
  č.j.: MUKV 78691/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. října 2022 
(RM č. 21) 

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

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 21 
usnesení č.: 22/21/1/1  
RM schvaluje návrh programu 21. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 20/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádosti o dotaci z „Fondu města pro finanční podporu opatření k omezení a snižování emisí 
ze spalovacích stacionárních zdrojů“ („kotlíkové dotace“) 
usnesení č.: 22/21/2/1  
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč, Mgr. Janovi Koberovi,  

nar. 1. 6. 1962, bytem Kopanina 86, 273 26 Olovnice, na úhradu nákladů spojených s výměnou 
nevyhovujícího zdroje vytápění v rámci dotačního programu „Nová zelená úsporám“ 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 15 000,- Kč, Ing. Mileně Halíkové,  
nar. 7. 8. 1947, bytem K Lesu 220, 278 01 Dolany nad Vltavou, na úhradu nákladů spojených s výměnou 
nevyhovujícího zdroje vytápění v rámci dotačního programu „Nová zelená úsporám“ 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. 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2022 
usnesení č.: 22/21/3/1  
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 finanční dar  

od společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro jednotlivé subjekty na tyto akce: 
- Kulturní akce konané městem Kralupy nad Vltavou ve výši 20 tis. Kč, 
- na činnost Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou ve výši 20 tis. Kč, 
- na činnost HK Kralupy mužstvo A ve výši 30 tis. Kč, 
- na činnost oddílu tenisu TJ Kralupy nad Vltavou ve výši 30 tis. Kč.  
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 20.000 Kč  
a kap. č. 2 – OSVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 80.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 22.709 Kč. Jedná se o pojistnou událost, 
kdy řidič při výjezdu z podzemních garáží MěÚ prorazil zrcátkem nerezovou masku se zvonkem  
u výjezdového sloupku. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění) o 22.709 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, 
§ 6171 (činnost místní správy) o 22.709 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
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1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.143 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3341 
(rozhlas a televize) na § 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – tisk zpravodaje). Důvodem je 
navýšení množství tištěných stran Kralupského zpravodaje v některých měsících r. 2022 a neplánované 
navýšení ceny tisku. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3429. Jedná se o mimořádné dotace pro SDH 
Kralupy nad Vltavou ve výši 50.000 Kč a pro SDH Minice ve výši 40.000 Kč, viz materiál odboru kancelář 
starosty bod č. VIII/2. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 930.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223 (bezpečnost silničního provozu). 
Finanční prostředky budou použity na dodávku a montáž 5 ks inteligentních ukazatelů rychlosti se 
zobrazením registrační značky vozidla, viz usnesení RM č. 22/13/2/3 ze dne 23.5.2022. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.560,60 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 596. Finanční prostředky budou použity na akci 
„Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulici Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/6. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2023  
usnesení č.: 22/21/4/1         
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separovaného 
odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2023“ s dodavatelem FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 
Velké Přílepy, IČ: 46356487, za jednotkové ceny uvedené v důvodové zprávě, s celkovou cenou 6.092.778,00 
Kč bez DPH, resp. 7.006.694,70 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba  
v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 22/21/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním 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 ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba  
v Kralupech nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ: 01972197 
- POHL cz, a. s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468 
- ULIMEX, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 14864878 
- STEP, spol. s r.o., Malletova 2477/3, Praha 190 00, IČ: 00674672 
- SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516 

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

 
Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského – změnové listy 
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usnesení č.: 22/21/4/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00097/2022, ze dne 06.06.2022, uzavřené 
se zhotovitelem akce: „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, 
se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, na vzniklé 
méněpráce a vícepráce stavby, v celkové hodnotě méněprací ve výši 121 122,13 Kč bez DPH, resp. 146 557,77 
Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa – 
rozdílový rozpočet 
usnesení č.: 22/21/4/4 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. RISML/00112/2021 na akci: „Rekonstrukce 
komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. Etapa“ s dodavatelem Metrostav 
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8. Předmětem dodatku je ponížení celkové ceny 
díla o částku ve výši – 116.896,96 Kč bez DPH tj. -141.445,32 Kč vč DPH. 

 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Na Skalách, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky  
ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 22/21/4/5 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana Ondřeje Svobodu, Štěpárna 347, 413 01 Roudnice 
nad Labem, ke vstupu do komunikace a chodníku v ulici Na Skalách, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je 
prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 82/9, 82/176, 75/20, 73/6, 73/7, 73/8, 73/10, 73/11  
a přípojek na pozemcích parc. č. 73/5, 73/9, 73/1 a 73/2 vše zapsáno v k.ú. Lobeč. Navržené úpravy jsou 
zpracovány v přiložené dokumentaci. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace a oslovení 
firmy STRABAG a.s., na provedení vstupu do komunikace a chodníku z důvodu držení záruky na dílo  
do 07/2024 na pozemcích parc. č. 82/9, 82/176 a 75/20 v k. ú. Lobeč s tím, že předmětné stavební úpravy 
bude hradit žadatel.  Po celou dobu stavby bude umožněn průjezd vozidlům do této lokality. 

 
Bod programu: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ul. Třebízského, Kralupy  
nad Vltavou – cenová nabídka (náklady za přípravu a jednání vč. cestovních nákladů)   
usnesení č.: 22/21/4/6 
1. RM bere na vědomí návrh životního prostředí na vykácení lipové aleje na předmostí. 
2. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou 

Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ se zhotovitelem Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, nábřeží 
Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, IČ: 15014886 ve výši 12.860,- Kč bez DPH  (15.560,60 Kč vč DPH). 

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Záměr města pronajmout nebytové prostory (bufet) v objektu MěÚ  
usnesení č.: 22/21/5/1 
1. RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu MěÚ, Palackého náměstí čp. 1, 

Kralupy nad Vltavou, za účelem zřízení provozovny občerstvení pro zaměstnance a návštěvníky MěÚ, 
obálkovou metodou, ve znění oznámení uvedeném v příloze důvodové zprávy. Záměr města bude 
zveřejněn na úředních deskách a webu města. 

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

Náhradníci: 
- Bc. Miroslav Raif 
- Ing. Lenka Pustinová 
- Jana Apltová 



str. 4 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/21/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.9, J. Palacha čp.738 paní M. H. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Cesta brigádníků čp. 679 paní M. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického 687, panu P. N., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku  od  01.11.2022 do 31.10.2023.  
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Komenského čp. 198 paní S. H., jako na byt 

služební na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023.  
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Cesta brigádníků čp. 679 paní I. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023.  
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23, Dr. E. Beneše čp. 539 panu N. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíců od 01.10.2022 do 31.12.2022. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 22/21/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 203 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní E. B.,  

na dobu určitou od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 208 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu F. B.,  

na dobu určitou od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 211 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní J. L., na dobu 

určitou od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 311 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. N.,  

na dobu určitou od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 252 v DPS V Luhu 1181, paní E. M., na dobu určitou 

od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 355 v DPS V Luhu 1181, paní J. Š., na dobu určitou 

od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 561 v DPS V Luhu 1181, paní R. F., na dobu určitou 

od 01.11.2022 do 31.10.2023. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Československá obec legionářská z.s.  
usnesení č.: 22/21/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům),  org. 0012 (fond MST1), Československé obci legionářské, z.s.,  
IČ 45247455, se sídlem Sokolská 486/33, Praha 2,  PSČ 120 00, zastoupeném MUDr. Pavlem Budinským 
Ph.D, MBA, předsedou spolku, ve výši 5.000,- Kč na výdaje související s realizací projektu zaměřeném  
na rozvoj vlasteneckého myšlení žáků ZŠ a seznámení s činností Československých legií a odbojem za 2. 
světové války. 
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2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/000…./2022) Československou obcí legionářskou, z.s., IČ 45247455, se sídlem Sokolská 486/33, 
Praha 2,  PSČ 120 00, zastoupeném MUDr. Pavlem Budinským Ph.D, MBA, předsedou spolku. 

 
Bod programu: Informace o zásahu JSDH Kralupy a JSDH Minice při požáru v areálu Kovošrotu 
usnesení č.: 22/21/8/2 
1. RM bere na vědomí informaci o zásahu JSDH Kralupy nad Vltavou a JSDH Kralupy nad Vltavou – Minice, 

při požáru plastového odpadu v areálu Kovošrotu v Kralupech nad Vltavou v období 28.06.2022 – 
29.07.2022. 

2. RM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč,  SDH Kralupy nad Vltavou, Lutovítova 593, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 42741777 za zásah při požáru v areálu Kovošrotu v Kralupech  
nad Vltavou v období 28.06.2022 – 29.07.2022 a RM schvaluje uzavření předloženého znění 
veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí mimořádné dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000 Kč,  SDH Kralupy nad Vltavou - Minice,  
Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65061301, za zásah při požáru v areálu Kovošrotu 
v Kralupech nad Vltavou v období 28.06.2022 – 29.07.2022 a RM schvaluje uzavření předloženého znění 
veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí mimořádné dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu:  

1. Informace o provozu nouzového ubytování města Kralupy nad Vltavou určeného pro Ukrajinské 
uprchlíky 

2. Informace o provozu Adaptačních skupin určených pro Ukrajinské uprchlíky 
3. Finanční bilance provozu Nouzového ubytování a adaptačních skupin určených pro Ukrajinské děti 

v I. pol. 2022 
usnesení č.: 22/21/8/3 
1. RM bere na vědomí Informaci o provozu NOUZOVÉHO UBYTOVÁNÍ (na adrese: Lutovítova ul. 593 , 

Havlíčkova 900/9, Seifertovo nám. 706 v Kralupech nad Vltavou), pro cizince, kterým byla v České 
republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., a to za období březen – srpen 2022. 

2. RM bere na vědomí Informaci o provozu ADAPTAČNÍCH SKUPIN (1. skupina Charita Kralupy  

nad Vltavou,  Sokolská 139,  27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, 2. skupina Spolek MOVERE, z.s.,  
Josefa Spitze 296,  27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 11855738 a dvou dalších skupin v ZŠ G. Klapálka  
a ZŠ Třebízského), pro děti – cizince ve věku 3-15 let, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná 
ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., a to za období březen – srpen 2022. 

3. RM bere na vědomí finanční zprávu o provozu NOUZOVÉHO UBYTOVÁNÍ a provozu ADAPTAČNÍCH 
SKUPIN pro děti – cizince ve věku 3-15 let, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana 
podle zákona č. 65/2022 Sb., a to za období březen – srpen 2022. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy o uzavření Smluv na služby provozování Adaptačních skupin související  
s uprchlickou krizí Ukrajinců - cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle 
zákona č. 65/2022 Sb., a to na období 9-12/2022 
usnesení č.: 22/21/8/4 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o uzavření Smluv o spolupráci s Charitou Kralupy nad Vltavou,  
Sokolská 139,  27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800 a Spolkem MOVERE, z.s.,  Josefa Spitze 296,  27801 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 11855738, k provozování ADAPTAČNÍCH SKUPIN pro děti - cizince, kterým byla  
v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., a to na období září – prosinec 
2022. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele ohňostrojové produkce dne 01.01.2023  

Stanovení termínu konání Novoročního ohňostroje v r. 2023 



str. 6 

usnesení č.: 22/21/8/5 
1. RM schvaluje  konání Novoročního ohňostroje 01.01.2023. 
2. RM schvaluje společnost CZ Team, se sídlem K. Čapka 593, Kralupy nad Vltavou, IČO: 27134601,  

pro zhotovení ohňostrojové produkce v Kralupech nad Vltavou dne 01.01.2023 za cenu 120.000,- Kč bez 
DPH + 21% DPH, tj.   145.200,- Kč vč. DHP. 

3. RM schvaluje čas konání Novoročního ohňostroje 01.01.2023 v čase 19.00 hodin. 

 
Bod programu: Schválení prodeje služebního vozidla AVIA DVS – JSDH Minice 
usnesení č.: 22/21/8/6 
1. RM schvaluje prodej služebního motorového vozidla Avia DVS, RZ 1S83229 užívaného JSDH Minice. 
2. RM pověřuje Odbor kancelář starosty průzkumem trhu pro potřeby odhadu prodejní ceny motorového 

vozidla Avia DVS, RZ 1S83229 a případné zjištění finančních nabídek zájemců o koupi motorového vozidla 
Avia DVS, RZ 1S83229.  

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Žádost o přidělení bytů v DPS  
usnesení č.: 22/21/9/1 
1. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel „Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů  

a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště  
u Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou“, a to paní Z. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. RM schvaluje přidělení bytu č. 313 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní Z. V., bytem XXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

3. RM schvaluje přidělení bytu č. 352 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní M. F., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

4. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel „Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů  
a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště  
u Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou“, a to panu J. Š., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

5. RM schvaluje přidělení bytu č. 362 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  
nad Vltavou, panu J. Š., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

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

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

 
XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 

Bod programu: Provozování nabíječek elektroautomobilů v parkovacím domě 
usnesení č.: 22/21/12/1 
1. RM ruší usnesení RM č.: 22/19/4/6, ze dne 5.9.2022. 
2. RM schvaluje smlouvu na připojení elektronabíječek v parkovacím domě do systému EV MAP  

s EV SELECT, s.r.o., Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy. Smlouvou je stanovena provize ve výši 15% ze zisku (z 
ceny nad náklady na elektrickou energii) a 0% pokud je poskytováno nabíjení zdarma, nebo za cenu 
okamžitých nákladů.  

3. RM schvaluje stanovení tarifů za nabíjení elektroautomobilů z nabíječek v parkovacím domě.  

• tarif komerční (využití pro veřejnost) - náklady na elektrickou energii +20% 

• tarif pro příspěvkové organizace - náklady za elektrickou energii  

• tarif pro služební automobily MěÚ - zdarma 

 
Bod programu: Souhlas města s navýšením kapacity v ZŠ a MŠ MOVERE, z.s. 
usnesení č.: 22/21/12/2 
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RM souhlasí se záměrem ZŠ a MŠ MOVERE, z.s., IČ: 14364425, navýšit kapacitu základní školy ze stávajících 
75 míst na 115 míst a navýšit kapacitu školní jídelny ze 155 míst na 180 míst, v budově Přemyslova 352, 
v Kralupech nad Vltavou, ke dni 01.09.2023. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 17.10.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 04.10.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 21 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 19.09.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 04.10.2022 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta         Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 
 
 
 

 
 
 


