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V Ý P I S     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. května 2011 
(RM č. 14) 

 
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:11/14/1/01 - Schválení programu RM č. 14 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 14 
RM schvaluje program 14. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 12 a 13/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/14/2/01 – Úprava platového výměru ředitele KaSS Kralupy nad Vltavou  
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele KaSS, v souvislosti se změnou platového stupně – 
dosažení počtu 15 let započitatelné praxe, s účinností od 1. 6. 2011. 
č.usnesení:11/14/2/02 - LSPP - zkrácení provozu LSPP 
RM schvaluje zkrácení doby provozu LSPP o sobotách, nedělích a svátcích o 1 hod., tak že začátek služby bude 
posunut ze 7:00 hod. na 8:00 hod. 
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování LSPP č. 172/00/SOC. 
RM schvaluje zrušení provozu LSPP ve všedních dnech a ukládá odboru OKTAJ vypracovat v tomto smyslu 
znění dodatku ke smlouvě o provozování LSPP č. 172/00/SOC a tento návrh zaslat spol. RHG, s. r. o. 
k vyjádření. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/14/3/01 - Rozpočtové opatření č. 9/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 6.063 Kč z důvodu nevyčerpání finančních prostředků 
účelově určených na úhradu nezbytně nutných výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce 
Zlosyň. Nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět na účet Krajského úřadu.  
ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 6.063 Kč a  
ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 pol. 5901 o 6.063 Kč.  
 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 500.000 Kč. 
Jedná se o dar od České rafinérské, a. s., na podporu aktivit Města a různých subjektů v oblastech vzdělávání                 
a volného času mládeže, zdravotnictví a sociální oblasti, kultury a společenského života.  
Navýšení příjmů: 
kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419 o 250.000 Kč  

§ 3421 o 100.000 Kč 
§ 3392 o   20.000 Kč 
§ 3315 o   10.000 Kč 

kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o 100.000 Kč  
kap. č. 6 - MěP  § 5311 o   20.000 Kč 
 
a navýšení výdajů  
kap. č. 2 - SVŠK,  § 3419 o 250.000 Kč 

§ 3421 o 100.000 Kč 
§ 3392 o   20.000 Kč 
§ 3315 o   10.000 Kč 

kap. č. 10 - MaRM,  § 3399 o 100.000 Kč  
kap. č.   6 - MěP,      § 5311 o   20.000 Kč 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč, v rámci kapitoly č. 1 – EO, z § 6171, položky 
5901 -  rezerva sociálního fondu na § 6171, položku 5660 - bezúročné  půjčky zaměstnancům městského úřadu, 
z důvodu vyčerpání limitu. 
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IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/14/4/01 - Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou “ 
RM schvaluje text 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 „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou“ a výzvu zveřejnit na úředních deskách, webových stránkách města a na webu                            
e-poptávka.cz. 
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení a termín jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek.   
č.usnesení:11/14/4/02 - Výzva k podání nabídky – „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Husarce,  
Kralupy nad Vltavou “ 
RM schvaluje text 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 „Rekonstrukce komunikace v ulici                           
Na Husarce, Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy 
nad Vltavou“ a výzvu zveřejnit na úředních deskách, webových stránkách města a na webu e-poptávka.cz. 
RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek a termín jednání komise 
č.usnesení:11/14/4/03 - Žádost o povolení k provozu laboratoří v objektu Balak 
RM schvaluje povolení k provozu laboratoří v bývalém areálu Barvy Laky – Balak v objektu č. 05. 
č.usnesení:11/14/4/04 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – přemístění prostor ZUŠ                   
z OD Máj do ZŠ Třebízského 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou – přemístění ZUŠ“ spol. Ing. arch. Květa Berková, Kralupy nad Vltavou za celkovou cenu 
264.000,- Kč vč. DPH. Uvedené finanční náklady budou hrazeny z mimorozpočtových prostředků určených                   
na centrum města. 
č.usnesení:11/14/4/05 - Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 2 – žádost o prodloužení 
termínu dokončení díla 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 
2“ max. do 17. 6. 2011 (MŠ E. Beneše) a max. do 16. 9. 2011 (ZŠ Třebízského). Se zhotovitelem bude uzavřen 
dodatek SoD. 
č.usnesení:11/14/4/06 – Zajištění koordinátora BOZP a autorského dozoru k akci „Modernizace 
sportovního areálu u zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu, Kralupy nad 
Vltavou“, Ing. Ivo Chmelaře, Kokořínská 1807/70, 276 01 Mělník, za celkovou cenu 45.600,- Kč vč. DPH. 
S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
RM schvaluje Ing. Linharta, Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav jako autorský dozor na akci: „Modernizace 
sportovního areálu u zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou cenu 18.000,- Kč vč. DPH. 
S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:11/14/4/07 – Zajištění externího technického dozoru, autorského dozoru stavby a koordinátora 
BOZP v rámci akce – „Modernizace Kulturního a společenského střediska“ 

RM schvaluje výjimku z interních „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a na základě 
dosavadních zkušeností schvaluje zajištění externího technického dozoru stavby „Modernizace Kulturního                
a společenského střediska“ p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, Praha 10, za celkovou cenu 67.200,- Kč 
včetně. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 

 
RM schvaluje výjimku z interních „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a na základě 
dosavadních zkušeností schvaluje zajištění externího koordinátora BOZP stavby „Modernizace Kulturního                    
a společenského střediska “ přímo p. Evženem Geyerem, V Předpolí 26, Praha 10, za celkovou cenu                    
43.200,- Kč včetně. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 

 
RM schvaluje zajištění autorského dozoru stavby „Modernizace Kulturního a společenského střediska“                   
Ing. Miroslavem Loudou, za celkovou cenu 11.850,- Kč. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní 
smlouva. 
č.usnesení:11/14/4/08 – „Zateplení budov MŠ Gen. Klapálka, MŠ Mikovická a MŠ U Jeslí“ v Kralupech 
nad Vltavou – vícepráce 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39 – 11 – 5/RIaSM o navýšení ceny na akci „Zateplení budov 
MŠ G. Klapálka, MŠ Mikovická a MŠ U Jeslí“ v Kralupech nad Vltavou, jejichž bližší specifikace je uvedena                
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v příloze, v celkové výši 10,160.543,00 Kč vč. DPH. Předmětem dodatku bude prodloužení termínu plnění a to       
u MŠ U Jeslí - zahájení prací bude 20.06.2011 a to u třídy MŠ,  s dodavatelskou firmou Vekra stavební, s. r. o.   

 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/14/5/01 – Smlouva o dílo odborné prohlídky nákladního výtahu Smuteční síň Kralupy n. Vlt. 
RM schvaluje provádění pravidelných odborných prohlídek a pravidelné preventivní údržby (konané                          
1x za 3 měsíce) nákladního výtahového zařízení Smuteční síň Kralupy nad Vltavou na základě podepsané 
smlouvy o dílo se společností Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, Praha 5, za cenu 1.154,- Kč                                  
bez DPH/čtvrtletí.  
č.usnesení:11/14/5/02 - Žádost o povolení závodu Kralupský pohár v coursingu 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání mezinárodního závodu Kralupský pohár - 
CACIL v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech                               
11. 6. –12. 6. 2011 za poplatek ve výši 2.000 Kč/den. 
č.usnesení:11/14/5/03 - Žádost o bezplatný pronájem pozemku-hasičská soutěž 
RM schvaluje bezúplatné využití pozemku č. 51/1 v k. ú. Mikovice pro pořádání hasičské soutěže dne 11. 6. 
2011 od 7:30 hod. do 15:00 hodin. 
č.usnesení:11/14/5/04 - Žádost o výpůjčku části pozemku pod kontejnery Hůrka čp. 1055 a 1056 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parcelní číslo 108/1 v k. ú. Kralupy o velikosti     
cca 15,0 m2 pod kontejnerovým stáním se Společenstvím bytových jednotek sídliště Hůrka čp. 1055                             
a Společenstvím pro dům sídl. Hůrka čp. 1056. 
č.usnesení:11/14/5/05 - Žádost o zvýšení frekvence pořádání farmářských trhů 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 62/11/700/RIaSM s Ing. Lucií Grunclovou                          
o rozšíření konání farmářských trhů na každý pátek v období od června do září 2011 za 1.000,- Kč. 
Kč za každý den konání farmářských trhů. 
č.usnesení:11/14/5/06 - Žádost o umístění reklamy 
RM schvaluje panu Nam Nguyen Tien umístění reklamní tabule na zeď bývalého pivovaru na Palackého 
náměstí na 1 rok za cenu 10 Kč/m2/den. 
č.usnesení:11/14/5/07 - Souhlas se zastavením exekuce (Keramo Penta, s. r. o.) 
RM doporučuje ZM schválit zastavení exekučního řízení, pod číslem Ex 144/04, vůči společnosti Keramo 
Penta, s. r. o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 187, IČO: 25744356. 
RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za společností Keramo Penta, s. r. o., IČO: 
25744356, ve výši 90.745,- Kč.  
Pohledávka bude odepsána z účetnictví po zastavení exekuce.  
č.usnesení:11/14/5/08 – Bytové záležitosti  
2x  prodloužení nájemní smlouvy na byt 
 
1x hlášení volného bytu č. 3, Komenského nám. čp. 198 
 
č.usnesení:11/14/5/09 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích pp. 81/191 a pp. 81/195 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,               
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 120,- Kč za další bm trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/14/5/10 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček – Telefónica O2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích pp. 139/74, pp. 139/4, pp. 134/8 a pp. 153/1 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 
266/2, IČ 60193336, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 120,- Kč                      
za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč                  
za prvních 10 bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/14/5/11 - Nájem a dohoda o narovnání - pozemky TSM 
RM neschvaluje uzavření Dohody o vzájemném narovnání mezi Městem Kralupy nad Vltavou                                      
a Ing. Jaroslavem Karáskem, správcem konkursní podstaty úpadce Pivovary BOHEMIA Praha, a. s., v likvidaci, 
v souvislosti s pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze, o finančním vypořádání za užívání pozemků 
st. 1059/2, st. 1060, pp. 524/4, pp. 524/7, pp. 527/5, pp. 532/11, pp. 538/2, pp. 538/3, pp. 590/10 a pp. 590/11 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou Městem Kralupy nad Vltavou od 14. 8. 2007 do dne podpisu dohody za měsíční 
nájemné 42.242,- Kč. 
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RM neschvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků mezi nájemcem Městem Kralupy nad Vltavou                            
a pronajímatelem Ing. Jaroslavem Karáskem, správcem konkursní podstaty úpadce Pivovary BOHEMIA Praha, 
a. s., v likvidaci, na užívání pozemků st. 1059/2, st. 1060, pp. 524/4, pp. 524/7, pp. 527/5, pp. 532/11, pp. 538/2, 
pp. 538/3, pp. 590/10 a pp. 590/11 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné 42.242,- Kč/měsíc.  
 
RM pověřuje Petra Holečka a Libora Lesáka k osobnímu jednání se správcem konkursní podstaty                                  
Ing. Karáskem o faktickém užívání pozemků v areálu TSM, které jsou předmětem nájemní smlouvy a dohody                 
o vzájemném narovnání. 
č.usnesení:11/14/5/12 - Žádost o změnu nájemní smlouvy na budovu býv. stacionáře Třebízského čp. 524 
Odloženo. 
č.usnesení:11/14/5/13 - Žádost o pronájem pozemku 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 30. 5. do 1. 6. 2011 panu Novákovi za účelem 
hostování skupiny Ordo Kromen za částku 1.000,- Kč/den. 
č.usnesení:11/14/5/14 - Žádost o pronájem pozemku 
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 16. 6. do 19. 6. 2011 panu Berouskovi za účelem 
hostování cirkusu BEROUSEK CIRKUS SULTÁN za částku 1.000,- Kč/den. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/14/6/01 - 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 grantového schématu, které již byly RM schváleny dne 8. 3. 2011, z důvodu 
administrativní chyby zaúčtování § a položky. 
č.usnesení:11/14/6/02 - Úhrada faktur za LSPP 
RM schvaluje úhrady faktury za LSPP za období 2/2011 a 3/2011. 
č.usnesení:11/14/6/03 - Žádost ZUŠ o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ZUŠ Kralupy nad Vltavou ve výši 14.000,- Kč na úhradu zákonných odvodů 
z poskytnuté finanční částky z fondu odměn:  
č.usnesení:11/14/6/04 - Žádost ZŠ Revoluční ul. o úpravu rozpočtu a změnu odpisového plánu příspěvkové 
organizace v roce 2011 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční ul. o celkové výši 4.654,- Kč. 
RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2011 Základní školy Kralupy nad Vltavou, Revoluční ul.                   
dle přílohy důvodové zprávy. 
č.usnesení:11/14/6/05 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad 
Vltavou s J.P. a E.P., oba trvale bytem sídl. U Cukrovaru 1171, Kralupy n. Vlt., na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 
31. 5. 2012. 
č.usnesení:11/14/6/06 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS V Luhu 1181 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u nájemců (dle důvodové zprávy) na dobu určitou od 1. 6. 2011              
do 31. 5. 2012. 
č.usnesení:11/14/6/07 – Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny od 1. 7. do 3. 9. 2011. 
č.usnesení:11/14/6/08 - Odstoupení od darovací smlouvy 
RM schvaluje odstoupení od darovací smlouvy a vrácením finančního daru manželům M. V. a S. S ve výši 
18.000,- Kč. 
č.usnesení:11/14/6/09 - Rozšíření pečovatelské služby do spádových obcí 
RM schvaluje rozšíření pečovatelské služby terénní do spádových obcí s tím, že za dopravu bude účtováno                  
dle ujetých km. 
č.usnesení:11/14/6/10 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku Radimu Wolákovi za Divadelní spolek Scéna z Obecně závazné 
vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. 
Tuto výjimku chce pan Radim Wolák uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Divadelní festival (nejen) 
amatérské divadla Za Vodou 2011“. 
Uvedená akce se bude konat dne 3. 6. 2011 od 20:00 hod do 4. 6. 2011 do 02:00 hod. 
Místo konání je v Klubovně DS Scéna, KD Vltava Kralupy n./Vlt. Předpokládaný počet účastníků 100. 
Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Matěj Mantlík. 
č.usnesení:11/14/6/11 - Žádost ZŠ Gen. Klapálka o čerpání z investičního fondu příspěvkové organizace 
RM schvaluje čerpání z investičního fondu ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou na nákupy: 
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a) Mobilní digitální učebna v předpokládané ceně 57 600 Kč včetně DPH. 
Rozhlasovou a telefonní ústřednu v ceně 148.410 Kč včetně DPH, od firmy Zbyněk Beneš BEN. 
 
VII. ŽP+zeleň  
XXXXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/14/8/01 - Žádost o grant na farmářské trhy 
RM schvaluje podání žádosti o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt 
„Rozvoj Farmářských trhů“. 
RM schvaluje proplacení finanční spoluúčasti městem ve výši 8.400,- Kč. 
č.usnesení:11/14/8/02 - Hudební produkce a jiné akce o „Dny Kralup nad Vltavou 2011“ 
RM bere na vědomí program městských slavností „Dny Kralup nad Vltavou 2011“ vč. akcí, které jsou 
v souladu s čl. 4 výjimky odst. 1) vyhlášky města č. 1/2010 „zajištění některých místních záležitostí veřejného 
pořádku“. 
RM bere na vědomí konání Ohňostrojové produkce dne 11. června od 23:00 – 24:00 hod., na levém břehu 
Vltavy naproti loděnici Kotva. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/14/9/01 – Opravy v čp. 34, Kralupy – Zeměchy, ul. 9. května 
RM souhlasí s přestěhováním uživatelů opravovaného bytu do volného bytu č. 5 v přízemí domu čp. 34                       
ul. 9. května v Zeměchách  
č.usnesení:11/14/9/02 – Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje provedení rozpočtových úprav předkládaných Městskou policií Kralupy nad Vltavou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
XXXXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/14/11/1 - Rozdělení finančních darů od České Rafinérské, určené pro sportovní oddíly 
RM schvaluje rozdělení finančního daru od České Rafinérské ve výši 250.000 Kč, který je určen pro sportovní 
oddíly a jednotlivce a je rozdělen dle návrhu SK a ČeR, a. s.:  
BK Kralupy 40.000,- Kč - týdenní kemp žáků 10. – 15. července 2011 v Kralupech n. V.   
KVS  20.000,- Kč - pořádání „Kralupské míle“  
BK JUNIOR 10.000,- Kč - turnaj žen v září 2011 v Kralupech n. Vlt. 
KČT  10.000,- Kč - akce „Čisté město“- úklid včetně prořezů křovin plochy mezi základnou KČT  
                                                   a řekou pod garáží ke koupališti. 
p. Kolc   20.000,- Kč - reprezentace ČR na akcích v zahraničí 
Plavání  25.000,- Kč - zvýšené náklady na dopravu na tréninky z důvodu uzavření bazénu 
Šachy  10.000,- Kč - podpora krytí nákladů na MČR  žactva  
Volejbal  15.000,- Kč - krytí nákladů na kvalifikaci na MČR st. žákyň ve dnech 16. - 17. 4. 2011 
                                                  v  Radotíně a na účast na MČR st. žákyň ve dnech 29.4 – 1. 5. 2011 v Brně 
Rugby  10.000,- Kč - na rozjezd činnosti družstva mužů 
FBC (florbal) 10.000,- Kč - podpora Regionální školní florbalové ligy  
 
RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančního daru od České Rafinérské ve výši 250.000 Kč, který je určen 
pro sportovní oddíly a jednotlivce a je rozdělen dle návrhu SK a ČeR, a. s.: 
TJ Kralupy 80.000,- Kč - podpora malých oddílů v TJ Kralupy 
č.usnesení:11/14/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní a školské komise ze dne 2. 5. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 20. 4. 2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje 12. 5. 2011. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/14/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za měsíc duben 2011. 
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XIII. Podněty a informace členů RM 
 
č.usnesení:11/14/13/1 – Podněty a informace 
RM bere na vědomí dopis Veřejného ochrance práv JUDr. Varvařovského k šetření žádosti rodiny Milana 
Horváta st. o přidělení bezbariérového bytu. 
č.usnesení:11/14/13/2 – Provoz TSM 
RM bere na vědomí informaci místostarosty L. Lesáka o průběhu kontroly hospodaření TSM v návaznosti na 
další způsob provozu TSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


