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V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 
(RM č. 10) 

 
Upozorněni: 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 
 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:11/10/1/01 - Schválení programu RM č. 10 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 10 
RM schvaluje program 10. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 8, 9/2011 – plnění usnesení. 
č.usnesení:11/10/1/02 – Oprava administrativní chyby 
RM schvaluje opravu administrativní chyby č. usnesení:11/08/5/07 ze dne 5. 4. 2011 v tomto znění: 
RM schvaluje dobu provozu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro sezónu 2011:  
Zahájení provozu koupaliště od 1. 5. 2011. 
květen – červen  11:00 – 19:00 hod. 
červenec – srpen  09:00 – 20:00 hod.     
Areál koupaliště bude otevřen v uvedených měsících všechny dny v týdnu. 
 
RM schvaluje cenu vstupného do areálu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro  sezónu 2011:  

Dospělí     80,00 Kč 
děti do 5 let    20,00 Kč 
děti 5 – 15 let, ZTP,ZTP/P  50,00 Kč 
permanentka dospělí             720,00 Kč/ 10 vstupů 
permanentka děti do 5 let             180,00 Kč/ 10 vstupů 
permanentka děti 5-15, ZTP, ZTP/P         450,00 Kč/ 10 vstupů 
kondiční plavání po – pátek  40,00 Kč + 40,00 Kč záloha 
PONDĚLÍ - NEDĚLE od 17:00 hod.        poloviční vstupné 

 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/10/2/01 - Návrh na schválení nominace nového zástupce Města Kralupy nad Vltavou                    
na člena Dozorčí rady SV, a. s., a člena Dozorčí rady VKM, a.s., za „Svazek měst a obcí VKM“ 
RM schvaluje navrhnout na mimořádné Valné hromadě Svazku měst a obcí VKM do nové Dozorčí rady                 
SV, a. s., za Svazek měst a obcí VKM, zástupce Kralup nad Vltavou pana Libora Lesáka.  
 
RM schvaluje navrhnout Svazku měst a obcí VKM odvolat Mgr. Šárku Drobnou z Dozorčí rady VKM, a. s.,               
a jako nového člena za Svazek měst a obcí VKM, navrhnout zástupce Kralup nad Vltavou pana Petra Holečka. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/10/3/01 - Odložení splátky úvěru DEZA  
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 84.768,54 Kč do termínu 31. 12. 2011 pro M. E..   
č.usnesení:11/10/3/02 – Odložení splátky úvěru DEZA  
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 39.662,66 Kč do termínu 31. 12. 2011 pro M. K. 
č.usnesení:11/10/3/03 - Rozpočtové opatření č.  6/2011 
RM schvaluje změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši                      
457.652 Kč, která je účelově určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 457.652 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol 
a § dle skutečného čerpání výdajů na sociálně právní ochranu dětí o 457.652 Kč.  
 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 38.000 Kč. 
Jedná se o dary od Marie Uhrové ve výši 18.000 Kč na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory, od pana 
Šnajdra ve výši 5.000 Kč, pana Kyllara ve výši 5.000 Kč a pana Kandlera ve výši 10.000 Kč za účelem 
uspořádání akce „Sportovec roku 2010“. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor sociálních věcí, školství a kultury, § 4351 o 18.000 Kč a kap. č. 10 – 
marketing a rozvoj města, § 3399 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor sociálních věcí, školství                   
a kultury, § 4351 o 18.000 Kč a kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 20.000 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 79.133 Kč. 
Jedná se o příjmy, které nebyly rozpočtovány, z toho 64.133 Kč bude převedeno do rezervy města a 15.000 Kč 
na Sportovce Kralup 2010. 
Rozpis: 

- příjmy za reklamu ve výši 15.000 Kč, budou využity na Sportovce Kralup 2010 
- splátka dluhu z min. let za pronájem nebyt. prostor ve výši 2.000 Kč 
- vyúčtování služeb – vratka ve výši 5.590 Kč a 8.352 Kč 
- vyúčtování předplatného – vratka ve výši 635 Kč 
- příjmy za poskytované služby – čísla popisná ve výši 864 Kč 
- příjmy za úřední pohřby z dědického řízení ve výši 19.377 Kč 
- vyúčtování příspěvku – vratka od TSM ve výši 2.545 Kč 
- dobropis – vratka za telefon ve výši 686 Kč 
- vyúčtování služeb – vratka ve výši 6.386 Kč 
- příjmy z poskytování služeb za úklid od klientů DPS ve výši 13.800 Kč 
- příjmy od obcí za výkon státní správy (přestupky) ve výši 3.400 Kč 
- vyúčtování – vratka za telefon ve výši 498 Kč 

 
Navýšení příjmů  
kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3319, pol. 2111 o 15.000 Kč 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 2324 o 2.000 Kč 
kap. č. 2 – odbor SVŠK,  § 3314, pol. 2324 o      635 Kč 

§ 3315, pol. 2329 o  5.590 Kč 
§ 4351, pol. 2324 o  8.352 Kč 

kap. č. 4 – správní odbor,  § 6171, pol. 2111 o     864 Kč 
  § 6171, pol. 2324 o 19.377 Kč 

kap. č. 5 – realizace investic, § 3639, pol. 2229 o   2.545 Kč 
kap. č. 6 – městská policie, § 5311, pol. 2324 o      686 Kč 
kap. č. 7 – správa majetku, § 3613, pol. 2324 o   6.386 Kč 

§ 4351, pol. 2111 o 13.800 Kč 
kap. č. 11 – OKTAJ, položka 4121 o 3.400 Kč 

§ 6171, pol. 2229  o     498 Kč    
Navýšení výdajů  
kap. č. 10 - marketing a rozvoj města, § 3319, o 15.000 Kč 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, položka 5901 - rezerva města o 64.133 Kč 
č.usnesení:11/10/3/04 - Návrh závěrečného účtu města Kralupy nad Vltavou za rok 2010, jehož součástí                    
je zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2010                          
a dát souhlas s celoročním hospodařením města Kralupy nad Vltavou za rok 2010 a to  b e z    v ý h r a d. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s tímto závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2010 jsme nezjistili chyby a nedostatky, 
které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. 
č.usnesení:11/10/3/05 - Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 3. 2011 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
13,751.084,15 Kč.  
č.usnesení:11/10/3/06 - Odložení splátky úvěru DEZA  
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 169.982,83 Kč do termínu 30. 6. 2011 pro J. Š. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/10/4/01 - Žádost o rozpočtovou změnu na akci Zhotovení sond do střešního pláště objektu 
ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 13 308,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 – projektové dokumentace 
- celkem, na kap. 5, § 3113, pol. 5171. Uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu zhotovení sond              
do střešního pláště objektu ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou, vč. zpracování tepelně-technického 
posouzení střechy a položkového rozpočtu stavebních prací. 
č.usnesení:11/10/4/02 - Výzva k podání nabídky –  „Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu U10,            
ZŠ Revoluční  v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona               
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce “Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu 
U10, ZŠ Revoluční v  Kralupech nad Vltavou“. 
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RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu U10, ZŠ 
Revoluční v  Kralupech nad Vltavou“ a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových 
stránkách města 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení a termín jednání komise. 
č.usnesení:11/10/4/03 - Výzva k podání nabídky – „Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu MŠ                 
J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona             
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce “Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu 
MŠ J. Holuba v  Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu MŠ J. Holuba 
v  Kralupech nad Vltavou“ a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových stránkách města 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
č.usnesení:11/10/4/04 - Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 2 “ – vícepráce 
RM schvaluje provedení víceprací na akci „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 2“, 
jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze, v celkové výši 2,544.608,81 Kč vč. DPH (ZŠ Třebízského 
2,100.878,98 Kč vč. DPH a MŠ E. Beneše 443.729,83 Kč vč. DPH) S dodavatelskou firmou Evropská stavební 
společnost, s. r. o., bude uzavřen dodatek SOD č. 1.  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/10/5/01 – Žádost o prominutí úroků M. R. 
RM nedoporučuje předložit do jednání ZM žádost M. R. o prominutí úroku z prodlení částečným zastavením 
exekuce o část úroku z prodlení, která k  18. 2. 2011 činila 710.025,63 Kč. 
č.usnesení:11/10/5/02 - Žádost o změnu provozní doby předzahrádky 
RM schvaluje každoroční provozní dobu předzahrádky od 1. 4. do 30. 9. a výši nájmu 8.000,- Kč/rok                         
na pronajatém pozemku pp. 62/20 v k. ú. Kralupy nad Vltavou v rozsahu 20 m2 před restaurací Bar-Herna 
v Riegrově ulici čp. 173 manželům Živcovým, změna bude upravena dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě                         
č. 121/97/719/SM. 
č.usnesení:11/10/5/03 - Žádost o ukončení nájmu v OD Máj dohodou (BAZENTECHNIK, s. r. o.) 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.490/07/700/SMI uzavřené se společností BAZENTECHNIK,                      
s. r. o., IČO: 26764687, dohodou k 31. 5. 2011. 
RM bere na vědomí běžící výpovědní lhůtu u nájemní smlouvy č. 334/00/719/SM uzavřené s PaedDr. Jiřím 
Nedvědem,  IČO: 40040607. Nájemní vztah skončí 30. 6. 2011.  
č.usnesení:11/10/5/04 - Přidělení družstevního bytu BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu v čp. 100 Na Hrádku D. G. do nájmu, na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“, s účinností od 1. 
5. 2011.  
č.usnesení:11/10/5/05 - Odvodnění lokality Pod Hradištěm 
RM schvaluje změnu technického řešení projektové dokumentace na akci „Odvodnění dešťových vod v lokalitě 
Pod Hradištěm“, která bude spočívat v uložení části odvodňovacího potrubí, která vede přes pozemky pp.485/1            
a pp.547/10 (ve vlastnictví církve) pod terénem v trubce DN 1000 Podmínkou je provedení terénních úprav tak, 
aby na povrchu nebyl viditelný oblouk potrubí. 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Provedení projektové dokumentace a souvisejících prací – 
akce „Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm, Kralupy nad Vltavou – Minice“ vč. zajištění vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení do 30. 4. 2012. Důvodem prodloužení termínu dokončení díla                   
je změna technického řešení části stavby. 
č.usnesení:11/10/5/06 – Bytové záležitosti  
6x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
1x přidělení bytu ze soc. důvodů 
č.usnesení:11/10/5/07 - Výměna oken a dveří v restauraci Vltava 
RM bere na vědomí informaci o stavebních úpravách restaurace a formanky v pravém křídle KaSS Kralupy nad 
Vltavou. 
RM neschvaluje stavební úpravy (výměnu stávajících oken a dveří dle přiložených výkresů č. S.02 a S.03 k akci 
„Výměna oken“) tj. změnu vzhledu i funkčnosti pravého křídla objektu KaSS Kralupy nad Vltavou. 
RM požaduje předložení nového návrhu výměny oken a dveří a to tak, aby byla zachována trojokna v čelní                
a boční stěně objektu. 
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VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/10/6/01 – Žádost ZŠ ul. Gen. Klapálka o schválení sponzorských darů 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 přijetí sponzorských darů od Sdružení rodičů při          
3. ZŠ, zastoupené p. Prejzou: 
1. kamerové zařízení pro družinu v hodnotě 39.000,- Kč, 
2. dva stoly na stolní tenis v hodnotě 19.980,- Kč. 
č.usnesení:11/10/6/02 – Žádost MŠ Dr. E. Beneše o změnu uzavření budov v červenci a srpnu 2011  
Odloženo, nutno provést upřesnění uzavření jednotlivých MŠ. 
č.usnesení:11/10/6/03 - Žádost o finanční příspěvek na prevenci kriminality – ZŠ praktická 
RM schvaluje Základní škole praktické v Kralupech nad Vltavou vyplacení příspěvku na prevenci kriminality 
pro rok 2011 ve výši: 10.000,- Kč. 
RM schvaluje vyplacení příspěvku Základní škole praktické v Kralupech nad Vltavou na prevenci kriminality 
z kap. 2, § 4329 – Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – prevence 
kriminality. 
č.usnesení:11/10/6/04 - Dodatek ke zřizovací listině MěM Kralupy nad Vltavou 
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea v Kralupech nad Vltavou,                   
dle přílohy důvodové zprávy.  
č.usnesení:11/10/6/05 - Žádost o doplnění zástupce zřizovatele do školní rady v ZŠ Gen. Klapálka pro 
funkční období 2009-2011 
RM jmenuje pana Petra Holečka, starostu města členem školské rady, jako zástupce zřizovatele v Základní 
škole Gen. Klapálka za odstupující Mgr. Šárku Drobnou pro funkční období 2009 – 2011 v souladu 
s ustanovením §167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
č.usnesení:11/10/6/06 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 551 v DPS na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, pro manžele Z. S.               
a J. P., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/10/6/07 - Úhrada faktury-budova Skautu, Šafaříkova čp. 358 
RM schvaluje úhradu faktury č. 20/2011 pro Milan Teringa – Vodoinstalace – Neratovice. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 4359, pol. 5321 na kap. 2, § 3421, pol. 5171 ve výši 2.710,- Kč. 
č.usnesení:11/10/6/08 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.1/2010 
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce FK Čechie Kralupy uplatnit na 
jednorázovou akci-„Čarodějnická zábava“  
Uvedená akce se bude konat dne 30. 4. 2011 od 19:00 hod do 1. 5. 2011 do 02.00 hod. 
Místo konání je v areálu FK Čechie, U Stadionu 945, Kralupy nad Vltavou. 
Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Petr Los. 
č.usnesení:11/10/6/09 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury týkající se sportovních příspěvků, které již byly RM schváleny dne 5. 4. 2011, z důvodu změny 
zaúčtování položky. 
Z kap. 2, § 3419, pol. 5229  -27.200,-Kč 
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org.  
Na kap. 2, § 3419, pol. 5222  +27.200,-Kč  
Z kapitoly SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením 
č.usnesení:11/10/6/10 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou, pro F. V., na dobu 
určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/10/6/11 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č.1/2010                   
pro spol. CREDUM zastoupenou jednatelem spol. Karlem Fučíkem, za následujících podmínek: 

1) vztahuje se pouze ke koncertům živé hudby 
2) koncerty budou pořádány max. 1x za dva měsíce 
3) nutno týden předem nahlásit MěP 

Dne 22. 2. 2011, č.usn.11/04/1/03 byla udělena výjimka z OZV č.1/2010 pro „HB Ponorka“ nám. J. Seiferta 706, 
Kralupy nad Vltavou do 02:00 hod. Pan Karel Fučík žádá RM o přehodnocení této skutečnosti a udělení výjimky 
do 04:00 hod. a to z důvodu konání hudebních akcí, ve kterých vystupuje více kapel. Navíc p. Fučík vytvořil 
další opatření, která napomohou utlumení případného hluku, viz žádost o nové posouzení povolení výjimky 
z OZV města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010. 
Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Karel Fučík. 
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VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/10/7/01 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru (světelné zdroje) 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru se společností                  
EKOLAMP, s. r. o. 
 
VIII. Marketing, dotace 
XXXXX 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/10/9/01 - Výzva o zakázku Dodávka vozidla s lisovací nástavbou pro sběr a odvoz 
komunálního odpadu 
RM schvaluje nákup nového vozidla na sběr komunálního odpadu pro TSM Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje zadat firmě ACCON provedení výběrového řízení za cenu 25.000,- Kč + DPH. 
RM schvaluje odprodej starého vozidla LIAZ KUKA. 
RM schvaluje financování nového vozidla s lisovací nástavbou pro sběr a odvoz komunálního odpadu 
z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 
č.usnesení:11/10/9/02 - Věcná břemena pro objekty v majetku města 
RM souhlasí se zřízením věcného břemena na vodovodní přípojky, umístění výměníkových stanic a instalované 
hromosvodné soustavy u objektů uvedených v tabulce.  

 131 Komenského vodovodní přípojka a hromosvod se školou 
211 Smetanova vodovodní přípojka společná s 216 
216 Smetanova vodovodní přípojka společná s 211 
346 Přemyslova společná vodovodní přípojka a hromosvod s čp.347 
378 Lidové náměstí hromosvod spolu s 379 
379 Lidové náměstí hromosvod spolu s 378 
539 Dr. Ed. Beneše výměníková stanice 
679 Cesta brigádníků výměníková stanice 
687 Chelčického výměníková stanice, vod. přípojka pro byty i kanceláře  
742 Šafaříkova hromosvod spolu s 917,918,919,920 
917 Šafaříkova hromosvod spolu s 742,918,919,920 
918 Šafaříkova hromosvod spolu s 742,917,919,920 
919 Čechova hromosvod spolu s 742,917,918,920 
920 Čechova hromosvod spolu s 742,917,918,919 
960 Čechova vodovodní přípojka pro 842 - Dvořákovo nám. 
991 Hálkova výměníková stanice 

1171 U Cukrovaru výměníková stanice 
1174 Půrkyňovo nám. výměníková stanice 
1181 V Luhu výměníková stanice 
VS 16   výměníková stanice 

  VS 18   
výměníková stanice - vodovod.příp.pro.soukr.dům 
č.p.309 

 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/10/10/1 - Využití části výtěžku odvedeného provozovateli VHP za rok 2010 
RM doporučuje ZM způsob využití části výtěžku přijatého od provozovatelů výherních hracích přístrojů za rok 
2010 v celkové částce 1,609.737,00 Kč bod a) oprava tělocvičny – základní škola, Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou. K projednání na ZM budou ale uvedeny všechny varianty. 
a) oprava tělocvičny – základní škola, Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
b) zřízení ZUŠ v prostorách základní školy Třebízského, Kralupy nad Vltavou 
c) zřízení MŠ v prostorách základní školy Třebízského, Kralupy nad Vltavou 
d) jinak veřejně prospěšné účely (účel nutno specifikovat): 

č.usnesení:11/10/10/2 - Souhlas se změnou užívání z garáže u RD čp. 358 na vinotéku  
RM doporučuje změnu užívání z garáže u RD čp. 358 na vinotéku – prodej sudového a lahvového vína 
s možností konzumace v místě s posezením do 10 hostů, v ulici Ve Starém Lobečku, Kralupy n.Vlt- Lobeček . 
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XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/10/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis komise: 

a) rozpočtové – ze dne 4. 4. 2011  
b) sociálně-zdravotní ze dne 23. 3. 2011 
c) sportovní ze dne 13. 4. 2011 

 
č.usnesení:11/10/11/2 – Rozdělení finančních příspěvků pro sportovní oddíly 
RM schvaluje finančních příspěvek ve výši 7.000,- Kč v rámci spoluúčasti města při schválení podaných grantů 
jednotlivým sportovním oddílům. 
KČT –TOM 7.000,-Kč  
Příspěvek bude hrazen z kap. 2, § 3419, pol. 5229  
RM schvaluje finanční příspěvek sportovním oddílům ve výši 3.600,- Kč. 
KČT  3.600,-Kč (na sportovní akci pro veřejnost v rámci Dnů Kralupy dne 9. 6. 2011) 
Příspěvek bude hrazen z kap. 2, § 3419, pol. 5229 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/10/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za březen 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:11/10/13/1 –  
1) RM bere na vědomí žádost Arcidiecézní charity o a neschvaluje poskytnutí fin. příspěvku na vybavení 
ergoterapeutické dílny. 
2) RM bere na vědomí žádost MŠ a ZŠ Diakonie ČCE Praha 5-Stodůlky o finanční příspěvek na žáka školy                
J. D., bytem Kralupy nad Vltavou a žádá o doplňující informace. 
RM bere na vědomí žádost Arcidiecézní charity o finanční příspěvek na pořádání zahradní slavnosti. 
3) RM bere na vědomí žádost BK Kralupy o odpuštění poplatku za pronájem sportovní haly, venkovní umělé 
plochy u ZS a tělocvičny ZŠ Revoluční ul. v době pořádání basketbalového turnaje v termínu 10.-15. 7.                  
a 20.-24. 7. 2011.  
4) RM doporučuje, aby případné odpuštění poplatku za pronájem uvedených sportovišť organizátoři projednali 
s jednotlivými řediteli PO a s.r.o. 
5) RM bere na vědomí a doporučuje projednat na jednání ZM otevřený dopis rodičů žáků ZUŠ k problematice 
přestěhování části ZUŠ z OD Máj do ZŠ Třebízského. 
6) RM bere na vědomí informaci o zřízení občanského sdružení „ROMKA“ v Kralupech nad Vltavou. 
7) RM bere na vědomí dopis od koordinátora pro etnické menšiny pana Cyrila Kokyho k problematice rodiny 
Horvátových, Čechova čp. 559. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


