
  č.j.: MUKV 8175/2023/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. února 2023 
(RM č. 3) 

 
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. 3 
usnesení č.: 23/3/1/1  
RM schvaluje návrh programu 3. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 2/2023 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2023 
usnesení č.: 23/3/2/1  
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2023, na počet 135 
zaměstnanců (124 pracovních tabulkových míst, 11 zaměstnanci na MD a RD). 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Oprava komunikace v ulici J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 23/3/4/1  
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava 

komunikace v ulici J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“, a to v souladu s interní Směrnicí upravující pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Oprava komunikace v ulici J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- 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 
- COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
- MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Petr Marek, člen ZM 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

Náhradníci:  
- Libor Lesák, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Cyklostezka Kralupy – Zákolany 
usnesení č.: 23/3/4/2 
RM ukládá vedení města projednat s obcemi Zákolany a Otvovice vyřešení dofinancování akce. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období leden 2023 
usnesení č.: 23/3/4/3 
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období leden 2023. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka nového elektromobilu kategorie M 
usnesení č.: 23/3/4/5 
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 SCHWAB, s.r.o., Milady Horákové 3291, 272 01 Kladno, IČ: 26473984 
- Domanský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, IČ: 62914910 
- Auto Podbabská, p. Libor Horák, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

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 

 

Bod programu: Koncepce projektu FVE na nové sportovní hale   
usnesení č.: 23/3/4/6 
RM schvaluje předloženou koncepci FVE pro novou sportovní halu. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Ukončení smlouvy na nájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba)  
usnesení č.: 23/3/5/1 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SMSMLO/00033/2021 o nájmu  pozemků parc. č. 396/3 o výměře 
10409m2 a parc. č. st. 1525, včetně technické haly, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, uzavřené se společností 
ZDO s.r.o, se sídlem Přemyslova 681, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, dohodou ke dni 31.03.2023. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/3/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Chelčického čp. 687 panu P. Š. 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, Smetanova čp. 211 panu D. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Vrchlického 703 paní A. P. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900 paní J. B. ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od  01.03.2023 do 28.02.2024. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Palacha 738 panu I. T. ze sociálních důvodů   

na dobu 3 měsíce od 01.01.2023 do 31.03.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  

na dobu 2 měsíce od 01.01.2023 do 28.02.2023 za podmínky dodržení Dohody o splácení dluhu. 

 
Bod programu: Žádost o byt ze sociálních důvodů  
usnesení č.: 23/3/5/3 
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RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní M. K., nar. XXXXXXXXXXXXX, TP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice (ČEZ Distribuce a.s.) - doplnění pozemků 
usnesení č.: 23/3/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 495/6 a parc. č. 497/5 v k. ú. Minice u Kralup  
nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti 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 lednu 2023 
usnesení č.: 23/3/6/1 
RM bere na vědomí provoz tzv. Teplé židle pro osoby bez přístřeší v lednu 2023. 

 
Bod programu: Charita Kralupy nad Vltavou – žádosti o individuální dotace na rok 2023 
usnesení č.: 23/3/6/2 
1.1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 
Smlouva o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0748/SOC/2023. 
1.2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby  
na základě Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem  
S-0748/SOC/2023 pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139, na 
poskytování sociálních služeb, ve výši 800.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby 
a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským 
společnostem). 
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 Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 
139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace na zimní program „Teplá židle“ 
pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 
85.000 Kč.  
2.2. 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 Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 
139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost organizace SEMIRAMIS, z. ú., o neinvestiční dotaci na Terénní program 2023 
usnesení č.: 23/3/6/3 
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-0744/SOC/2023,  
ze dne 10.01.2023 s platností do 31.12.2025. 
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-0744/SOC/2023 pro 
SEMIRAMIS z. ú., IČ: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 
2022, ve výši 168.000 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.). 
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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 2023. 

 
Bod programu: Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na léta 2023 – 2027 
usnesení č.: 23/3/6/4 
RM schvaluje Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na léta 2023 - 2027. 

 

Bod programu: Bezpečnostní analýza za rok 2022  
usnesení č.: 23/3/6/5 
RM schvaluje vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza za rok 2022 – podklad pro projekty a akce 
Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2023.  

 

Bod programu: Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 2022 
usnesení č.: 23/3/6/6 
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou za rok 
2022. 

 

Bod programu: Informace o termínu zápisu do 1. tříd kralupských ZŠ  
usnesení č.: 23/3/6/7 
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do 1. tříd kralupských základních škol pro školní rok 
2023/2024 ve dnech 17.04.2023 a 18.04.2023. Organizace zápisu bude včas upřesněna na webových 
stránkách jednotlivých škol. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Navýšení počtu členů komise VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA na funkční období 2022 – 2026, 
volba dalších členů pro komisi VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA na funkční období 2022 – 2026 
usnesení č.: 23/3/8/1 
1. RM schvaluje navýšení počtu členů komise VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA na funkční období 2022 – 2026 

ze stávajících 5ti, na počet 7 členů komise. 
2. RM volí členem KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA na funkční období 2022 – 2026 pana Ing. arch. 

Pavla Skaličku, ke dni 06.03.2023. 
3. RM volí členem KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA na funkční období 2022 – 2026 pana Ing. arch. 

Michala Vondru, ke dni 06.03.2023. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: DDM - Žádost o dodatečné schválení přijetí sponzorských darů 
usnesení č.: 23/3/9/1 
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, dodatečně přijetí věcných darů v celkové 
hodnotě 8.849 Kč do tomboly reprezentačního plesu DDM, který se konal dne 13.1.2023, dle předložených 
darovacích smluv. 

 

Bod programu: ZŠ V. Havla – Informace o přijetí účelově neurčeného finančního daru 
usnesení č.: 23/3/9/2 
RM bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou o přijetí účelově neurčeného 
finančního daru ve výši 100.000 Kč od pana Jindřicha Trpišovského, IČO: 69482225. 

 



str. 5 

Bod programu: ZŠ Jodlova – Žádost o schválení přijetí grantu  
usnesení č.: 23/3/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizaci, přijetí grantu ve výši 
97.870 Kč od společnosti Nadace O2 na realizaci projektu pro žáky a pedagogy školy v oblasti rozvoje digitální 
gramotnosti a bezpečnosti na internetu v rámci programu O2 Chytrá škola. 

 

Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli  
usnesení č.: 23/3/9/4 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
do vlastnictví jiné osoby dle §27, odst. 8, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 

Bod programu: DPS - Informace o podmínkách zvyšování nájemného bytů zvláštního určení 
usnesení č.: 23/3/9/5 
RM bere na vědomí informaci o podmínkách navyšování nájemného bytů v domě s pečovatelskou službou.  

Bod programu: DPS - Rozdělení příspěvku města 
usnesení č.: 23/3/9/6 
RM schvaluje rozdělení příspěvku zřizovatele na částku na provoz organizace ve výši 8.285.766 Kč a částku  
na zajištění sociálních služeb ve výši 2.760.000 Kč, která bude organizaci schválena formou dotace.  

Bod programu: DPS - Schválení přepravních podmínek senior taxi 
usnesení č.: 23/3/9/7 
1. RM schvaluje předložené Přepravní podmínky senior taxi, které jsou platné a účinné od 6. 2. 2023.  
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu 

„TAXÍK MAXÍK“, v předloženém znění. 

 

Bod programu: Schválení navýšení přímé péče pečovatelské služby organizace Sociální služby měst Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 23/3/9/8 
RM schvaluje navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči pečovatelské služby organizace Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, a to na 12 pečovatelek.  

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/3/9/9 
1. 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 23.01.2023, 
do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

2. 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 24.01.2023, 
do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

 
Bod programu: MŠ Gen. Klapálka – Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu organizace a schválení 
úpravy rozpočtu za rok 2022 
usnesení č.: 23/3/9/10 
1. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka čerpání z rezervního fondu ve výši 

284.000 Kč na úhradu nákladů za energie za rok 2022. 
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2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, úpravu rozpočtu za rok 2022 
následovně: 

Účet 501 – Spotřeba materiálu    - 150.000 Kč 
Účet 511 – Opravy a údržba*     - 50.000 Kč 
Účet 558 – Hmotný majetek                   - 39.607 Kč 
Účet 502 – Energie    + 239.607 Kč 

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 23/3/11/1 
1. RM bere na vědomí Zápis č. 1 ze dne 25.01.2023 Zdravotní, sociální a bytové komise RM. 
2. RM schvaluje Plán činnosti Zdravotní a sociální komise na I. pololetí 2023. 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality 
usnesení č.: 23/3/11/2 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 25.01.2023. 
2. RM schvaluje plán činnosti Komise školské a prevence kriminality na 1. pololetí 2023. 

Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 1/2022 
usnesení č.: 23/3/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 1/2023 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

26.01.2023. 
2. RM schvaluje zapracovat do zadání ÚS požadavek na pěší propojení z řešené lokality na železniční 

zastávku Zeměchy, vyřešit průjezd k lokalitě Nový Dvůr a vymezit odpovídající veřejné prostranství. 
3. RM schvaluje požadavek na zpracovatele ÚS 05 dílčí studie Růžové údolí za nádražím, aby na parkovací 

dům byla umístěna odlehčená fasáda. 
4. RM schvaluje doporučení ZM schválit pořízení změny ÚP týkající se pozemku p.č.192/32 v k. ú. Kralupy 

nad Vlt. z plochy OD do plochy SC. 
5. RM schvaluje požadavek na zpracovatele studie MŠ Kralupy n.V. koncept 01/2023, aby rozšířil plochu 

zahrady u navrhované MŠ. 
6. RM schvaluje, zadat úpravu ÚS lokality „Za nádražím“ v návaznosti na Opatření obecné povahy č.j.: 

049141/2020/KUSK ze dne 19.11.2021, které stanovilo změnu záplavového území  a změnu aktivní zóny 
záplavového území významného vodního toku Vltava. 

7. RM schvaluje umístění krejčovské provozovny do bývalé výtopny na Hůrce a umístění parkovacích míst  
v Chelčického ulici. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 1  
usnesení č.: 23/3/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání SK. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 1 ze dne 31.01.2023 
usnesení č.: 23/3/11/5 
1. RM schvaluje rozšíření předmětu smlouvy na akci: „PD – Nová parkovací stání v ulici Kaplířova 

a Prokopova, Kralupy nad Vltavou“, spočívající,  v rozšíření komunikace pro umožnění obousměrného 
provozu na komunikaci s umístěním otočky automobilů v prostoru na konci Kaplířovy ulice (u podchodu 
na náměstí) bez parkovacích stání vyjma třech již stanovených a v řešení předmětných ploch jako celku,  
s možností odstranit stávající oplocení na terénním zlomu a opticky propojit obě výškově rozdílné 
plochy, při respektování vlastnických vztahů, a v návrhu nového řešení zeleně včetně výsadby stromů. 
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2. RM ukládá odboru RIaSM oslovit projektanta Ing. Jindřicha Coufala na předložení cenové nabídky  
na rozšíření předmětu smlouvy na akci: „PD – Nová parkovací stání v ulici Kaplířova a Prokopova, Kralupy  
nad Vltavou“, spočívající v rozšíření komunikace pro umožnění obousměrného provozu na komunikaci 
s umístěním otočky automobilů v prostoru na konci Kaplířovy ulice (u podchodu na náměstí) bez 
parkovacích stání vyjma třech již stanovených a v řešení předmětných ploch jako celku, s možností 
odstranit stávající oplocení na terénním zlomu a opticky propojit obě výškově rozdílné plochy,  
při respektování vlastnických vztahů, a v návrhu nového řešení zeleně, včetně výsadby stromů. 

3. RM schvaluje umístit na silnici č. III/10147 v ulici Hybešova v Kralupech nad Vltavou ve staničení 
km:1,420 – 1,520 (mezi rodinnými domy čp. 117-147) vodorovnou dopravní značku V12c (zákaz 
zastavení).   

4. RM ukládá TSM zpracování a podání žádosti o stanovení vodorovné dopravní značky V12c (zákaz 
zastavení) umístěné na silnici č. III/10147 v ulici Hybešova v Kralupech nad Vltavou ve staničení km: 
1,420 – 1,520 (mezi rodinnými domy čp. 117-147) včetně realizace. 

5. RM schvaluje předložený plán činnosti komise dopravy pro rok 2023. 
6. RM bere na vědomí zápis č. 1 Komise dopravy ze dne 31.01.2023. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Nabídka majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
zřizovateli  
usnesení č.: 23/3/9/4 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 23/3/9/9 
1. 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 23.01.2023. 
2. 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 24.01.2023. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 20.02.2023 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 07.02.2023. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 3 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 06.02.2023. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 07.02.2023 
 
 
 
  
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


