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VÝPIS    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 31. května 2011 
(RM č. 15) 

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:11/15/1/01 - Schválení programu RM č. 15 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 15 
RM schvaluje program 15. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 14/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
XXXXX 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/15/3/01 - Rozpočtové opatření č. 10/2011 
RM schvaluje Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 5.000 Kč. 
Jedná se o dar od Nadačního fondu Tesco na zajištění dárků pro děti a tombolu na akce v rámci „Dnů Kralup“ 
konané 8. – 12. června 2011.  
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MŠMT ČR v celkové výši 
334.509 Kč, účelově určené pro ZŠ praktickou, Kralupy n. Vlt. na akci „EU peníze školám“ z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
3. Přijetí neinvestiční dotace od KÚ Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR v celkové výši 
213.000 Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 180.000 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky z Fondu rozvoje bydlení, které budou použity jako investiční půjčky obyvatelstvu na úhradu kupní 
ceny nebo její části při koupi bytové jednotky nebo spoluvlastnického podílu k bytovému domu ve vlastnictví 
města Kralupy nad Vltavou (v rámci privatizace bytů města Kralupy nad Vltavou).  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/15/4/01 - Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou – výběr 
zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu, Kralupy nad 
Vltavou spol. Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, za celkovou částku                     
10,184.686,34 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/15/4/02 – STAŽENO (Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského nám. – výběr zhotovitele) 
 
č.usnesení:11/15/4/03 – Zajištění koordinátora BOZP a autor.dozoru „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ ul. 
Gen. Klapálka“  
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“,Ing. Ivo Chmelaře, Mělník, za celkovou cenu 54.000,- Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude 
uzavřena mandátní smlouva. 
RM schvaluje Ing. Bambase, Projekční kancelář, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem jako autorský 
dozor na akci: „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou cenu 
40.560,- Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:11/15/4/04 - Zajištění koordinátora BOZP „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského 
nám. 198 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského náměstí, Kralupy 
nad Vltavou“, Evžena Geyera, Praha 10 za celkovou cenu 43.200,- Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude 
uzavřena mandátní smlouva. 
RM schvaluje pana Martina Krause jako autorský dozor na akci: „Rekonstrukce rozvodů elektro                             
v ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou cenu 57.120,- Kč vč. DPH. S uvedeným 
dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
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č.usnesení:11/15/4/05 - Zajištění koordinátora BOZP a autor.dozoru „Bezbariérový chodník                               
v ul. Gen. Klapálka 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Bezbariérové chodníky v ulici Generála Klapálka podél silnice                   
č. II/101“, Radka Koláře, Kralupy nad Vltavou za celkovou cenu 42.120,- Kč vč. DPH. S uvedeným 
dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
RM schvaluje Ing. Pavla Kubíska, Sportovní 6, 101 00 Praha 10 jako autorský dozor na akci: „Bezbariérové 
chodníky v ulici Generála Klapálka podél silnice č. II/101“ za celkovou cenu 22.680,- Kč vč DPH. S uvedeným 
dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:11/15/4/06 – STAŽENO (Zajištění koordinátora BOZP – Rekonstrukce komunikace v ul. Na Husarce) 
 
č.usnesení:11/15/4/07 – STAŽENO (Výběr zhotovitele – Oprava rozvodů vody a kanalizace – ZŠ Revoluční) 

 
č.usnesení:11/15/4/08 - STAŽENO (Výběr zhotovitele – Oprava rozvodů vody a kanalizace – MŠ J. Holuba) 
 
č.usnesení:11/15/4/09 - Změna projektu Místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček 
RM schvaluje projektanta Ing. Pavla Kubíska, Sportovní 6, 101 00 Praha 10 na vypracování změny PD z opravy 
na rekonstrukci u akce: „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček (ul. Tř. 
Legií, Revoluční a I. Olbrachta), za celkovou částku 222.720,- Kč vč. DPH. S uvedeným projektantem bude 
uzavřena SoD. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 150.720,- kČ. 
č.usnesení:11/15/4/10 – Modernizace KaSS, výběr zhotovitele  
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Modernizace Kulturního a společenského střediska KaSS“ firmu STEP,    
s. r. o., Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9, za cenu 7,704.911,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/15/4/11 – Oprava střechy kaple u městského hřbitova v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Oprava střechy kaple u městského hřbitova v Kralupech nad 
Vltavou“ max. do 30. 06. 2011. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek SOD. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/15/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení  
 NN na pozemcích pp. 566, pp. 560/1, pp. 560/13, pp. 560/14, pp. 568/1, pp. 568/4, pp. 568/6 a pp. 41/2                      
v k. ú. Mikovice, 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:11/15/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč ve prospěch města 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní a kanalizační 
přípojky k budově centrální spisovny, na pozemku pp.199/29 v k. ú. Lobeč, mezi spoluvlastníky tohoto pozemku 
jako povinnými a městem Kralupy nad Vltavou jako oprávněným, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč 
včetně DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/15/5/03 - Havarijní stav objektu Strachov 14 
RM bere na vědomí informaci o technickém stavu objektu Strachov čp. 14.  
RM ukládá odboru SM provést vyjmutí objektu Strachov čp. 14 z bytového fondu.  
č.usnesení:11/15/5/04 - Informace RM o situaci zřízení placeného parkoviště v Přemyslově ulici 
RM bere na vědomí informaci o situaci zřízení placeného parkoviště v Přemyslově ulici. 
č.usnesení:11/15/5/05 - Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu plaveckého bazénu (ubytovna). 
RM neschvaluje záměr města o pronájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu plaveckého 
bazénu čp. 1089, V Luhu, na stp. 685, k. ú. Lobeč o celkové ploše 283 m2, za účelem provozu fitnesscentra.  
č.usnesení:11/15/5/06 - Jednostranné zvýšení nájemného z bytu pro rok 2012 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytech bez snížené kvality od 1. ledna 2012 v souladu 
s platností zákona č.107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009 Sb. na cílovou hodnotu 68,41 Kč/m2 a v bytech 
se sníženou kvalitou na cílovou hodnotu 61,57 Kč/m2. 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného u půdních vestaveb vybudovaných nájemníky na vlastní náklady 
od 1. ledna 2012 na cílovou hodnotu 39,56 Kč/m2. 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v domě čp. 539, Dr. E. Beneše ve 23 bytech tohoto domu,                  
na jejichž výstavbu nebyla použita státní dotace od 1. ledna 2012 na cílovou hodnotu 52,50 Kč/m2. 
RM schvaluje stanovení nájmu bytu ve výši měsíčního nájemného, které bude platit od 1. 1. 2012 u bytů, které 
budou nově přiděleny v měsících září- prosinec 2011. 
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RM ukládá MěBP připravit nové hodnoty nájemného v Kč/m2 v bytech v majetku města podle zákona 
č.107/2006  Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009Sb. včetně doručení písemného oznámení o jednostranném zvýšení 
nájemného nájemcům do 30. 9. 2011. 
č.usnesení:11/15/5/07 – Bytové záležitosti  
4x schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt 
1x schválení výměny bytu 
č.usnesení:11/15/5/08 – Záměr města (nájem částí pozemku v k. ú. Mikovice)   
RM schvaluje záměr města pronajmout k zahrádkaření část pozemku parc. č. 92/2 o výměře 367 m2                                   

v k. ú. Mikovice.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města.   
č.usnesení:11/15/5/09 – Žádost o změnu nájemní smlouvy 
RM schvaluje změnu ustanovení článku č. II. odstavce a) formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě                               
č. 395/10/700/RIaSM  uzavřené s Evou Klesovou takto:  
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy za účelem zřízení 
VZDĚLÁVACÍHO CENTRA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ, přičemž v rámci účelu nájmu je nájemce oprávněn 
poskytnout konkrétním lektorům jednotlivou učebnu včetně jejího zařízení pro výuku vzdělávacího centra 
provozovaného pronajímatelem. (Poskytnutí učebny lektorům není v rozporu s ustanovením odst. V písmeno c) 
dané smlouvy). 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/15/6/01 - Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných 
městem Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci o úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2011/2012 ve výši: 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského  405,- Kč na měsíc na jedno dítě  
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše    335,- Kč na měsíc na jedno dítě 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka    364,- Kč na měsíc na jedno dítě  
č.usnesení:11/15/6/02 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám u školských příspěvkových organizací 
RM doporučuje ZM schválit dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám: Základní škola Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského, 
příspěvková organizace, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční, příspěvková organizace, Základní 
škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, příspěvková organizace, ve znění příloh důvodové zprávy.   
č.usnesení:11/15/6/03 – Projednání záměru rozdělení MŠ Gen. Klapálka 
STAŽENO 
 
č.usnesení:11/15/6/04 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o schválení darů 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka přijetí věcných darů:   

1/ zpětný projektor v hodnotě 1.000 Kč od firmy NOWACO Czech Republic, s. r. o. 
2/ sestava použitého nábytku v hodnotě 1.000 Kč od pí. učitelky Adély Trnobranské. 

č.usnesení:11/15/6/05 - Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2011 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2011. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha k důvodové zprávě. 
č.usnesení:11/15/6/06 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly č. 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kap. č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury týkající se sportovních příspěvků, které již byly ZM schváleny dne 4. 5. 2011, z důvodu 
správného zaúčtování položky. 
č.usnesení:11/15/6/07 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
pro školní rok 2011/2012 
RM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2011/2012 
podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
ZŠ a MŠ Třebízského:  
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. I po udělení výjimky nebude překročena kapacita 
školy. 
č.usnesení:11/15/6/08 - Biochemický analyzátor HITACHI 902 E 
RM bere na vědomí informace týkající se ukončení nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2001, jejímž předmětem                    
je biochemický analyzátor HITACHI 902 E  a doporučuje přístroj nabídnout k prodeji na základě odborného 
posudku. 
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č.usnesení:11/15/6/09 – Výběr zhotovitele zakázky tisk měsíčníku Kralupský Zpravodaj 
RM bere na vědomí výběr zhotovitele zakázky „Tisk měsíčníku Kralupský Zpravodaj“ společnost Tiskárna 
V Ráji, s. r. o., V Ráji 545, 530 02 Pardubice, za cenu: 
str./náklad Tiskárna  V Ráji Pardubice 
32/3000 26 070,00 Kč  
32/3100 26 428,00 Kč  
36/3000 28 644,00 Kč  
36/3100 29 053,00 Kč  
40/3000 31 185,00 Kč  
40/3100 31 645,00 Kč  
cena 90% 90 bodů 
plat. podm. 10% 30 dní 
plat.podm.   5 bodů 
body celkem 95,00     

 
Jako náhradníka společnost: 
Jiří Uhlíř – Tiskárna Irbis, Aloisina výšina 556/56, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov, za cenu: 
str./náklad Tiskárna   IRBIS Liberec 
32/3000 26 100,00 Kč  
32/3100 26 660,00 Kč  
36/3000 28 950,00 Kč  
36/3100 29 450,00 Kč  
40/3000 31 500,00 Kč  
40/3100 32 240,00 Kč  
cena 90% 89,05 bodů 
plat. podm. 10% 21 dní 
plat.podmínky    3,5 bodů 
body celkem         92,55  

č.usnesení:11/15/6/10 – Žádost o navýšení kapacity Mateřské školy a Školní jídelny v MŠ Dr. E. Beneše 
Odloženo, upřesnit. 

 
č.usnesení:11/15/6/11 – STAŽENO (Nájemné v bytech DPS od 1. 7. 2011) 
 
č.usnesení:11/15/6/12 – Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 206 v DPS V Luhu čp. 1171, Kralupy nad Vltavou pro V. S. na dobu určitou                 
1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:11/15/6/13 – Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o schválení finančního daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 10.000,-Kč Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou 
od paní Jany Seifertové – Plichtové, Praha 6 – Břevnov, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
č.usnesení:11/15/6/14 – Přehled o odebírání sociálních služeb obyvatel DPS dle ceníku, včetně přehledu 
stravování v DPS 
RM bere na vědomí obsah důvodové zprávy - Přehled o odebírání sociálních služeb obyvatel DPS dle ceníku, 
včetně přehledu stravování v DPS. 
č.usnesení:11/15/6/15 – Žádost o souhlas podnájmem oční ambulance 
RM souhlasí s podnájmem oční ambulance v budově nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou. 

 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/15/7/01 – Schválení smlouvy o dílo na zpracování analýzy rizik 
RM schvaluje zpracovatele analýzy rizik společnost OPV, s. r. o., Bělohorská 31, Praha 6 za celkovou částku 
396.660,- Kč včetně DPH.  
RM doporučuje ZM, aby náklady ve výši 396.660,- Kč včetně DPH na zpracování analýzy rizik byly hrazeny 
z rezervního fondu města Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/15/7/02 – Aktualizace pasportů zeleně 
RM souhlasí s aktualizací pasportů zeleně dle předložených podkladů. 
RM ukládá doplnit pasporty o plochy zeleně u bytových domů v majetku města. 
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č.usnesení:11/15/7/03 – Zpracování zadávacího řízení „Péče o zeleň v Kralupech nad Vlt.“ 
RM souhlasí, aby odbor ŽP zajistil zpracování zadávacího řízení na zakázku „Péče o zeleň v Kralupech nad 
Vltavou“ na tři roky (2012 -2014). 
RM souhlasí, aby zpracování zadávacího řízení na zakázku „Péče o zeleň v Kralupech nad Vltavou“ zajistila 
firma Otidea a.s. za cenu 119.760,- Kč vč. DPH. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/15/8/01 - MŠ Mikovická 2. etapa dodatek č. 3 a č. 4 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 491-10-5/RIaSM na akci „Rekonstrukce a přístavba 
MŠ Mikovická - 2. etapa“ - navýšení ceny o 44.855,- Kč vč. DPH, s firmou Silba – Elstav, s. r. o., Plzeň.  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 491-10-5/RIaSM na akci „Rekonstrukce a přístavba 
MŠ Mikovická - 2. etapa“ - navýšení ceny o 637.287,- Kč vč. DPH, s firmou Silba – Elstav, s. r. o., Plzeň. 
č.usnesení:11/15/8/02 - Schválení podání žádostí o dotaci, výběr zhotovitele žádostí a povinných příloh 
1) RM schvaluje podání žádosti do Regionálního operačního programu Střední Čechy, na projekt 
„Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka“. 
2) RM schvaluje pověření Ing. Ivety Holé přípravou žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy, na projekt „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka“, za celkovou cenu 65.000,- Kč. 
Náklady budou proplaceny z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím. 
3) RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka“ na 
základě ustanovení § 84 odst. (2), písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. 
4) RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s. r. o., přípravou výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce 
tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka“, za celkovou cenu 30.000,- Kč vč. DPH. Náklady budou proplaceny z 
„Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
5) RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení pavilonu 
tělocvičny v Základní škole ul. Revoluční“.  
6) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a.s., přípravou žádostí o dotaci a jejích 
povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení pavilonu tělocvičny 
v Základní škole ul. Revoluční“, za celkovou cenu 78.000,- Kč. Náklady budou proplaceny z „Rezerva města - 
spoluúčast k dotacím“. 
7) RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení pavilonu 
jídelny v Základní škole ul. Generála Klapálka“. 
8) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a.s., přípravou žádostí o dotaci a jejích 
povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení pavilonu jídelny v Základní 
škole ul. Generála Klapálka“, za celkovou cenu 108.000,- Kč. Náklady budou proplaceny z „Rezerva města - 
spoluúčast k dotacím“. 
9) RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle 
části 3b) a 3c) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/15/9/01 - Schválení zhotovitele souvislých oprav komunikací pro rok 2011 
RM schvaluje na základě předložených nabídek jako zhotovitele souvislých oprav komunikací firmu Strabag, a. 
s., za ceny:  

Frézování tl. 5 cm 35 Kč/m2 
Frézování betonového povrchu tl. 3cm 50 Kč/m2 
Pokládka geotextílie na odfrézovaný beton 125 Kč/m2 
Spojovací postřik 11 Kč/m2 
ABS tl. 50 mm 259 Kč/m2 
ABS tl. 70 mm 330 Kč/m2 
Výšková úprava armatur 1200 Kč/ks 
Zaříznutí a odbourání spár 145 Kč/bm 
Ošetření pracovní spáry 85 Kč/bm 

č.usnesení:11/15/9/02 – Žádost o prodej čtyř motocyklů a následné vyřazení z majetku Městské policie 
RM schvaluje prodej čtyř motocyklů a jejich následné vyřazení z majetku městské policie 

 
č.usnesení:11/15/9/03 - Žádost o vyřazení alkohol testru DELUXE DA-7000, 3ks černobílých kamer a 2 ks 
kancelářského křesla z majetku Městské policie Kralupy nad Vltavou   
RM bere na vědomí vyřazení 1ks alkohol testr, 3ks černobílých kamer a 2ks kancelářského křesla z majetku 
Městské policie, (předat do likvidační komise).  
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Č. usnesení:11/15/9/04 - Žádost o prodloužení termínu úhrady podílu kupní ceny na dům čp. 346 
v Přemyslově ulici. 
Odloženo. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
XXXXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/15/11/1 - Ponížení příspěvků pro sportovní oddíly 
RM schvaluje snížení příspěvků pro sportovní oddíly Krasobruslení (Nowaco – Kralupská klička)                             
a Kanoistika (3. 4 závod Českého poháru ve vodním  slalomu). Důvodem ke snížení je skutečnost,                            
že při odevzdání vyúčtování bylo zjištěno, že skutečné náklady byly výrazně nižší oproti plánovaným nákladům. 
Krasobruslení  - 20.000,- Kč (původně  25.000,-Kč)-plán. náklady 82.500,-Kč 
                                                                                       skut. náklady 68.500,-Kč 
Kanoistika       - 15.000,- Kč (původně  20.000,- Kč) –plán. náklady 89.860,-Kč 
                                                                                         skut. náklady 69.000,-Kč  
č.usnesení:11/15/11/2 - Navýšení příspěvku pro BK JUNIOR 
RM schvaluje navýšení příspěvku pro BK JUNIOR Kralupy nad Vltavou na mez. turnaj ELN (Francie) a Loret 
de Mar (Španělsko) o 10.000,- Kč (původně – 40.000,- Kč). Důvodem navýšení příspěvku jsou výrazně vyšší 
náklady oproti plánovaným. 
BK JUNIOR - navýšit o 10.000,- Kč (původně 40.000,-Kč) – plán. náklady 291.780,-Kč 
                                                                                                      skut. náklady 375.500,- Kč 
Příspěvek se vyplatí z kap. 2, § 3419, pol. 5229. 
 
XII. Informace na vědomí  
XXXXX 
 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
XXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  


