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V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 
(RM č. 12) 

 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:12/12/1/01 - Schválení programu RM č. 12 
RM schvaluje program 12. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 10 a 11/2012 (plnění usnesení).  
č.usnesení:12/12/1/02 – Oprava administrativní chyby 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č.12/10/3/01 RM č. 10, ze dne 27. 3. 2012 – nové 
znění usnesení: 
„RM schvaluje předání pohledávek  úvěru DEZA k soudnímu vymáhání u těch dlužníků, kteří byli řešeni 
usnesením RM č. 17 ze dne 14. 6. 2011 č.usnesení 11/17/3/01 v částce 47.718,00 Kč a usnesením RM č. 22                   
ze dne 16. 8. 2011 č.usnesení 11/22/3/01 v částce 23 999,21 Kč.“ 
č.usnesení:12/12/1/03 – Oprava administrativní chyby 
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení č. 12/10/6/05 ze dne 27. 3. 2012, týkající se schválení 
zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2011 do jednotlivých fondů,                 
či odvod na účet zřizovatele v tomto znění:  
ZŠ Gen. Klapálka:  
Hospodářský výsledek ve výši 44.447,80 Kč převod do rezervního fondu s využitím se stávající částkou                     
na opravy plotu školního hřiště v souvislosti s opravou běžecké dráhy částku ve výši 52.179,40 Kč převod                   
do fondu odměn. 
Uspořené prostředky za energie ve výši 75.000 vrátit na účet zřizovatele. 
ZŠ Revoluční: 
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti ve výši 70.059,41 Kč převod do fondu odměn.  
Hospodářský výsledek organizace z doplňkové činnosti ve výši 86.243 Kč, převod do rezervního fondu.  
Uspořené prostředky za energie ve výši 124.000 Kč vrátit na účet zřizovatele. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:12/12/2/01 - Příprava OZV města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých 
veřejně přístupných místech ve městě 
RM schvaluje záměr předložit ZM návrh „Obecně závazné vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na některých veřejně přístupných místech ve městě“ a ukládá odboru OKTAJ zapracovat do návrhu 
vyhlášky, za místa určená k zákazu, místa uvedená v důvodové zprávě pod č. 1 – 11 (s úpravami viz důvodová 
zpráva). 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:12/12/3/01 - Rozpočtové opatření č. 9/2012 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 18.500 Kč. 

Jedná se o dary od občanského sdružení Kruh přátel Prahy ve výši 500 Kč a manž. N. ve výši                 
18.000 Kč na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory. 
navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor sociál. věcí, školství a kultury, § 4351o 18.500 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor sociál. věcí, školství a kultury, § 4351 o 18.500 Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů z roku 2011 do rozpočtu města roku 2012 v celkové 

výši 123.756,41 Kč. Jedná se o dary, které byly určeny na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory                   
a nebyly v roce 2011 vyčerpány. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 123.756,41 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 123.756,41 Kč. 

 
3. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši                     

485.551 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 485.551 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých 
kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na sociálně právní ochranu dětí o 485.551 Kč.  
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4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR 
v celkové výši 308.000 Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování 
sociálních služeb. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 308.000 Kč  
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 308.000 Kč. 

č.usnesení:12/12/3/02 – Vyhlášení Výběrového řízení č.1 pro rok 2012 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se  „Zásadami“, ze dne 21. 3. 2012 v platném znění 
RM schvaluje vyhlášení Výběrového řízení č. 1 pro rok 2012, a příslušný text Výběrového řízení, na získání 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou od 12. 4. 2012 - do 23. 5. 2012, dle schválených 
„Zásad“ ze dne 21. 3. 2012 v platném znění.   
č.usnesení:12/12/3/03 – Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 169.914,15 Kč na základě žádosti J. Š 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 169.914,15 Kč do termínu 31. 12. 2012 pro J. Š. 
č.usnesení:12/12/3/04 – Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 39.662,66 Kč na základě žádosti M. K. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 39.662,66 Kč do termínu 31. 12. 2012 pro pana M. K.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/12/4/01 - Vstup do komunikace v ulici U Studánky 
RM schvaluje vstup do komunikace v ulici U Studánky, Kralupy nad Vltavou z důvodu uložení sítí (zajištění 
nového odběrného místa). Podmínkou je splnění požadavků správce místních komunikací.  
č.usnesení:12/12/4/02 - Rekonstrukce komunikace v ul. Na Husarce – doplnění žlabu v horní části 
komunikace u čp. 81 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SoD č. 347-11-5/RIaSM o navýšení ceny o maximální částku 60.946,- Kč vč. DPH 
firmě Rybář stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, 27601 Mělník. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kapitoly 5 § 2212 pol. 6121 org. 330 (Modernizace místních komunikací 
v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru) na kapitolu 5 § 2212 pol. 6121 org. 63 (Rekonstrukce 
komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy nad Vltavou).  
RM ukládá odboru RI navrhnout i jiná možná konstrukční řešení žlabu (rám a mříž ?). 
č.usnesení:12/12/4/03 - Adaptace výměníkové stanice u MBP na centrální spisovnu MÚ v Kralupech nad 
Vltavou“ – vícepráce, vyúčtování 
Odloženo, vysvětlit jednotlivé částky, uvedené v tabulce důvodové zprávy. 
č.usnesení:12/12/4/04 – „Stanovisko města ke změně územního rozhodnutí k nové výstavbě v lokalitě „Nad 
Lobčí“ 
RM schvaluje znění vyjádření ke změně územního rozhodnutí na novou lokalitu určenou pro výstavbu: Obytný 
soubor rodinných domů v lokalitě Lobeč – Na Skalách, Kralupy nad Vltavou 
č.usnesení:12/12/4/05 – Žádost o prodloužení dočasné stavby – stánku u bývalé KB (občerstvení Gyros) 
RM schvaluje prodloužení lhůty dočasné stavby prodejního stánku „GYROS“ na pozemku 492/11                             
v k. ú. Kralupy nad Vltavou – prodloužení dočasné stavby do 21. 5. 2013 
č.usnesení:12/12/4/06 – „Rozvod optických kabelů – harmonogram postupu prací (Maxicom)“ 
Odloženo, doplnit odpověď na první bod žádosti. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/12/5/01 - Závody SDH Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí pořádání závodů SDH Kralupy nad Vltavou dne 21. 04. 2012 od 9:00 hodin do 17:00 hodin 
na pravém břehu řeky Vltavy mezi mostem TGM a lávkou Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:12/12/5/02 - Žádost o povolení  hudebního festivalu „Zelený zákal 2012“ 
Žádost o prominutí poplatku za užívání pobytové louky Strachov 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání dalšího ročníku hudebního festivalu 
„Zelený zákal 2012“ pro Matěje Mantlíka – hlavního pořadatele akce, ve dnech 28. 6. 2012-1. 7. 2012, za 
poplatek ve výši 2.000,- Kč za den 30. 6. 2012, kdy proběhne samotný festival. 
č.usnesení:12/12/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt. – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích pp. 62/15 a pp. 62/19 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:12/12/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích pp. 382/4 a pp.108/35 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,                   
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 272 32 425, za jednorázovou 
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úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:12/12/5/05 - Oprava zásahového vozidla Tatra 815 JSDH Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje provést opravu na zprovoznění zásahového cisternového vozidla T815 JSDH Kralupy nad 
Vltavou, které je v současné době v nepojízdném stavu, firmou KLIMEX, Mělník za maximální cenu                      
122.000 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:12/12/5/06 – Privatizace V. vlna 
RM schvaluje termín odeslání nabídek k prodeji spoluvlastnických podílů v 5. vlně privatizace všem 
oprávněným nájemcům bytových domů Čechova čp. 960 a Horymírova čp. 943 na den 20. dubna 2012. 
č.usnesení:12/12/5/07 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt M. R. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 5. 2012 do 
30. 4. 2013. 
 
RM schvaluje přechod užívacího práva k bytu na M. H. 
 
Byty v ZŠ Komenského nám. 198 
Odloženo 
č.usnesení:12/12/5/08 - Žádost o povolení  vybudování parkovacího stání pro osobní vozidla     
RM neschvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 131/6 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
vybudování 2-3 vyhrazených parkovacích míst pro hosty restaurace Chemik.  
č.usnesení:12/12/5/09 - Nájem částí pozemků u OD Perla 
RM schvaluje nájemcem části pozemku parc. č. st. 1200 v k. ú. Kralupy a to části o výměře 48 m2 pana Vasila 
Kirilova Rangelova, Chvatěruby 199, za účelem zřízení terasy podél objektu „OD Perla“. Nájemné bude činit 
3.000 Kč ročně. 

 
RM schvaluje nájemcem části pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy a to části o výměře 35 m2 obchodní firmu 
Perla Kralupy, s. r .o.,  IČO: 25490826, za účelem přístavby postranního schodiště k objektu „OD Perla“. 
Nájemné bude činit 2.000 Kč ročně. 
 
Ustanovení společná pro obě nájemní smlouvy: 
Doba nájmu – smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
 
Povinnosti nájemců 
a) Nájemce je povinen předložit pronajímateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci ke zřízení terasy – 

přístavby schodiště před podáním žádosti o stavební řízení. 
b) Nájemce je oprávněn realizovat stavbu terasy – schodiště na předmětu nájmu pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu pronajímatele a povolení vydaného příslušným stavebním úřadem – tj. Stavebním 
úřadem v Kralupech nad Vltavou. Stavba bude realizována na náklady nájemce.   

 
Povinnosti nájemců po skončení nájmu 
Nájemce je povinen odstranit terasu – schody na vlastní náklady a předmět nájmu vrátit pronajímateli ve stavu 
(nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak) v jakém jej převzal (s přihlédnutím ke sjednanému způsobu 
užívání). Nájemce je povinen předat vyklizený předmět nájmu do 30 dnů po skončení smlouvy.  
 
RM ukládá odboru SM předložit RM vypracovaný návrh smlouvy. 
č.usnesení:12/12/5/10 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy (ZO ČSCH) 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 115/97/719/SM, uzavřené s ČSCH, ZO Kralupy nad Vltavou, IČO: 
70913463, dohodou k 1. 5. 2012. 
č.usnesení:12/12/5/11 - Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Dětské hřiště na sídlišti V Zátiší “ 
v Kralupech nad Vltavou“ 
Odloženo. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:12/12/6/01 - Žádost konkurzní komise o vyřazení uchazečů na funkci ředitele/ky                                  
MŠ Dr. E. Beneše 
RM schvaluje vyřazení uchazeček konkurzního řízení na ředitele/ku Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,               
Dr. E. Beneše: 

a. L. P. pro nesplnění vzdělání, dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých 
zákonů. 
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b. M. R., pro nesplnění vzdělání, dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně 
některých zákonů. 

č.usnesení:12/12/6/02 - Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele(ky) Mateřské školy Kralupy nad 
Vltavou, Dr. E. Beneše 
RM schvaluje vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 
s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2012, dle přílohy v důvodově zprávě. 
č.usnesení:12/12/6/03 - Jmenování konkurzní komise u konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) Základní 
školy a Mateřské školy, Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
1. RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích, 2 členy určené zřizovatelem  
2.RM jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Základní školy                  
a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského a předsedu komise.. 
3.RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
523, okres Mělník, příspěvková organizace.. 
č.usnesení:12/12/6/04 - Jmenování konkurzní komise u konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) Základní 
umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník 
1.RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,                  
2 členy určené zřizovatelem. 
 
2.RM jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Základní 
umělecké školy Kralupy nad Vltavou, okres Mělník a předsedu komise. 
 
3.RM jmenuje v souladu vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro posuzování 
uchazečů na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, okres 
Mělník. 
č.usnesení:12/12/6/05 - Informace o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu r. 2012 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci 
červenci a srpnu 2012: 
 
MŠ Dr. E. Beneše bude uzavřena celá organizace od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012, náhradní provoz zajišťuje                 
MŠ Gen. Klapálka, a to od 1. 7. 2012 – 13. 7. 2012 v budově MŠ Gen. Klapálka od 16. 7. do 31. 7. 2012 
v budově MŠ Mikovická. V tomto období škola zajistí umístění dětí pracujících rodičů z ostatních MŠ dle 
předběžného nahlášení do 31. 5. 2012 do naplnění kapacity. 
  
ZŠ a MŠ Třebízského bude uzavřena od 1. 7. 2012 do 24. 8. 2012, náhradní provoz od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012 
zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, a to od 1. 7. 2012 – 13. 7. 2012 v budově MŠ Gen. Klapálka a od 16. 7. do 31. 7. 
2012 v budově MŠ Mikovická. V tomto období škola zajistí umístění dětí pracujících rodičů z ostatních MŠ dle 
předběžného nahlášení do 31. 5. 2012 do naplnění kapacity. 
Náhradní provoz od 1. 8. 2012 do 24. 8. 2012 zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše v budovách J. Holuba a Dr. E. Beneše. 
MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena celá organizace od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012, náhradní provoz zajišťuje                  
MŠ Dr. E. Beneše, a to od 1. 8. 2012 – 31. 8. 2012 v budovách J. Holuba a Dr. E. Beneše. V tomto období škola 
zajistí umístění dětí pracujících rodičů z ostatních MŠ dle předběžného nahlášení do 31. 5. 2012 do naplnění 
kapacity. 
č.usnesení:12/12/6/06 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury 
Z: 
Kap. 2, § 3429, pol. 5493, org. 5666 
kap. SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám,      
org. podpora společ. kultur. a sport. života 
Tomáš Strunecký  - 25.000,-Kč 
Na kap. 2, § 3429, pol. 5212, org. 5666 
kap. SVŠaK,§ ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů –
právnickým osobám, org. podpora společ. kultur.a sport. života: 
Tomáš Strunecký  + 25.000,-Kč 
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č.usnesení:12/12/6/07 - Žádost o udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS a přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS F. Š. 
RM schvaluje přidělení v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou,                
F. Š a L. Š., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:12/12/6/08 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 253 za LSPP 2/2012. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:12/12/7/01 - Smlouva o dílo na rok 2012 se spol. OPV, s. r. o., monitoring kvality podzemní 
vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba + nabídka spol. SAN-TECH, s. r. o., a RNDr. Fojtíka 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností OPV s. r. o. která podala cenově nejvýhodnější nabídku 
na zhotovení zakázky monitoringu kvality podzemní vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba v roce 2012“,              
za celkovou částku 79 824,- Kč včetně DPH.  
 
VIII. Marketing, dotace 
 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:12/12/9/01 – Informace o získání dotace z MPSV 
RM bere na vědomí přidělení dotace z MPSV na sociální služby ve výši 770.000,- Kč na rok 2012.  
RM žádá OS Soc. služby poskytnout informaci o využití obdržené dotace z roku 2011 a plánované využití 
dotace na rok 2012. 
č.usnesení:12/12/9/02 - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MěBP za rok 2011 
RM souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření roku 2011 ve výši 582.037,52 Kč do rezervního 
fondu MěBP. 
RM souhlasí s převedením částky 100.000,-Kč do fondu odměn. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO) 
č.usnesení:12/12/10/1 - Využití části výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 
2011 
RM doporučuje ZM využití části výtěžku přijatého od provozovatelů VHP za rok 2010 v celkové částce 
1,276.333,00 Kč na tyto veřejně prospěšné účely: 
450.000 Kč  pro KaSS (úprava zahrady) 
200.000 Kč  pro MŠ Gen. Klapálka (hrací prvky na dětském hřišti) 
250.000 Kč  pro ZŠ Gen. Klapálka (sport. areál) 
376.333 Kč  na obnovu kapličky v Lobečku  
č.usnesení:12/12/10/2 - Zřízení funkce „Architekta města“ na dohodu o provedení práce 
RM schvaluje zřízení funkce „Architekta města“ formou uzavření „Dohody o provedení práce“ o výkonu 
činnosti s kvalifikovanou externí osobou ing. arch. Vlastou Poláčkovou, autorizovanou architektkou                           
ČKA č. 841. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:12/12/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise školské dne 27. 2. 2012 a 19. 3. 2012. 
       sportovní dne 3. 4. 2012. 
č.usnesení:12/12/11/2 – Příspěvky na akce pro veřejnost, akce regionální a na energie 
1) RM schvaluje finanční příspěvky na akce pro veřejnost, akce regionální a celorepublikové, příspěvky                     
na energie do 50.000,- Kč dle platných pravidel, které jsou RM schváleny, (viz tabulka v důvodové zprávě-
upraveno RM). 
2) RM doporučuje ZM schválení finančního příspěvku na energie nad 50.000,- Kč ve výši 59.398,- Kč                  
pro sportovní oddíl Tenis – TJ Kralupy. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a podobným organizacím. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:12/12/13/1 – Podněty a informace členů RM 
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RM bere na vědomí stížnost na práci ve Farní charitě.  
 
RM bere na vědomí dopis starosty obce Hostína u Vojkovic Luboše Líbala se žádostí o finanční půjčku jejich 
obci. 
RM neschvaluje poskytnutí půjčky obci Hostín u Vojkovic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  
 
 
 


