
  č.j.: MUKV 88872/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. listopadu 2022 
(RM č. 25) 

 
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. 25 
usnesení č.: 22/25/1/1  
RM schvaluje návrh programu 25. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 24/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2022 
usnesení č.: 22/25/2/1  
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2022, ve výši uvedené 
v příloze materiálu. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 25/2022 
usnesení č.: 22/25/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 3.120.628 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, která je účelově určena pro ZŠ Gen. 
Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 3.120.628 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 3.120.628 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky 
od Centra služeb pro silniční dopravu za dopravní výuku žáků 4. a 5. tříd ZŠ podle „Tematického plánu“ 
MD BESIP na všech základních školách v ORP Kralupy. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 5.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 5.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 290.400 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 675. Finanční 
prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na akci „Nová multimediální učebna ZŠ 
Třebízského“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy  
nad Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 22/25/4/1         
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 

práce s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, 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 zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k  veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechov a Vrchlického, 
Kralupy nad Vltavou – III. etapa“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
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- Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 41201 Litoměřice, IČ: 62743881 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

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

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/25/4/2 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů 
elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem EMH stavební CZ s.r.o., se sídlem  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČO: 01972197, za celkovou cenu 19.338.523,61 Kč bez DPH, resp. 
23.399.613,57 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o dotaci – Nová multimediální odborná učebna ZŠ Třebízského 
usnesení č.: 22/25/4/3 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Nová multimediální odborná učebna ZŠ Třebízského“  

v rámci 24. výzvy Základní školy – SC 4.1 z Integrovaného regionálního operačního programu. 
2. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci žádosti o dotaci z v rámci 24. výzvy Základní školy 

-  SC 4.1 z Integrovaného regionálního operačního programu, a to na akci „Nová multimediální odborná 
učebna ZŠ Třebízského“, se společností RDG Advisory, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 110 00, IČ: 
06457461, za I. etapu za celkovou cenu 120.000,00 Kč bez DPH, tj. 145.200,00 Kč s DPH a v případě získání 
dotace za II. etapu, za celkovou cenu 120.000,00 Kč bez DPH, tj. 145.200,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka nového elektromobilu kategorie M  
usnesení č.: 22/25/4/5 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka nového 

elektromobilu kategorie M“ v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek  
pro programové období 2014 – 2020 IROP. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Dodávka nového elektromobilu kategorie M“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- AUTO DOŠEK s.r.o., Nad Oborou 3375, 276 01 Mělník, IČ: 24839957 
- AUTO SCHWAB, s.r.o., Milady Horákové 3291, 272 01 Kladno, IČ: 26473984 
- ABV AUTO KLADNO s.r.o., Arménská 3294, 272 01 Kladno, IČ: 07470541 
- Domanský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, IČ: 62914910 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent odd. rozvoje města 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. rozvoje města 
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- Gabriela Horáková, referent odd. rozvoje města 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Úklid parkovacího domu a autobusového terminálu v Kralupech  
nad Vltavou 
usnesení č.: 22/25/4/6 
1. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci „Úklid parkovacího domu a autobusového terminálu  

v Kralupech nad Vltavou“ v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že v zadávacím řízení je jediný účastník 
zadávacího řízení. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Úklid parkovacího domu a autobusového terminálu  
v Kralupech nad Vltavou“ s příspěvkovou organizací Technické služby města Kralupy nad Vltavou,  
se sídlem Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za cenu 791.660,00 Kč bez DPH, resp. 957.908,60 Kč 
s DPH na rok 2023. 

 
Bod programu: Splnění úkolu uloženého RM – předložení zprávy “Posouzení možností výměny plynových 
spotřebičů v objektech města Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 22/25/4/7 
RM bere na vědomí zprávu “Posouzení možností výměny plynových spotřebičů v objektech města Kralupy 
nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Zpracování místní energetické koncepce 
usnesení č.: 22/25/4/8 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování místní 

energetické koncepce“ v souladu s Metodickým pokynem MPO pro žadatele o dotaci MEK z programu 
EFEKT a s Podmínkami čerpání neinvestiční dotace. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování 
místní energetické koncepce“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3, IČ: 61503240 
- EkoWATT s.r.o., Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, IČ: 27599817 
- PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent odd. rozvoje města 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. rozvoje města 
- Gabriela Horáková, referent odd. rozvoje města 

 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Nájem části pozemku parc. č. 83/76 v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 22/25/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemku parc. č. 83/76 o výměře 121 m2  v k. ú. Lobeček 
s Mgr. Z. Š., TP YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, za účelem zahrádkaření  
a rekreace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným  
ve výši 5,- Kč/m2/rok. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce) 
usnesení č.: 22/25/5/2 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu,údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 120/5 v k. ú. Lobeček Vltavou, 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 zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39a) a § 39b) oceňovací vyhlášky 
č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/25/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Smetanova 211 panu J. K., jako na byt služební  

na dobu 1 roku od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr. E. Beneše čp. 539 panu J. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Dr. E. Beneše 539 paní N. S. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  01.12.2022 do 30.11.2023. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí individuální dotace – TSK MLS z.s.  
usnesení č.: 22/25/8/1 
RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 
(neinvestiční transfery spolkům), org. 0011 z fondu STA na r. 2022, spolku TSK MLS z.s., IČ 071 21 423, se 
sídlem Sokolská 140, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Janem Marešem, předsedou spolku, ve výši 
3.600 Kč na podporu a výdaje související s pořádáním akce „Vánoční tančírna“, a RM schvaluje uzavření  
a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. KSSML/00…./2022 se spolkem TSK MLS z.s., 
IČ 071 21 423, se sídlem Sokolská 140, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeným Janem Marešem, 
předsedou spolku.  
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Oznámení o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou v průběhu 
vánočních prázdnin 
usnesení č.: 22/25/9/1 
RM bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v době vánočních školních 
prázdnin, a to následovně: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523   od 23.12.2022 do 02.01.2023, 
MŠ Kralupy nad Vltavou,  Dr. E. Beneše   od 23.12.2022 do 01.01.2023, 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   od 23.12.2021 do 01.01.2023. 
 
MŠ Dr. E. Beneše a MŠ Gen. Klapálka zahájí provoz v pondělí 02.01.2023, MŠ Třebízského zahájí znovu provoz 
v úterý 03.01.2023. 

 

Bod programu: MŠ GK - Žádost o schválení přijetí věcných darů 
usnesení č.: 22/25/9/2 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 
hraček a učebních pomůcek v hodnotě 49.000 Kč, od Spolku rodičů a přátel školy, Mikovická 501, Kralupy 
nad Vltavou, dle předložených darovacích smluv. 

2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 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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hraček a učebních pomůcek v hodnotě 60.000 Kč, od Spolku rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 
Kralupy nad Vltavou, dle předložených darovacích smluv. 

 

Bod programu: MŠ GK - Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky  
usnesení č.: 22/25/9/3 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, odpis nedobytných pohledávek za školné  
a stravné za školní rok 2020/2021 v celkové výši 2.947 Kč. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Přehledové zprávy  
usnesení č.: 22/25/9/4 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc září, říjen a listopad 2022. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – listopad 2022  
usnesení č.: 22/25/9/5 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – „Čerstvé zprávičky“ – za listopad 2022. 

 

Bod programu: ZŠ Jodlova – Přehledová zpráva 
usnesení č.: 22/25/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, za měsíc listopad 2022. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka stavebního materiálu 
usnesení č.: 22/25/9/7 
1. RM schvaluje vyhlášení a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 

materiálu“ formou uzavřené výzvy podle části 3 písm. b) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka stavebního 
materiálu“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- MONTAKO - obchod s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017, 
- Vladimír Žemla, sídl. Hůrka 1056, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402077, 
- Naděžda Tlášková, Libušina 487, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 45888671 

 

Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2021/2022 
usnesení č.: 22/25/9/8 
RM bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  

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

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

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

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

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

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

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

• Dům dětí a mládeže v Kralupech 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 2021/2022. 
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Bod programu: Žádosti o přidělení bytů v DPS 
usnesení č.: 22/25/9/9 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 310 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní A. a B. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
2. 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 I. P., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
3. RM schvaluje přidělení bytu č. 460 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  

nad Vltavou, paní I. P., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 
Bod programu: Plán oprav v DPS  
usnesení č.: 22/25/9/10 
1. RM bere na vědomí předloženou zprávu o stavu budov domů s pečovatelskou službou. 
2. RM ukládá RIaSM zařazení předložených požadavků (mimo údržbových prací) na seznam investic města 

Kralupy nad Vltavou. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, INFO, SPR, VY, ŽO) 
Bod programu: Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti, finanční 
úhrada za dopravní obslužnost pro rok 2022  
usnesení č.: 22/25/10/1 
1. RM schvaluje nový návrh rozložení příspěvku na spolufinancování dopravní obslužnosti ve výši finanční 

částky 403 204 Kč v období 2. – 4. čtvrtletí roku 2022. 
2. RM schvaluje dodatečně uzavřít a podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti u linek PID 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 a městem Kralupy 
nad Vltavou, zastoupeným starostou města Liborem Lesákem, v předloženém znění. 

 

Bod programu: Pořízení Změny č. 5 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem – 
smlouva o dílo 
usnesení č.: 22/25/10/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, IČ: 16102053,  
na vyhotovení Změny č. 5 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, za cenu ve výši 66550,- Kč vč. DPH, 
v předloženém znění. 

 

Bod programu: Pořízení Změny č. 6 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem – 
smlouva o dílo 
usnesení č.: 22/25/10/3 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, IČ: 16102053,  

na vyhotovení Změny č. 6 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, za cenu ve výši 471900,- Kč vč. 
DPH, v předloženém znění. 

2. RM schvaluje uzavření smluv mezi městem a jednotlivým navrhovateli předmětných změn územního 
plánu o spoluuhrazení finančních nákladů na pořízení Změny č. 6 - seznam navrhovatelů a výše 
příslušných částek je uvedena v příloze č. 2 důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Pořízení Změny č. 7 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem – 
smlouva o dílo 
usnesení č.: 22/25/10/4 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, IČ: 16102053,  

na vyhotovení změny č. 7 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, za cenu ve výši 108900,- Kč vč. 
DPH, v předloženém znění. 
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2. RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a navrhovatelem (Kochmantrans, s.r.o., IČO 27202364, 
Mlýnská 337, 278 01 Kralupy nad Vltavou) změny územního plánu o uhrazení finančních nákladů  
na pořízení změny č. 7 ve výši 108900,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Pořízení Změny č. 8 územního plánu města Kralupy nad Vltavou zkráceným postupem – 
smlouva o dílo 
usnesení č.: 22/25/10/5 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, IČ: 16102053, na 

vyhotovení Změny č. 8 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, za cenu ve výši 266200,- Kč vč. DPH, 

v předloženém znění. 

 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Smlouva na údržbu městské zeleně, 1. – část lokalita Centrum pro rok 2023 
(BOD VII/1) 

 

Bod programu: Využití nebytových prostor DPS Církví bratrskou  
(BOD IX/11) 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
(BOD IX/12) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 05.12.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 22.11.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 25 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 21.11.2022. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 22.11.2022 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


