
  č.j.: MUKV 5589/2023/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. ledna 2023 
(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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 2 
usnesení č.: 23/2/1/1  
RM schvaluje návrh programu 2. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 1/2023 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2023 
usnesení č.: 23/2/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2023, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 709.800 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 709.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, 
§ 6118 o 709.800 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2023 v celkové výši 59.400 Kč. Jedná se o státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, za 
účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 
jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 59.400 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 59.400 Kč. 

3. Navýšení rozpočtu 2023 v celkové výši 356.200 Kč. Jedná se o rozdíl dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s částkou ve výši 
33.015.600,- Kč. V lednu 2023 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2023 na 
výkon státní správy v celkové výši 33.371.800 Kč. Rozdíl je ve výši + 356.200 Kč, o tuto částku bude 
navýšena investiční rezerva města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 o 356.200 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 356.200 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 339.600 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky na zajištění úhrady nákladů za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny na základě 
Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi Středočeským krajem a městem Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 339.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 339.600 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2023 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z  kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6171 (činnost místní správy). Finanční 
prostředky budou použity na základě usnesení RM ze dne 5.9.2022, č. usnesení 22/19/2/2, dle Smlouvy o 
dílo s Ing. Markem Bečkou na výkon pozice městský architekt. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 145.200 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace - celkem) na § 2212 org. 383. Finanční prostředky budou použity na 
projektovou dokumentaci akce „Komunikace a inženýrské sítě - Zeměchy“, viz materiál odboru RIaSM 
bod č. IV/5. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.400 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3315 org. 686. Finanční prostředky 
budou použity na administraci žádosti o dotaci na akci „Nová expozice Městského muzea v Kralupech nad 
Vltavou – objekt bývalého pivovaru“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.350 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 org. 658. Finanční prostředky 
budou použity na úpravu projektové dokumentace, která byla vyvolaná zpracováním energetického 
hodnocení pro budovu – BD Husova 495.  

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 33.880 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 org. 659. Finanční prostředky 
budou použity na úpravu projektové dokumentace, která byla vyvolaná zpracováním energetického 
hodnocení pro budovu – BD Komenského 131.  

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 338,80 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 569. Finanční prostředky budou použity 
na uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ 
Třebízského v Kralupech nad Vltavou“. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondu Středočeského kraje 2023 
usnesení č.: 23/2/4/1  
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení -  JSDH 

Kralupy nad Vltavou“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení -  JSDH 
Minice“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  a závazek spolufinancování projektu. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy  
nad Vltavou – III. etapa 
usnesení č.: 23/2/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace  
v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ s dodavatelem MI Roads a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099, za celkovou cenu 9.689.601,18 Kč bez DPH, resp. 
11.724.417,43 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Cenová nabídka – autorský dohled - Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta – projektová  
dokumentace  
usnesení č.: 23/2/4/3 
RM souhlasí s uzavřením objednávky na výkon činnosti autorského dohledu při zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta“, od krajinářského ateliéru pro.luka, Ing. 
Markéty Pešičkové, se sídlem Na Vršku 36, 250 67 Klecany, IČ: 46034951, za hodinovou sazbu 850,00 Kč 
s DPH, max. do výše 30.000,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Žádost o dotaci na projekt prevence kriminality ze státního rozpočtu v rámci Programu  
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 
usnesení č.: 23/2/4/4 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad Vltavou – Společně proti kriminalitě - 2023“ 
z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 s celkovými náklady 63 000,- Kč, z toho 
požadovanou dotaci ve výši 35 000,- Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši minimálně 
10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a to minimálně 28 000,- Kč. 

 



str. 3 

Bod programu: Komunikace a inženýrské sítě, Zeměchy (lokalita Strejček) – projektová dokumentace  
usnesení č.: 23/2/4/5 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. RISML/00111/2018 na akci: „Komunikace  
a inženýrské sítě – Zeměchy“ s dodavatelem VHS PROJEKT, s.r.o., Přemyslova 153, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou. Předmětem dodatku je vyhotovení revize a úprava projektové dokumentace za částku 95.000,- 
Kč bez DPH (114.950,- Kč vč DPH) a 25.000,- Kč bez DPH (30.250,- Kč vč DPH) za inženýrskou činnost 
(nezahrnuje zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků – v souladu s PD). Termín vyhotovení a předání 
PD je do 3 měsíců od objednání. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o bezúplatné využití pozemku k. ú. Lobeček na akci Lety vrtulníkem 
usnesení č.: 23/2/5/1 
RM schvaluje nájem pozemku par. č. 49/1 v k. ú. Lobeček dne 30.04.2023 (v případě nepříznivého počasí 
v náhradním termínu, za předpokladu řádného ohlášení náhradního termínu) za účelem pořádání akce Lety 
vrtulníkem společností HELI CZECH, s.r.o. zastoupené  Ing. Pavlem Koppem, za cenu ve výši 2.000,- Kč  
+ DPH/1 den. 

 

Bod programu: Záměr města vypůjčit pozemky parc. č. 780/1 a parc. č. 780/3 v k. ú. Čermná 
usnesení č.: 23/2/5/2 
RM schvaluje záměr města vypůjčit pozemky parc.č. 780/1 o výměře 20700 m2 a parc.č. 780/3 o výměře 3189 
m2, oba v k. ú. Čermná, na dobu určitou 10 let, spolku Junák – český skaut, středisko Střelka, Kralupy  
nad Vltavou, z.s. za účelem provozování dětského tábora.  
Důvodem bezúplatného užívání pozemku je podpora zájmové činnosti dětí a mládeže a údržba pozemku  
na náklady spolku. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách. 

 
Bod programu: Informace o míře inflace za rok 2022 
usnesení č.: 23/2/5/3 
1. RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2022 ve výši 15,1 %. 
2. RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2023 o roční míru inflace ve výši 15,1 % u nájemních smluv 

(nájem objektů, nebytových prostor a pozemků města) s roční výší nájmu od 1.000 Kč. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy  
usnesení č.: 23/2/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č.  502/1 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 44/4 v k. ú. Zeměchy  
u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný 
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce) 
usnesení č.: 23/2/5/5  
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 122/105, parc. č. 122/106, parc. č. 122/107, parc. č. 
122/131, parc. č. 122/96, parc. č. 122/32 a parc. č. 122/11 v k. ú. Lobeček, jejichž 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: Zřízení služebnosti stezky a cesty v k. ú. Lobeč  
usnesení č.: 23/2/5/6 
1. RM schvaluje výmaz práva služebnosti chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 75, k. ú. Lobeč, zřízeného  
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ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 61/7, k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky parc. č. 416/3, parc. č. 48/4  

a parc. č. 751 v k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 61/7, k. ú. Lobeč, obec Kralup nad Vltavou, v rozsahu stanoveným 
geometrickým plánem č. 1005-634/2022.  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou (T-Mobile) 
usnesení č.: 23/2/5/7 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích, parc. č. 108/1, parc. č. 759, parc. č. 
152/1, parc. č. 576 a parc. č. 149/13 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy  
nad Vltavou, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00, 
Praha 4, IČ 64949681, za úplatu stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle  
§ 39a a §39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb.. Pro výpočet bude využita aplikace ebremena.cz. K úhradě 
za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 23/2/5/8 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů pana T. C., nar. XXXXXXXXXXX, TP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/2/5/9 
1. 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  01.03.2023 do 28.02.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679, panu R. D. ze sociálních 

důvodů na 3 měsíce od 01.03.2023 do 31.05.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrchlického čp. 703 paní B. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2023 do 28.02.2024. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Dr. Beneše čp. 539 panu F. D. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2023 do 28.02.2024. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Husova čp. 495 paní M. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024.  
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20, Dr. Beneše čp. 539 paní J. M. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od  01.03.2023 do 28.02.2024. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Libušina čp. 48 paní H. S. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíce od 01.03.2023 do 31.05.2023 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu. 

 
Bod programu: Hlášení volného bytu 
usnesení č.: 23/2/5/10 
1. RM bere na vědomí hlášení volných bytů č. 19 a č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 19, Dr. E. Beneše čp. 539 jako byt služební. 
3. RM schvaluje ponechat byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 jako byt služební. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Lobeč – kulturně vzdělávací akce Cestování s dinosaury 
usnesení č.: 23/2/5/11 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 24.04.2023 do 30.04.2023 za účelem uspořádání 
kulturně vzdělávací akce Cestování s dinosaury pro pořadatele akce Jana Aleše, Jizerská 163/8, Praha 9, IČ: 
87529815, za částku 1.000 Kč/den bez DPH. 
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Bod programu: Nabídka na odkoupení areálu hřiště V Olších  
usnesení č.: 23/2/5/12 
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků a staveb v areálu fotbalového hřiště V Olších od Vladimíra 
Matějčka. 

 
Bod programu: Informace o konání revize údajů katastru nemovitostí  
usnesení č.: 23/2/5/13 
1. RM bere na vědomí oznámení  Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník,   

o konání revize údajů v katastru nemovitostí v k. ú. Lobeč a k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou. 
2. RM pověřuje vedoucí oddělení správy majetku MěÚ - paní Helenu Lesákovou jako osobu oprávněnou 

podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace, týkající se vlastníků nemovitostí a týkající  
se nemovitostí ve vlastnictví města v rámci provádění revize údajů v katastru nemovitostí v k. ú. Lobeč  
a k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice (ČEZ Distribuce) 
usnesení č.: 23/2/5/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. 480/1 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž 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. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Teplá židle pro osoby bez přístřeší v prosinci 2022 
usnesení č.: 23/2/6/1 
RM bere na vědomí provoz tzv. Teplé židle pro osoby bez přístřeší v prosinci 2022 

 
Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o programovou dotaci na podporu  
sportu v roce 2023 
usnesení č.: 23/2/6/2 
RM schvaluje komisi na otevírání obálek s žádostmi o dotace na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou  
pro rok 2023 ve složení: 
Jan Špaček, zastupitel, člen Sportovní komise 
PhDr. Eva Ivanová, MBA vedoucí odboru SVŠK,  
Marta Válková, referentka odboru SVŠK, zapisovatelka Sportovní komise 
 
Náhradníci:  
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města,  
Bc. Lenka Turečková, referentka odboru SVŠK 
Ing. Luboš Truhlář, člen rady, předseda Sportovní komise 

 
Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka -  Školská rada - Jmenování nového člena za zřizovatele 
usnesení č.: 23/2/6/3 
RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 a odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za člena školské rady 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, pro funkční období 2021-2024, jako zástupce 
zřizovatele pana Jana Špačka. 

 
Bod programu: SEMIRAMIS – Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou 
2022 (01.01. – 31.12.2022) 
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usnesení č.: 23/2/6/4 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 
01.01. – 31.12.2022, vypracovanou organizací SEMIRAMIS, z. ú. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Uzavření nové smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a záchrannou stanicí pro zraněné 
živočichy AVES z.s., za účelem zajištění péče o zraněné a handicapované volně žijící živočichy chráněné dle 
§ 48 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nalezené na území v působnosti obce s rozšířenou 
působností Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 23/2/7/1 
RM schvaluje uzavření smlouvy se záchrannou stanicí pro zraněné živočichy AVES z.s., sídlo: Palackého 186, 
273 09 Kladno za účelem zajištění péče o zraněné a handicapované volně žijící živočichy chráněné dle § 48 
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nalezené na území v působnosti obce s rozšířenou 
působností Kralupy nad Vltavou za cenu 45 000 Kč za kalendářní rok, na dobu neurčitou. 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Projednání připojení se k mezinárodní kampani VLAJKA PRO TIBET 
usnesení č.: 23/2/8/1 
RM schvaluje účast města Kralupy nad Vltavou na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. března 2023 na budovu Městského úřadu. 

 

Bod programu: Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o Programovou dotaci na podporu  
zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou r. 2023 
usnesení č.: 23/2/8/2 
RM jmenuje komisi na otvírání obálek s žádostmi o dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech  
nad Vltavou pro rok 2023 ve složení: 
 
Libor Lesák, starosta města, předseda komise 
Marcela Švecová, zastupující vedoucí Odboru kancelář starosty, členka komise  
Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ 
 
Náhradníci: 
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města 
Bc. Lukáš Hodík, krizový manažer 
Aleš Levý, Dis., tiskový mluvčí 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období prosinec 2022 
usnesení č.: 23/2/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období prosinec 2022. 

 

Bod programu: DDM - Žádost o souhlas s přijetím sponzorských darů  
usnesení č.: 23/2/9/2 
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 finančních účelových darů na zajištění  
22. reprezentačního plesu Domu dětí a mládeže, a to od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. ve výši 
10.000 Kč a od společnosti PESTR s.r.o. ve výši 5.000 Kč, dle předložených darovacích smluv. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
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usnesení č.: 23/2/9/3 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle 
předložené nabídky ze dne 16.01.2023, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/2/9/4 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 13.12.2022, 
do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Bod programu: ZŠ Jodlova - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/2/9/5 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové 
organizace, dle předložené nabídky ze dne 12.01.2023, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Bod programu: DPS - Žádosti o přidělení bytů 
usnesení č.: 23/2/9/6 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 114 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu I. P., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to  
na dobu jednoho roku. 

2. RM schvaluje přidělení bytu č. 312 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní A. H., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

3. RM schvaluje přidělení bytu č. 408 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, paní A. Š., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: DPS – Žádost o schválení nového ceníku pečovatelské služby 
usnesení č.: 23/2/9/7 
RM schvaluje předložený Ceník úhrad úkonů pečovatelské služby a pronájmu kompenzačních pomůcek 
organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace s účinností dne 1. 2. 2023.  

 

Bod programu: Městská knihovna - Zpráva o činnosti v roce 2022 
usnesení č.: 23/2/9/8 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v roce 2022. 

 

Bod programu: Přehled výnosů a nákladů hotelové části zimního stadionu 
usnesení č.: 23/2/9/9 
RM bere na vědomí přehled výnosů a nákladů hotelové části zimního stadionu předložený Kralupskou 
sportovní, spol. s r. o. 

 

Bod programu: DDM – Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením DDM do projektu Aktivní město –  
Darujme kroužky dětem 
usnesení č.: 23/2/9/10 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou zapojení se do projektu Aktivní město - Darujme 
kroužky dětem, zaměřeného na podporu rodin v ČR v tíživé finanční situaci, pro akci jarní tábor 
v Mokrosukách, který se bude konat 13. - 17.02.2023 určený dětem ve věku 8-12 let, zapsaných do zájmových 
útvarů DDM. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, INFO, SPR, VY, ŽO) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady 01/2023 
usnesení č.: 23/2/11/1 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 1/2023 ze dne 13.01.2023. 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/2/9/3 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dle 
předložené nabídky ze dne 16.01.2023. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/2/9/4 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 13.12.2022. 

 
Bod programu: ZŠ Jodlova - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/2/9/5 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové 
organizace, dle předložené nabídky ze dne 12.01.2023. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 06.02.2023 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 24.01.2023. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 2 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 23.01.2023. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24.01.2023 
 
 
 
  
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


