
  č.j.: MUKV 5745/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. ledna 2022 
(RM č. 2) 

 
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. 2 
usnesení č.: 22/2/1/1  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací města, s účinností od 01.01.2022 
usnesení č.: 22/2/2/1  
RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací, v předložené podobě (viz 
příloha důvodové zprávy), s účinností od 01.01.2022, z důvodu legislativní změny.   
   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 29/2021 
usnesení č.: 22/2/3/1 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 270.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení 
krizové situace po vyhlášení krizového stavu. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122  
o 270.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 5213 o 270.000 Kč. 

 

Bod programu: Návrh směrnice č. 1/2022 účtový rozvrh města pro rok 2022 
usnesení č.: 22/2/3/2 
RM schvaluje směrnici č. 1/2022 účtový rozvrh města pro rok 2022 s účinností od 18.01.2022, v předloženém 
znění. 

 

Bod programu: Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě  
usnesení č.: 22/2/3/3 
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-27190-14 o pojištění majetku 
podnikatelů a o pojištění odpovědnosti, v předloženém znění. 

 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2022 
usnesení č.: 22/2/3/4 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 57.000 Kč. Jedná se o vratku finančních 

prostředků účelově určených pro ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou ze Středočeského kraje  
na projekt Semiramis 2021. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Gen. Klapálka a budou zaslány  
na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 57.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 57.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
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1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.204 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 567. Finanční prostředky budou použity na vzniklé 
vícepráce spočívající ve zpracování Plánu BOZP a Povodňového plánu v rámci PDS „Řešení zpevněných 
ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“, viz usnesení RM ze dne 20.12.2021, č. usnesení 
21/24/4/6. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 632.082 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na § 2310 (odkup akcií VKM). Finanční prostředky budou použity k nákupu 
dalších akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., viz usnesení ZM ze dne 20.12.2021, č. usnesení 
21/08/4/3. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 850.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 5512 org. 594. Finanční prostředky budou 
použity na realizaci akce „Rekonstrukce šaten a kanceláře v objektu SDH Minice“, viz usnesení ZM ze dne 
04.10.2021, č. usnesení 21/06/8/1. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 415.514 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612 org. 658. Finanční prostředky budou použity na financování 
akce „PD – Bytový dům, Husova ul. čp. 495, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 06.12.2021, č. 
usnesení 21/23/4/4. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 409.464 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612 org. 659. Finanční prostředky budou použity na financování 
akce „PD – Bytový dům, Komenského nám. čp. 131, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 
06.12.2021, č. usnesení 21/23/4/4. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 584.914 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612 org. 660. Finanční prostředky budou použity na financování 
akce „PD – Bytový dům, Komenského nám, 198, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 
06.12.2021, č. usnesení 21/23/4/4. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 605 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 590 (parkovací dům). Jedná 
se o poplatek za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 570 (bezbariérový 
chodník Na Cikánce). Finanční prostředky budou použity na přípravu staveniště. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 37.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3111 (MŠ Dr. E. Beneše). Finanční prostředky budou 
převedeny Mateřské škole Dr. E. Beneše na úhradu poplatku společnosti ČEZ, a.s. jako podílu na 
oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu v souvislosti 
s plánovanou stavbou „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, 
viz materiál odboru SVŠK, bod č. IX/4. 

 

Bod programu: Návrh rozpočtů PO města Kralupy nad Vltavou na rok 2022 
usnesení č.: 22/2/3/5 
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění (příloha 
důvodové zprávy). 

 

Bod programu: Návrh střednědobých výhledů rozpočtů PO města Kralupy nad Vltavou 
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usnesení č.: 22/2/3/6 
RM schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Kralupy nad Vltavou, 
v předloženém znění (příloha důvodové zprávy). 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech  
nad Vltavou  
usnesení č.: 22/2/4/1 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba 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 MŠ J. Holuba 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 

4. RM schvaluje 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 zadávacího řízení „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech 
nad Vltavou“ za cenu 70.000,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 22/2/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník v lokalitě Na Cikánce, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Ridera Bohemia a.s., se sídlem 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, IČ: 
26847833, za celkovou cenu 2.365.778,06 Kč bez DPH, resp. 2.862.591,45 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa  
usnesení č.: 22/2/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 

práce s názvem „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ v souladu  
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu 
plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“. 

3. RM schvaluje požadavek na předložení 2 ks vzorků v rámci prokázání technické kvalifikace účastníky 
předmětné veřejné zakázky, a to za účelem ověření chemického složení a korozní odolnosti dodaných 
vzorků korozivzdorné oceli pro konstrukci plaveckého bazénu. Testování vzorků provede Technopark 
Kralupy VŠCHT Praha, se sídlem Náměstí G. Karse 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou za podmínek 
stanovených důvodovou zprávou. 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
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- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 – 2024 
usnesení č.: 22/2/4/4 
1. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné 

zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 1. ČÁST: LOKALITA CENTRUM s dodavatelem ZENOVA 
services s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 25051865, na období od 01.02.2022  
do 31.12.2024, za celkovou cenu 4.040.980,80 Kč bez DPH, resp. 4.889.586,77 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 2. ČÁST: LOKALITA KRALUPY s dodavatelem ZENOVA services 
s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 25051865, na období od 01.02.2022  
do 31.12.2024, za celkovou cenu 6.191.901,60 Kč bez DPH, resp. 7.492.200,94 Kč s DPH. 

3. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 3. ČÁST: LOKALITA LOBEČEK s dodavatelem ZENOVA services 
s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 25051865, na období od 01.02.2022  
do 31.12.2024, za celkovou cenu 3.898.650,00 Kč bez DPH, resp. 4.717.366,50 Kč s DPH. 

4. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 4. ČÁST: PŘÍRODNÍ LOKALITY s dodavatelem Vít Humpl,  
se sídlem Pražská 4/26,278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 12394823, na období od 01.02.2022  
do 31.12.2024, za celkovou cenu 7.310.702,40 Kč bez DPH, resp. 8.845.949,90 Kč s DPH. 

5. RM schvaluje vyloučení účastníka veřejné zakázky s názvem „Údržba veřejné zeleně v Kralupech  
nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 5. ČÁST: LOKALITY ZŠ A MŠ, ZÁHONY, BYTOVÉ DOMY, a to společnost MIRA 
expert s.r.o., se sídlem Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČO: 01634305, v souladu 
s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť údaje a doklady jím předložené nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny 
nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona. 

6. RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024“ pro 5. ČÁST: LOKALITY ZŠ A MŠ, ZÁHONY, BYTOVÉ DOMY 
s dodavatelem Ing. Milan Janda, se sídlem Budečská stezka 201, 278 01 Kralupy nad, IČO: 70580456,  
na období od 01.02.2022 do 31.12.2024, za celkovou cenu 3.911.313,60 Kč bez DPH, resp. 4.732.689,46 Kč 
s DPH. 

 
Bod programu: Servisní a revizní smlouvy k parkovacímu domu   
usnesení č.: 22/2/4/5 
1. RM schvaluje servisní smlouvu s ACCEN FALL ARREST s.r.o., pod břehem 797, 739 61 Třinec na kontrolu 

zádržného systému v parkovacím domě v ceně 9 600,- Kč bez DPH/rok. A pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

2. RM schvaluje servisní smlouvu s AVAPS s.r.o. U Obalovny 488, 250 67 Klecany na kontrolu požárních 
bezpečnostních rolet v parkovacím domě v ceně 8 640,- Kč bez DPH v pracovní době/6 měsíců (12 960,- 
Kč bez DPH mimo pracovní dobu, 17 280,- Kč bez DPH v době pracovního volna). A pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

3. RM schvaluje servisní smlouvu s ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01, Rychnov 
nad Kněžnou na prohlídky a seřízení protipožárních i ostatních dveří v parkovacím domě v ceně 10 173,-
Kč bez DPH/rok. A pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

4. RM schvaluje servisní smlouvu se SONET, společnost s r.o., Lužická 9, 616 00 Brno na bezobslužný 
platební terminál v parkovacím domě v ceně 380,- Kč bez DPH/měsíc. a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
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5. RM schvaluje servisní smlouvu s IBG Česko, s.r.o., V pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
na dobíjecí stanice v parkovacím domě v ceně – pravidelná údržba 1 940,- Kč / kus, revizní prohlídka 
2 500,- Kč/kus, opravy 890,- Kč/hod, doprava 400,- Kč/kus  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

6. RM schvaluje servisní smlouvu s AS parking s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice na údržbu a opravy 
parkovacího systému v parkovacím domě v ceně – pravidelná prohlídka 5 800,- Kč + cestovné, práce 
servisního technika 950,- Kč/hod, práce SW/HW specialisty, cestovné – 4 800,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.  

7. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o uzavření servisní smlouvy s KONE a.s, Evropská 423/178,  
160 00 Praha 6 – Vokovice na revize, prohlídky, pohotovost pro vyproštění atd. výtahu v parkovacím 
domě v ceně 3 951,- Kč bez DPH/ 3 měsíce a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2022 
usnesení č.: 22/2/4/6 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření MKDS – Kralupy nad Vltavou“ z Programu 

2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence  
a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Akceschopnost JSDH Kralupy nad Vltavou“ 
z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu. 

3. RM schvaluje Základní škole Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou, podání žádosti o dotaci  
na projekt „Semiramis 2022“ z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  
ze Středočeského Fondu prevence a závazek spolufinancování projektu. 

4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 2022“ z Programu 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu a závazek 
spolufinancování projektu. 

5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Společně proti kriminalitě 2022“ z Programu 2022 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence a závazek 
spolufinancování projektu. 

 
Bod programu: Návrh provozního řádu parkovacího domu  
usnesení č.: 22/2/4/7 

1. RM schvaluje provozní řád parkovacího domu v Libušině ulici v Kralupech nad Vltavou, v předloženém 
znění (příloha důvodové zprávy). 

2. RM schvaluje zavedení parkovacích karet, které umožní zájemcům využívat parkovací dům v delším 
časovém období (za podmínky každodenního vyparkování). Druhy parkovacích karet při běžné ceně 
parkovného 15,- Kč za 1 den budou následující: 

• Měsíční parkovací karta – pořizovací cena: 300,- Kč (20 x 15,-) 
• Čtvrtletní parkovací karta – pořizovací cena: 765,- Kč (60 x 15,- + 15 % sleva) 
• Půlroční parkovací karta – pořizovací cena: 1 530,- Kč (120 x 15,- + 15 % sleva) 
 

Vratná záloha za každou zakoupenou kartu bude činit 500,- Kč. Tento poplatek bude nutné uhradit zájemcem 
při koupi karty. V případě jejího následného neobnovení (neprodloužení) bude tato záloha vrácena. 
Maximální množství vydaných parkovacích karet bude 100 kusů. 

 
Bod programu: Projektová dokumentace  - panelová cesta Lutovítova ulice  
usnesení č.: 22/2/4/8 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, vč. zpracování kontrolního 
rozpočtu a výkazu výměr na akci „Panelová cesta – Lutovítova ulice, Kralupy nad Vltavou“, zhotovitelem 
Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6, IČ: 26080273, za celkovou cenu 96 800 Kč vč. DPH. Finanční 
náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2022. 
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Bod programu: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou – změna termínu – Dodatek č. 3 
usnesení č.: 22/2/4/9 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. RISML/00089/2021 uzavřené dne 16.07.2021 mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a sdružení dodavatelů Společností Terminál Kralupy nad Vltavou, správcem 
spol. GEMO a.s. a společníkem spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., jehož předmětem je změna termínu 
dokončení díla do 25.02.2022, na akci: „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: PDPS – Změna stavby před dokončením, Místní komunikace – přivaděč Hostibejk, včetně 
dešťové kanalizace a osvětlení 
usnesení č.: 22/2/4/10 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování dalšího stupně projektové dokumentace tj. 
dokumentace pro provedení stavby – Změna stavby před dokončením, aktualizaci vyjádření DOSS a správců 
sítí, aktualizaci rozpočtu včetně výkazu výměr na akci „Místní komunikace – přivaděč Hostibejk, včetně 
dešťové kanalizace a osvětlení“ s dodavatelem ateliér PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6  
za nabídkovou cenu 610.000,- Kč bez DPH, resp. 738.100,- Kč vč DPH, a to v souladu s postupem podle části  
5. písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. přímým zadáním. 

 

Bod programu: Komunikace v ulici Ke Studánce – přeložka regulační stanice a plynovodu 
usnesení č.: 22/2/4/11 
1. RM schvaluje v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, 

Kralupy nad Vltavou“ uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících na přeložku plynovodu v délce cca 400 m. Maximální náklady činí dle vyjádření společnosti 
GasNet, s.r.o. 4 500 000 Kč bez DPH. 

2. RM schvaluje v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, 
Kralupy nad Vltavou“ uzavřít dodatek ke Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících (číslo smlouvy RISML/00093/2020 ze dne 01.07.2020) na přeložku regulační 
stanice plynovodu. Maximální náklady činí dle vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. 6 229 000 Kč bez DPH. 

3. RM ukládá starostovi města jednat se zástupci soukromého developera o možnosti finanční participace 
na uvedených přeložkách plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikace vč. 
inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“. 

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00284/2019  
usnesení č.: 22/2/5/1 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00284/2019 výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 

 
Bod programu: Oceňování věcných břemen, zřizovaných ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.   
usnesení č.: 22/2/5/2 
RM schvaluje zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. z důvodu veřejného 
zájmu za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39b) oceňovací 
vyhlášky č. 488/2020 Sb.. Pro výpočet bude využita aplikace ebremena.cz. K úhradě za zřízení věcného 
břemene bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 

 

Bod programu: Ukončení smlouvy na nájem nebytových prostor v objektu na pozemku parc. č. st. 838/1  
k. ú. Lobeček    
usnesení č.: 22/2/5/3 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu části nebytových prostor o ploše 76m2 v objektu 

postaveném na pozemku parc. č. st. 838/1 v k. ú. Lobeček, uzavřené s paní V. Č., TP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  dohodou ke dni 31.12.2021. 
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2. RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor o celkové ploše 76m2 v objektu postaveném  
na pozemku parc. č. st. 838/1 v k. ú. Lobeček, jako prostoru sloužícího podnikání, za účelem zřízení skladu 
materiálu. 

 

Bod programu: Uzavření nájemních smluv na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček (zahrádky 
za SOU)    
usnesení č.: 22/2/5/4 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček o výměře 

97 m2, s J. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření  
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše 
nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 485,- Kč/rok. 

2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček o výměře 
57 m2, s A. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření  
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše 
nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 285,- Kč/rok. 

3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  části  pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček o výměře 
134 m2, s J. M. S., bytem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za účelem zahrádkaření a rekreace. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného je  
5,- Kč/m2/rok, tj. 670,- Kč/rok. 

4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček o výměře 
126m2, s M. M., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření  
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše 
nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 630,- Kč/rok. 

5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček o výměře 
193m2, s V. J., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zahrádkaření  
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše 
nájemného je 5,- Kč/m2/rok, tj. 965,- Kč/rok. 

   

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (Povodí Vltavy) 
usnesení č.: 22/2/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v zaústění otevřeného koryta dešťové kanalizace  
do pozemku  parc. č.  502/4  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, který je ve správě státního podniku Povodí 
Vltavy, IČO: 70889953, ve prospěch oprávněného, Města Kralupy nad Vltavou, IČO: 00236977,  
za jednorázovou úhradu ve výši 100,00 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
Budoucí oprávněný bude zavázán uhradit budoucímu povinnému za administraci Smlouvy budoucí úhradu  
ve výši 4.360,- Kč a za administraci vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu ve výši 5.550,- Kč. 
K úhradě bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem. 

   

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt  
usnesení č.: 22/2/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, Chelčického 687 s Ing. T. K., zaměstnancem města – 
pracovníkem MěÚ, jako na byt služební. 

     

Bod programu: Návrh na uzavření nájemních smluv na byty ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/2/5/7 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Havlíčkova 900 s paní V. H., nar. XXXXXXXXXXXX, TP 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, Dr. E. Beneše 539 s paní J. M., nar. XXXXXXXXXXXX, 

TP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
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usnesení č.: 22/2/5/8 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Dr. E. Beneše čp. 539  paní E. H.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Smetanova čp. 216 paní J. J.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Cesta brigádníků čp. 679  panu P. S. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Dr. E. Beneše čp. 539 panu K. D.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, Dr. E. Beneše čp. 539 paní K. L.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2022 do 28.02.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Vrchlického čp. 703 manželům A. K. a V. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2022 do 28.02.2023. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.03.2022 do 28.02.2023.  
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679, panu R. D. ze sociálních 

důvodů na 3 měsíce od 01.03.2022 do 31.05.2022. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 6, Smetanova čp. 211 panu J. N., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 3, Vrchlického čp. 703  Mgr. N. H. jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.02.2022 do 31.01.2023. 
11. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, Komenského nám. čp. 198 s Mgr. D. H., jako na 

byt služební, na dobu 1 roku od 01.02.2022 do 31.01.2023 s výší nájemného 80,- Kč/m2. 
12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrchlického čp. 703 paní B. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2022 do 28.02.2023. 
13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha 738 paní A. D. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíce od 01.01.2022 do 31.03.2022.  

 

Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2021 
usnesení č.: 22/2/5/9 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2022 o roční míru inflace ve výši 3,8 % u nájemních smluv (nájem 

objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 10.000 Kč. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o programovou dotaci na podporu 
sportu v roce 2022 
usnesení č.: 22/2/6/1 
RM schvaluje komisi na otevírání obálek s žádostmi o dotace na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou  
pro rok 2022 ve složení: 
Jan Špaček, zastupitel, předseda komise 
PhDr. Eva Ivanová, MBA vedoucí odboru SVŠK,  
Marta Válková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
 
Náhradníci:  
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města, předseda komise 
Lenka Turečková, referentka odboru SVŠK, členka komise 
Stanislava Valterová, referentka odboru SVŠK, členka komise 

 

Bod programu: Žádost organizace SEMIRAMIS, z. ú., o individuální neinvestiční dotaci na Terénní program 
2022 
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usnesení č.: 22/2/6/2 
1.1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 
Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0789/SOC/2020,  
ze dne 14.04.2020 s platností do 31.12.2022. 
1.2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě 
Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0789/SOC/2020 pro 
SEMIRAMIS z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 
2022, ve výši 140.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem  
a mládeži), položka 5221 (Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.). 
1.3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SEMIRAMIS z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 
Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2022. 

 

Bod programu: Žádosti Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou o dotace na rok 2022 
usnesení č.: 22/2/6/3 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace na energie pro Záchrannou 

službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 33, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, ve výši 350.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, 
o poskytnutí individuální dotace 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, § 3599 
(Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální investiční dotace na nákup defibrilátoru  
pro Záchrannou službu Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, IČ: 49516736, se sídlem Vodárenská 
33, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 650.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený 
text, o poskytnutí individuální dotace 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, § 3599 
(Ostatní činnost ve zdravotnictví), položka 6322 (Investiční transfery spolkům). 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytů v DPS 
usnesení č.: 22/2/6/4 
RM schvaluje přidělení bytu č. 254 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy  
nad Vltavou, panu A. H., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: Informace o konci šestiletého funkčního období ředitelek ZŠ Gen. Klapálka a DDM 
usnesení č.: 22/2/6/5 
1. RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o konci šestiletého funkčního období ředitelky Základní školy 

Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, paní Ing. Michaely Gleichové, a možnosti vyhlášení konkurzu  
na obsazení uvedeného pracovního místa ředitele školy v zákonem stanoveném termínu, uvedeném 
v důvodové zprávě. 

2. RM bere na vědomí informaci odboru SVŠK o konci šestiletého funkčního období ředitelky Domu dětí  
a mládeže Kralupy nad Vltavou, paní Mgr. Kateřiny Viktorové, a možnosti vyhlášení konkurzu na obsazení 
uvedeného pracovního místa ředitele školského zařízení v zákonem stanoveném termínu, uvedeném 
v důvodové zprávě. 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: 
1. Uzavření smlouvy - „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 6 - Zeměchy)“ 
2. Uzavření smlouvy - „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou (část 7 - zeleň podél komunikací)“ 
usnesení č.: 22/2/7/1 
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1. RM schvaluje uzavření smlouvy na odbornou údržbu zeleně v Kralupech nad Vltavou - část 6 – Zeměchy 
firmě TSM Kralupy nad Vltavou na další tříleté období 2022 – 2024. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy na odbornou údržbu zeleně v Kralupech nad Vltavou - část 7 – zeleň 
podél komunikací firmě TSM Kralupy nad Vltavou na další tříleté období 2022 – 2024. 

 
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

Bod programu: Nezbytná dodávka antigenních testů pro ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM  
usnesení č.: 22/2/8/1 
RM bere na vědomí nezbytnou dodávku antigenních testů pro zaměstnance základních a mateřských škol, 
Základní umělecké školy a Domu dětí  a mládeže  od spol. BOROVKA RENTAL s.r.o., Reigrova 51, České 
Budějovice, IČ: 14000690,  za cenu 55 Kč/1 test v bal., tj. celkovou cenu 55.000 Kč (osvobozeno od DPH) / 
1.000 ks testů. 

 

Bod programu:  
Oznámení o konání Kralupského Majálesu 
Žádost o zařazení Kralupského Majálesu do KKL  
usnesení č.: 22/2/8/2 
1. RM  bere na vědomí informaci o pořádání Kralupského Majálesu dne 21. května 2022, konanou 

příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou, Smetanova ul. 168, 27801  Kralupy 
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje zařazení Kralupského Majálesu konaného 21. května 2022, konaného příspěvkovou 
organizací Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou, Smetanova ul. 168, 27801  Kralupy nad Vltavou 
do městského kulturně – společenského pásma Kralupské kulturní léto dle Obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy nad Vltavu č. 3/2019  o nočních klidu, čl. 3, bod 2.c). 

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou, Smetanova ul. 168, 
27801  Kralupy nad Vltavou.  

• bezplatnou výpůjčku prodejních stánků, trvale umístěných na Palackého náměstí  

• bezplatné využití elektrické energie, ze zdrojů: na Palackého náměstí a dále u budovy MěÚ. 

• využití přízemí budovy MěÚ vč. veřejných toalet a výslechové místnosti, pro pořadatele akce s tím,  
že si pořadatel sám zajistí bezpečnost a dohled nad vstupem do budovy MěÚ. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Informace o stavu oken v DPS 1171 
usnesení č.: 22/2/9/1 
1. RM bere na vědomí zprávu o stávajícím stavu oken v Domě s pečovatelskou službou Sídliště U Cukrovaru 

1171. 

2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit předmětný stav oken a navrhnout možnost připojení této záležitosti 
k projektu stavebních úprav atria budovy, ve spojení s možností získání dotace na energetické úspory 
budov. 

 

Bod programu: DDM - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
usnesení č.: 22/2/9/2   
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to elektronických kláves 
v hodnotě 18.000 Kč, od paní Mgr. P. V. 

 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
usnesení č.: 22/2/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
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poukazu v hodnotě 5.000 Kč, od společnosti Stejkr, spol. s.r.o., Malé náměstí 1980/15, 568 02 Svitavy, IČO 
25325124, na nákup didaktických pomůcek u stejné firmy.  

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Žádost o finanční prostředky z rezervy města k úhradě poplatku 
společnosti ČEZ Distribuce 
usnesení č.: 22/2/9/4 
RM schvaluje uvolnění částky ve výši 37.500 Kč z rezervy města pro MŠ Dr. E. Beneše k úhradě poplatku 
společnosti ČEZ, a.s., jako podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním 
požadovaného příkonu rozšířeného připojení odběrného místa detašovaného pracoviště Nábřeží J. Holuba 
k distribuční soustavě ČEZ, a.s. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/2/9/5 
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 leden 2022. 

 
Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Žádost o schválení úpravy rozpočtu  
usnesení č.: 22/2/9/6 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, úpravu rozpočtu 
následovně: 
Účet 518 Ostatní služby – náhradní plnění   -100.000 Kč 
Účet 501 Ostatní materiál     +100.000 Kč 

 
Bod programu: ZŠ Komenského - Žádost o schválení úpravy rozpočtu 2021 
usnesení č.: 22/2/9/7 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 518 Ostatní služby – odvoz bio odpadu ŠJ               -19.960 Kč 
Účet 551 – Odpisy DHM                +19.960 Kč 

 
Bod programu: ZUŠ - přehledová zpráva  
usnesení č.: 22/2/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, za měsíc leden 2022. 

 

Bod programu: Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2020/2021 
usnesení č.: 22/2/9/9 
RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, dle § 10 odst.  
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za školní rok 2020/2021. 

 

Bod programu: TSM – Budoucí směřování sběrového dvora 
usnesení č.: 22/2/9/10 
RM bere na vědomí informace o budoucím směřování sběrového dvora. 

 

Bod programu: TSM – Nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů pro přepravu nebezpečného odpadu  
usnesení č.: 22/2/9/11 
1. RM bere na vědomí žádost o uzavření kupní smlouvy na nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů  

s firmou Elkoplast s.r.o. za cenu 316 000,- Kč bez DPH. 
2. RM ukládá TSM předložit RM popis současného postupu při likvidaci nebezpečných odpadů.  
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Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše  
usnesení č.: 22/2/9/12 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – „Čerstvé zprávičky“ – za leden 2022. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 22/2/11/1 
RM bere na vědomí zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 1 ze dne 11.01.2022. 

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 22/2/11/2 
RM schvaluje plán činnosti Komise školské a prevence kriminality na 1. pololetí 2022. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 1 a plán činnosti na rok 2022 
usnesení č.: 22/2/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání SK. 
2. RM schvaluje plán činnosti sportovní komise na rok 2022. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Návrh na uzavření nájemních smluv na byty ze sociálních důvodů (bod V/7) 
(uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, Dr. E. Beneše 539 s panem F. D.)  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 02.02.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 18.01.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 2 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 17.01.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 18.01.2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta          Libor Lesák, místostarosta 
 

 


