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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2022 
(RM č. 23) 

 
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. 23 
usnesení č.: 22/23/1/1  
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Stanovení obřadní místnosti, typových termínů konání svatebních obřadů a pověření 
oddávajících na volební období 2022 - 2026                     
usnesení č.: 22/23/2/1  
1. RM schvaluje svatební obřadní místnost na volební období 2022 - 2026 na Městském úřadu v Kralupech 

nad Vltavou, Palackého nám. 1. 
2. RM schvaluje typové termíny konání svatebních obřadů na volební období 2022-2026 na každý pátek 

v měsíci od 10.00 hod. – 14.00 hod. a poslední víkend v měsíci sobota místo pátku (shodně jako dosud, 
v letech 2020 - 2022). 

3. RM schvaluje oddávající na volební období 2022 - 2026:  
     - člen ZM Jan Špaček 

 

Bod programu: Nařízení města o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací 2022-2023 a Operační plán 
zimní údržby 2022-2023   
usnesení č.: 22/23/2/2  
RM schvaluje „Nařízení města o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Kralupy  
nad Vltavou v zimním období 2022 - 2023,“ v předloženém znění a „Operační plán zimní údržby 2022 - 2023 
na území města Kralupy nad Vltavou,“ v předloženém znění. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

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

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
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XIII. Podněty a informace členů RM 

 
Usnesení, která nebyla přijata 

 
Odložené materiály 

 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 07.11.2022 od 14:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 25.10.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 23 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 24.10.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 25.10.2022 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, starosta                                  Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 

 
 
 
 

 


