovednosti na dětském hřišti Mikovická. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.547 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3113 (základní 
školy) na § 3419 (ostatní sportovní činnost). Finanční prostředky budou použity na úhradu faktury od TJ 
Sokol Kralupy nad Vltavou za pronájem hřiště a tělocvičny pro ZŠ Komenského a ZŠ Jodlova za druhé 
pololetí školního roku 2021/2022. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 402.330 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219, org. 633. Finanční prostředky budou 
použity na akci „Chodník podél silnice - ul. Kladenská – projektová dokumentace“, viz materiálu odboru 
RIaSM bod č. IV/1. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 980.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3631 (veřejné osvětlení). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu části záloh na energie u veřejného osvětlení za 3. čtvrtletí 2022. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3314 (činnosti knihovnické). Finanční prostředky budou 
použity na základě usnesení RM č. 22/15/9/5 na navýšení cen za elektrickou energii a zároveň bude 
navýšena položka plyn, u které bude vyúčtování v měsíci srpnu 2022. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 110.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací). Finanční prostředky 
budou převedeny na posílení položky (služby peněžních ústavů), která je již čerpána na 84,72%. Důvodem 
je navýšení počtu karetních transakcí na pokladně městského úřadu a navýšení počtu platebních 
terminálů. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská,  
Kralupy nad Vltavou – PD 
usnesení č.: 22/16/4/1  
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice II/101 – ul. 
Kladenská, Kralupy nad Vltavou - PD“ s dodavatelem ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký 
Osek, IČ: 24190853, za celkovou cenu 600.000,00 Kč bez DPH, resp. 726.000,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Změna nákupu energií (zemní plyn a elektrické energie) pro město a jeho organizace  
pro následující roky  
usnesení č.: 22/16/4/2 
1. RM schvaluje realizovat nákup elektrické energie a zemního plynu a tím i výběr jejich dodavatelů na 

jeden rok (2023), a to jednorázově na celkovou koncovou cenu u obou komodit na komoditní burze PXE. 
2. RM schvaluje ponížení poplatku za provedenou aukci na burze PXE na dodávku energií pro město a jeho 

příspěvkové organizace (vč. Kralupské sportovní) na rok 2023, a to za celkovou cenu 28.200,00 Kč bez 
DPH, tj. 34.122,00 Kč s DPH za podmínek současného počtu odběrných míst, tj. u el. energie 101 míst  
a u plynu 31 míst. Cena za 1 další odběrné místo je 100,00 Kč bez DPH.  

 
Bod programu: Plynárenské zařízení v ulici Vaníčkova – nájemní smlouva GASNET 
usnesení č.: 22/16/4/3 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem plynárenského zařízení – plynovodní řad včetně 
přípojek, na pozemcích par. č. 1723/2, 1723/3 a 1723/4 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o celkové délce řadu 
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102,5m a 27,4 m délky přípojek, na dobu neurčitou, za roční nájemné 25 673,- Kč, za účelem provozování 
plynovodu, se spol. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. 

 
Bod programu: Přípojka horkovodu do Sladovny – smlouva o spolupráci TAMERO 
usnesení č.: 22/16/4/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a o budoucích dodávkách tepla, mezi městem Kralupy  
nad Vltavou a spol. TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 247 81 452. 
Cílem této smlouvy je úprava vztahů a dělba nákladů pro napojení objektu sladovny, na pozemku par. č. 62 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, na rozvody tepelné energie, dle podmínek uvedených ve smlouvě v předloženém 
znění. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Nákup dvou nových cisternových automobilových stříkaček pro SDH  
usnesení č.: 22/16/4/5 
1. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nákup dvou nových 

cisternových automobilových stříkaček pro SDH“, a to pro 1. část „Cisternová automobilová stříkačka  
pro SDH Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, 
IČO: 44792247, za celkovou cenu 7.302.000,00 Kč bez DPH, resp. 8.835.420,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Nákup dvou nových 
cisternových automobilových stříkaček pro SDH“, a to pro 2. část „Cisternová automobilová stříkačka  
pro SDH Kralupy nad Vltavou - Minice“ s dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová 269, 165 00 
Praha 6, IČO: 44792247, za celkovou cenu 7.590.000,00 Kč bez DPH, resp. 9.183.900,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - studie  
usnesení č.: 22/16/4/6 
1. RM bere na vědomí předloženou studii nové sportovní haly, zpracovanou v rámci akce „Výstavba 

sportovní haly v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“. 
2. RM schvaluje pokračovat v projekčních pracích – varianta prezentovaná ve studii jako první v pořadí, a to 

za předpokladu, že v dalších stupních projektové dokumentace bude dořešeno parkoviště pro autobusy  
a příprava pro elektromobilitu (příprava pro dobíjecí stanice, vyhrazená místa pro elektromobily). 

 
Bod programu: Podání žádosti o dotaci – Automobil pro DPS 
usnesení č.: 22/16/4/7 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Automobil pro DPS“ v rámci výzvy č. 3/2022 vyhlášenou 
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. 

 
Bod programu: Dodatky k příkazním smlouvám – výkon TDS v rámci investičních akcí města 
usnesení č.: 22/16/4/8 
1. RM schvaluje dodatek k příkazní smlouvě číslo: RISML/ 00083/2022 na výkon TDS po stavební stránce 

v rámci stavby „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – III. etapa“, 
s příkazníkem Ing. arch. Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090.  Předmětem dodatku je doplnění 
skutečnosti, že příkazce není plátcem DPH a že celková cena bez DPH je cenou konečnou. 

2. RM schvaluje dodatek k příkazní smlouvě číslo: RISML/ 00094/2022 na výkon TDS po stavební stránce 
v rámci stavby „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“,  
s příkazníkem Ing. arch. Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090.  Předmětem dodatku je doplnění 
skutečnosti, že příkazce není plátcem DPH a že celková cena bez DPH je cenou konečnou. 

3. RM schvaluje dodatek k příkazní smlouvě číslo: RISML/ 00044/2022 na výkon TDS po stavební stránce 
v rámci stavby „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – III. a IV. 
etapa“, s příkazníkem Ing. arch. Studený, Bílichov 14, IČ: 018 27 090.  Předmětem dodatku je doplnění 
skutečnosti, že příkazce není plátcem DPH a že celková cena bez DPH je cenou konečnou. 

 
Bod programu: Zadání projektu – Nová Nádražní ulice, lokalita „Za Nádražím“ 
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usnesení č.: 22/16/4/9 
1. RM bere na vědomí písemnou informaci od investora - spol. REZIDENCE NAD VLTAVOU a.s., ze dne 

23.06.2022, o aktuálním stavu přípravy stavebního záměru - Kralupy nad Vltavou “Za Nádražím“, 
včetně přípravy naplnění jednotlivých závazků dle vzájemně uzavřené Smlouvy o spolupráci - vyvolaná 
potřeba změny závazků ze Smlouvy o spolupráci, je v části díla - volnočasové zóny u řeky Vltavy. 
Důvodem změny je nové vymezení aktivní záplavové zóny řeky Vltavy, kterým došlo k redukci možné 
zastavitelné plochy a tím ke zmenšení rozsahu díla volnočasové zóny. Investor, vzhledem k této překážce, 
navrhuje rozdělit původní předpokládanou částku 10 milionů korun na tři díly. Přičemž 3 miliony navrhuje 
ponechat na volnočasovou zónu, 2 miliony přiřadit nové ulici Nádražní a o 5 milionech korun dále jednat 
s městem. 

2. RM schvaluje zadání projektové dokumentace ve stupních pro společné povolení a pro provedení stavby 
včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu, jehož návrh předložila spol. REZIDENCE NAD VLTAVOU a.s, 
Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město s tím, že v průběhu projektových prací bude RM 
předkládána projektová dokumentace v jednotlivých fázích rozpracovanosti ke schválení. Se zhotovitelem 
projektové dokumentace budou uspořádány kontrolní dny dokumentace, na kterých bude prezentován 
aktuální stav, a na kterých budou řešeny případné požadované změny ze strany města. Následně bude 
pracovní verze projektové dokumentace předložena RM ke schválení. 

 
Bod programu: Stavební opravy při rekonstrukci Restaurace Vltava, nám. J. Seiferta čp. 706, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/16/4/10 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební opravy při rekonstrukci Restaurace Vltava, nám.  
J. Seiferta čp. 706, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem INGNOVAK s.r.o., nám. J. Seiferta 745, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 10739459 ve výši 547.920,50 Kč bez DPH (662.983,80 Kč vč DPH). 

 
Bod programu: Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou – schválení postupu výběru  
zhotovitele 
usnesení č.: 22/16/4/11 
RM schvaluje postup zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta, Kralupy  
nad Vltavou“ podle čl. IV. písm. a) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, tj. formou uzavřené výzvy. 

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/16/4/12 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace akce „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála 

Klapálka, Kralupy nad Vltavou – III. a IV. Etapa“.  
2. RM trvá na dodávce a instalaci svítidel, které mají parametry uvedené v zadávací dokumentaci 

k výběrovému řízení a požaduje po TDI zajistit aktuální nabídky od jiných výrobců a dodavatelů  
na dodávku předmětných svítidel splňujících požadované parametry. 

   
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice a k. ú. Minice (CETIN a.s.)  
usnesení č.: 22/16/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 66/1, parc. č. 66/3 a parc. č. 67/3 v k. ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou a parc. č. 525/13 a parc. č. 525/14 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, 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. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 22/16/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav plynovodní přípojky (investor J. a M. H.)  na pozemku města  parc. č. 156/113  v k. ú. Lobeček,  
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567  
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,00 Kč za prvních 10m a 200,- Kč za každý další běžný metr uložení 
zařízení do pozemku. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené 
zákonem.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/16/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemku parc. č. 35/4 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za úplatu, 
stanovenou na základě ocenění věcného břemene podle § 39a) a 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – doplnění pozemku  
usnesení č.: 22/16/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 568/6 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, 
jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 34/11 v k. ú. Mikovice 
u Kralup nad Vltavou za  jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10m a 200 Kč za každý další běžný 
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítání DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, Cesta brigádníků 679 
usnesení č.: 22/16/5/5 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  byt č. 6, Cesta Brigádníků 679 s panem D. T. ze sociálních 
důvodů  na dobu určitou 1 roku od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/16/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Dr. E. Beneše čp. 539,  panu J. Ch. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 24, Dr. E. Beneše čp. 539, panu R. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.08.2021 do 31.07.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova čp. 900, Mgr. E. B., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Smetanova čp. 211, paní P. M. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 

 
Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/16/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní E. B., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Bod programu: Záměr o pronájmu  části pozemku parc. č. 37, k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/16/5/8 
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 300 m2  
za účelem využití pozemku jako zahrady k rodinnému domu čp. 2066, Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou  
za podmínky dodržení regulativ platných pro aktivní zónu záplavového území. 
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Bod programu: Záměr města vypůjčit pozemek parc. č. 187/38  v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/16/5/9 
1. RM ruší usnesení č. 22/14/5/10 ze dne 6.6.2022. 
2. RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemek parc.č. 187/38 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 3995 

m2, na dobu určitou 15 let, spolku FK Kralupy 1901, z.s., za účelem využití pozemku jako sportoviště. 
Důvodem bezúplatného užívání pozemku je podpora zájmové činnosti a sportu a údržba pozemku  
na náklady spolku. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemních smluv na byty ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/16/5/10 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Dr. E. Beneše 539 s panem D. T., nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 
2. RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Dr. E. Beneše 539  pana J. R., nar.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků čp. 679 s panem K. K. na dobu 3 

měsíce (suterénní byt). 
4. RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků 679 paní I. H., 

nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor (bufet) v objektu MěÚ – schválení nájemce 
usnesení č.: 22/16/5/11 
RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení na pronájem nebytových prostor (bufetu) v budově MěÚ 
Kralupy nad Vltavou za stejných podmínek.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 22/16/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 207 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. Š.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.5.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 411 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní V. L.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.05.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 157 v DPS V Luhu 1181, paní L. P.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.05.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 251 v DPS V Luhu 1181, paní D. E.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.5.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 261 v DPS V Luhu 1181, paní B. K.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.05.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 455 v DPS V Luhu 1181, paní H. T.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.5.2023. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 457 v DPS V Luhu 1181, paní P. J.,  

na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.05.2023. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 556 v DPS V Luhu 1181, panu M. C., na dobu určitou 

od 01.06.2022 do 31.5.2023. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 101 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní E. K.,  

na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 102 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní V. Š.,  

na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 103 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. K.,  

na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní K. K, na dobu 

určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
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13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 201 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní J. T., na dobu 
určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 205 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. M.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 206 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní V. S.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 210 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. J.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 302 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. F.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 313 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu F. Š.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 314 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. K.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

20. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 404 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní K. Ch.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

21. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 260 v DPS V Luhu 1181, paní D. Š., na dobu určitou 
od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

22. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 359 v DPS V Luhu 1181, panu M. S.,  
na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

23. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 462 v DPS V Luhu 1181, paní V. H., na dobu určitou 
od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

24. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 551 v DPS V Luhu 1181, paní D. H., na dobu určitou 
od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

25. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 559 v DPS V Luhu 1181, paní J. P., na dobu určitou 
od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 22/16/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. J.,  

na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.7.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu S. M.,  

na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.7.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 301 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. V.,  

na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.7.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 414 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu L. H.,  

na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.7.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 456 v DPS V Luhu 1181, paní A. Š.,  

na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.7.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 109 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.8.2023. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 202 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.8.2023. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 403 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní B. N.,  

na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.8.2023. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 406 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.8.2023. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 412 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. P.,  

na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.8.2023. 
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 153 v DPS V Luhu 1181, paní H. P., na dobu určitou 

od 01.09.2022 do 31.08.2023. 
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12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 156 v DPS V Luhu 1181, panu P. Ch., na dobu určitou 
od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 159 v DPS V Luhu 1181, paní M. F., na dobu určitou 
od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 262 v DPS V Luhu 1181, paní M. J., na dobu určitou 
od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 357 v DPS V Luhu 1181, panu J. M., na dobu určitou 
od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 

Bod programu: Změna dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2022, č.sml. obj. ŽPSML/00010/2022  
– žádost o zmírnění tvrdosti sankcí 
usnesení č.: 22/16/7/1 
1. RM ruší usnesení č. 22/15/7/3, ze dne 20.06.2022, kterým schválila dohodu o ukončení smlouvy o dílo se 

společností Zenova services s.r.o., IČ: 25051865, ze dne 28. 2. 2022, č.sml. obj. ŽPSML/00010/2022 – 
údržba zeleně – lokalita Centrum, včetně sankcí. 

2. RM schvaluje uzavření nové dohody o ukončení smlouvy o dílo, ze dne 28. 2. 2022, č.sml. obj. 
ŽPSML/00010/2022 mezi městem Kralupy nad Vltavou a společností Zenova services s.r.o., IČ: 25051865, 
obsahující náhradu škody, náhradu nákladů a povinnosti obnovy záhonu u Pomníku obětem světových 
válek zhotovitele na vlastní náklady, v předloženém znění. 

   
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – Kralupský spolek přátel historických vozidel 
usnesení č.: 22/16/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 (Fond STA) ve výši 10.000,- Kč, kap. 10 (kancelář starosty),  
§ 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 0012 (Fond MST1) ve výši 
10.000,- Kč, kap. 10 (kancelář starosty), § 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 0013 (Fond MST2) ve výši 10.000,- Kč, pro Kralupský spolek přátel historických vozidel, IČ 
11987316, se sídlem Vodárenská 501, Kralupy n. Vlt. 278 01, zastoupené Milošem Prausem, prezidentem 
spolku, ve výši 30.000,- Kč na podporu akce „2. Podzimní setkání příznivců a přátel historických vozidel“. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Kralupskému 
spolku přátel historických vozidel, IČ 11987316, se sídlem Vodárenská 501, Kralupy n. Vltavou, 278 01, 
zastoupené Milošem Prausem, prezidentem spolku. 

 
Bod programu: 4 x Žádost o Individuální dotaci – Charita Kralupy  
                                                    - TJ Kralupy z.s. oddíl volejbalu 
                                                    - Kralupy Wolves, z.s. 
                                                    - Basketbalový klub Kralupy  junior, z.s.,   
na zajištění volnočasového programu - příměstského tábora v období letních prázdnin pro skupinu dětí – 
cizinců ve věku 6-15 let, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 
Sb.  
usnesení č.: 22/16/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč, Charitě Kralupy nad  Vltavou, se sídlem 

Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou, Ič: 26520800, na úhradu nákladů spojených se zajištěním 
volnočasového programu - příměstského tábora v období letních prázdnin, konkrétně ve dnech: 11. 7. – 
15. 7. 2022 pro skupinu 20 dětí – cizinců ve věku 6-9 let, kterým byla v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. a ve dnech  8. 8. – 12. 8. 2022 pro skupinu 20 dětí – cizinců 
ve věku 10 - 15  let, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 
Sb. 
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Dotace bude vyplacena z kapitoly 10, § 6221 (Humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5223 
neinvestiční transfery církevní právnické osobě  
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. 

 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,- Kč, TJ Kralupy z.s, se sídlem Hůrka 1046, 

Kralupy nad Vltavou, Ič: 14799146, na úhradu nákladů spojených se zajištěním volnočasového programu - 
příměstského tábora v období letních prázdnin, konkrétně ve dnech:  
18. 7. – 19. 7. 2022 pro skupinu 15 dětí – cizinců ve věku 6-8 let, kterým byla v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 10, § 6221 (Humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5222 
neinvestiční transfery spolkům  
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. 

 
3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,- Kč, Kralupy Wolves, z.s., se sídlem Hůrka 

1057, Kralupy nad Vltavou, Ič: 22662146, na úhradu nákladů spojených se zajištěním volnočasového 
programu - příměstského tábora v období letních prázdnin, konkrétně ve dnech:  
20. 7. – 21. 7. 2022 pro skupinu 15 dětí – cizinců ve věku 6-8 let, kterým byla v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 10, § 6221 (Humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5222 
neinvestiční transfery spolkům  
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. 

 
4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 2.000,- Kč, Basketbalovému klubu Kralupy  - junior, 

z.s., se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, Ič: 70129941, na úhradu nákladů spojených se 
zajištěním volnočasového programu - příměstského tábora v období letních prázdnin, konkrétně  
ve dnech:  
22. 7. 2022 pro skupinu 15 dětí – cizinců ve věku 6-8 let, kterým byla v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 10, § 6221 (Humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5222 
neinvestiční transfery spolkům  
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: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru kancelář 
starosty za období červen 2022 
usnesení č.: 22/16/8/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru kancelář starosty za období červen 2022. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: DPS - Žádost o schválení odkupu vozidla Daccia Dokker od společnosti Kompakt spol. s r.o. 
usnesení č.: 22/16/9/1 
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1. RM schvaluje organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace koupi vozidla 
Daccia Dokker zapůjčeného v rámci projektu „sociální automobil“ od společnosti Kompakt spol. s.r.o.  
za kupní cenu 145.000,- Kč včetně DPH z Investičního fondu organizace. 

2. RM schvaluje organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace převod částky 
ve výši 145.000,- Kč z Rezervního fondu organizace do Investičního fondu. 

 
Bod programu: DDM – žádost o schválení přijetí darů 
usnesení č.: 22/16/9/2 
1. RM schvaluje dodatečně Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou přijetí finančního účelového daru  

ve výši 11.000 Kč od společnosti Zelefra s.r.o., IČO 05509891, jako příspěvek na zajištění akce Majáles 
2022. 

2. RM schvaluje dodatečně Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou přijetí finančního účelového daru  
ve výši 4.000 Kč od společnosti Ka Cukrárna Kopeč, IČO 74508245, jako příspěvek na zajištění akce 
Majáles 2022. 

 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše – žádost o schválení přijetí daru 
usnesení č.: 22/16/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Dr. E. přijetí daru od firmy Davídek-DKE s.r.o., Zlončice 161, 278 01, ve formě 
stavební práce při opravě římsy školní budovy detašovaného pracoviště J. Holuba 153, v celkové hodnotě 
11.276,39 Kč.  

 
Bod programu: ZŠ GK – žádost o schválení přijetí daru 
usnesení č.: 22/16/9/4 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, přijetí daru od Nadace PPF, IČO: 
08547645, formou bezplatné objednávky učebnic z webového portálu Učebnice pro Ukrajinu, v celkové 
hodnotě 9.994,40 Kč. 

 
Bod programu: ZŠ GK – 1.) Zrušení usnesení č. 22/14/9/6, ze dne 06.06.2022; 

2.) Žádost o schválení přijetí daru 
usnesení č.: 22/16/9/5 
1. RM ruší usnesení č. 22/14/9/6 ze dne 06.06.2022. 
2. RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru  
ve výši 10.000 Kč od společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., získaného výhrou školního týmu v soutěži 
Výzva pro chemika, k využití na nákup pomůcek na přírodovědné předměty. 

 
Bod programu: ZŠ GK - Žádost o schválení přijetí daru 
usnesení č.: 22/16/9/6 
RM schvaluje přijetí finančního účelového daru v celkové výši 76.042 Kč pro Základní školu Kralupy  
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 
24231509, určeného výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 11 žáků ve školním roce 
2022/2023 a schvaluje uzavření příslušných darovacích smluv, a to ve výši 26.550 Kč (na období 
od 01.09.2022 do 31.12.2022) a ve výši 46.492 Kč (na období od 01.01.2023 do 30.06.2023). 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/16/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, za měsíc červenec 2022. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 22/16/9/8  
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc červenec 2022. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Optimalizace zajišťování dopravní obslužnosti linek PID v Kralupech nad Vltavou – Hybešova 
ulice, změny v dopravě č. 316 a č. 457, finanční navýšení zálohy za službu  
usnesení č.: 22/16/10/1 
1. RM schvaluje změny a úpravy linek č. 316 a č. 457 pro dopravní obslužnost lokality v Hybešově ulici  

od 1. 9. 2022, podrobně uvedené v příloze č. 1 Informace IDSK ze dne 29. 6. 2022 a její přílohy. 
2. RM schvaluje navýšení finanční částky za dopravní službu v Hybešově ulici o 6 545 Kč měsíčně,  

tj. 26 180 Kč do konce roku 2022 od 1. 9. 2022 a uzavřít Dodatek ke Smlouvě o zajišťování a financování 
dopravní obslužnosti u linek 316, 370, 372, 457, 458, 466, 470, 473, 496, 617, 620, 663, R20, R44, S4, S40, 
S42, S43, S44, S45 mezi Středočeským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací IDSK, městem 
Kralupy nad Vltavou a dotčenými obcemi, podrobně uvedené v příloze č. 2 Informace IDSK ze dne 13. 7. 
2022. 

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Komise sociálně právní ochrany dětí  
usnesení č.: 22/16/11/1 
RM bere na vědomí zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 5 z června 2022. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 

usnesení č.: 22/16/11/2 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 6 z 29.06.2022. 
 

INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - studie  
usnesení č.: 22/16/4/6 
RM schvaluje rozšířit zadání projektové dokumentace o podzemní parkovací plochy pod objektem sportovní 
haly a o nový vstupní objekt, v jehož rámci bude vytvořen společný vstup a recepce pro stávající i novou 
sportovní halu. 

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/16/4/12 
RM schvaluje předloženou upravenou knihu svítidel od společnosti APLED s.r.o., B. Egermanna 322,  
473 01 Nový Bor  na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – III.  
a IV. Etapa“, kterou realizuje ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4. 

 
Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/16/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní H. K., nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Bod programu: Nabídka spolupráce  od společnosti TJ Group s.r.o. v rámci rozvoje ekonomického 
potenciálu města 
usnesení č.: 22/16/8/4 
RM schvaluje uzavření předloženého znění Smlouvy o spolupráci se společností TJ Group s.r.o., Dřevařská 
87/33, Veveří 602 00 Brno, IČ: 06472664 zastoupené jednatelem Ing. Jakubem Tížkem,  na vzájemnou 
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spolupráci  ve věci rozvoje ekonomického potenciálu Města Kralupy nad Vltavou a to na dobu určitou  
od 01.08.2022 – 31.07.2022 za podmínek a cenu uvedené v předmětné smlouvě. Soubor činností programu  
tvoří přílohu smlouvy. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 15.08.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 19.07.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 16 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 18.07.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta      Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 
 
 
 


