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V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. 1. 2013 
(RM č. 2) 

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:13/02/1/01 - Schválení programu RM č. 2 
RM schvaluje návrh programu 2. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 1/2013 (plnění usnesení).  
č.usnesení:13/02/1/02 - Schválení programu ZM č. 2 
RM schvaluje návrh programu 2. zasedání ZM, které se bude konat 30. ledna 2013. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/02/2/01 - Převedení pozice Manažer pro rozvoj města pod odbor OKTAJ 
RM schvaluje převedení pozice „Manažer pro rozvoj města“ z „Útvaru marketingu a rozvoje města“ pod „odbor 
OKTAJ,“ a související úpravu organizačního řádu města podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, 
s účinností od 1. 2. 2013. 
č.usnesení:13/02/2/02 - Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2013 
RM stanovuje počet zaměstnanců v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2013 na počet 118 zaměstnanců  
(111 pracovních tabulkových míst, 7 zaměstnanců na MD a RD). 
č.usnesení:13/02/2/03 - Návrh na změnu „Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města“ 
RM schvaluje nová "Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města" s účinností od 23. 1. 2013 s doplněním 
podle přílohy. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/02/3/01 - Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou 
za rok 2012 dle čl. IX., bod č. 2 „Zásad“ v platném znění 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy 
nad Vltavou za rok 2012 v předloženém znění. 
č.usnesení:13/02/3/02 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 1 pro rok 2013 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 2013, a příslušný text Výběrového řízení, na získání 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou od 23. 1. 2013 - do 27. 2. 2013, dle schválených 
„Zásad“ ze dne 21. 3. 2012 v platném znění.   
č.usnesení:13/02/3/03 - Splácení úvěru DEZA, žádost o splacení zbývající částky měsíčními splátkami 
M*** E**, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje doplacení zbývající částky úvěru DEZA ve výši 69.414,05 Kč nejpozději do 30. 12. 2013 
měsíčními splátkami ve výši 5.000 Kč od ledna 2013 do prosince 2013 (12 x 5.000) a poslední splátka ve výši 
9.414,05 Kč do 30. 12. 2013 pro M*** E***. 
č.usnesení:13/02/3/04 - “ Dohoda o narovnání “ – dlužník J*** P*** 
RM schvaluje“Dohodu o narovnání“ v předloženém znění o uhrazení smluvní pokuty ve věci dlužníka  
J*** P***, vzniklé v souvislosti s nedodržením závazku řádného hrazení nájemného za užívání nebytového 
prostoru na “Zimním stadionu“, včetně příslušenství, soudních nákladů a nákladů právního zastoupení města 
v celkové výši 133.564,40 Kč, zaokr. z účetních důvodů na částku 133.564,00 Kč – tato částka bude dlužníkem 
uhrazena v hotovosti při podpisu dohody.  
č.usnesení:13/02/3/05 - Rozpočtové opatření č. 3/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 168.000 Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na zpracování  

PD ke stavebnímu povolení na stavbu: „Chodníky a parkovací stání v Kralupech nad Vltavou – lokalita 
Lobeček“. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 168.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 168.000,- Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 61.000 Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na sportovní činnost 

oddílů ve výši 44 tis. Kč a na nákup banerů ve výši 17 tis. Kč.    
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 61.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3419 o 61.000,- Kč.  
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 18.000,- Kč.  
Jedná se o peněžitý dar od pana J*** Č*** na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a   
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 

 
4. Přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 446.000,- Kč účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v roce 

2013 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 446.000,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6118 o 446.000,- Kč. 

 
5. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 20.000,- Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na použití daru  

a 3. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 20.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3727 o 20.000 Kč. 

     
6. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 35.228,- Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na akci/projekt 

„Odstranění černých skládek“.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 35.228,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3729 o 35.228,- Kč. 

     
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 6.000,- Kč.  

Jedná se o peněžitý dar od spol. RH – arch, s. r. o., určený jako příspěvek na instalaci videokamery určené  
ke snímání staveniště v rámci stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“.  
Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 6.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6409 o 6.000,- Kč. 

 
8. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 206.000 Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na příspěvek  

pro občanské sdružení Semiramis.    
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 206.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 206.000,- Kč.  

 
9. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 198.908,- Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na budování 

Metropolitní optické sítě. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 198.908,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 198.908,- Kč.  

 
10. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 310.000,- Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na nákup nového 

serveru pro IS Ginis. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 310.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 310.000,- Kč.  

 
11. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 55.000,- Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na nákup 

propagačních materiálů s obecným nápisem „město Kralupy nad Vltavou“. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 55.000,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 10 – Marketing a rozvoj města, § 3399 o 55.000,- Kč.  

 
12. Zapojení finančních prostředků v celkové výši  232.614,- Kč z roku 2012 do rozpočtu 2013 na akci „Oprava 

místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru“.  
Navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 232.614,- Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 5 – Realizace investic, § 2212 o 232.614,- Kč.  

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy Kulturního  

a společenského střediska“ v celkové výši 18.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města  
na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 3392, pol. 6121, org. 319 (Zateplení KaSS). 

 
2. Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy sportovní haly“ v celkové 

výši 48.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 3429, 
pol. 6121, org. 318 (Zateplení sportovní haly). 
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3. Převedení finančních prostředků na náklady na projektovou dokumentaci „Zateplení tělocvičny  
ZŠ Revoluční“ v celkové výši 102.000,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast  
k dotacím“ na kap. 5, § 3113, pol. 6121 org. 335 (Zateplení tělocvičny ZŠ Revoluční). 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 192.134,97 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva 

města“ na kap. č. 7, § 3412, pol. 5152 ve výši 192.044,97 Kč na úhradu topné vody a na pol. 5169 ve výši 
90,00 Kč na úhradu skartace. 

 
5. Převedení finančních prostředků na žádost o dotaci na projekt „Umístění světelných signálů u přechodu pro 

chodce v Přemyslově ulici“ v celkové výši  36.300,- Kč vč. DPH z  kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva 
města na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5, § 2229, pol. 6122, org. 356 (Semafor Přemyslova ulice).  

 
6. Převedení finančních prostředků na žádost o dotaci na projekt „Modernizace místních komunikací 

v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček (ul. Třída Legií, Revoluční a Ivana Olbrachta)“ v celkové výši 
60.500,- Kč vč. DPH z  kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na kap. č. 5,  
§ 2212, pol. 6121, org. 331 (MK Lobeček). 

č.usnesení:13/02/3/06 - Finanční prostředky z VHP a loterií 
RM doporučuje zastupitelstvu města: 
Rozdělení finančních prostředků z VHP a loterií v celkové výši 8,819.530,81 Kč na tyto účely: 
- příspěvek pro Kralupskou sportovní, s. r. o., na rekonstrukci majetku ve vlastnictví města ve výši  

7.000.000 Kč, § 3412, pol. 6313    
- navýšení neinvestičních příspěvků na podporu tělovýchovy a sportu o částku ve výši 1,519.530,81 Kč, 

§ 3419, pol. 5222 
- navýšení grantového schématu – příspěvky pro sportovce, o částku ve výši 300.000,- Kč, § 3429, pol. 5222     
č.usnesení:13/02/3/07 - Rozpočtové opatření č. 34/2012 
RM schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2012, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 431.433,14 Kč. Jedná se o 
nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2012.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor § 3113 pol. 2123 ÚZ 33123 12,69 Kč 
 § 6320 pol. 2322  138.523,00 Kč 
 § 6320 pol. 2324     138.430,00 Kč 
kap. č. 2 – odbor SVŠK § 3231 pol. 2324  34.194,00 Kč 
 § 4351 pol. 2324  8.625,00 Kč 
 § 4399 pol. 2329  192,00 Kč 
kap. č. 4 – správní odbor § 6171 pol. 2111  2.362,00 Kč 
kap. č. 5 – realizace investic § 3631 pol. 2324    70.756,00 Kč 
kap. č. 7 – správa majetku § 3613 pol. 2324  7.508,25 Kč 
 § 5512 pol. 2324  30.830,20 Kč 
     
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor § 3113 pol. 5364 ÚZ 33123 12,69 Kč 
 § 6171, pol. 5182 org. 823 1,80 Kč 
 § 6409 pol. 5901 rezerva města 431.418,65 Kč 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/02/4/01 - „Stavební úpravy BD čp. 687, ul. Chelčického – 1. etapa“ – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky: „Stavební úpravy bytového domu čp. 687, ul. Chelčického – 1. etapa“ 
firmu Rybář stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník za celkovou cenu 7.281.018,- Kč vč. DPH.    
č.usnesení:13/02/4/02 - Rozšíření PD dle zákona č. 137/2006 Sb., vyhl. č. 230/2012 Sb.,    
RM schvaluje podepsání SoD s panem Ing. Pavlem Kubískem, Sportovní 6/1264, Praha 10 na zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací dle vyhl. 230/2012 Sb. (Rekonstrukce 
komunikace v ul. Na Rybníkách, Zeměchy, Rekonstrukce komunikace v ul. Karsova, Parkovací stání  
v ul. V Luhu, Chodník v lokalitě U Křížku) za celkovou částku 191.180 Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/02/5/01 - Změna dodavatele energií 
RM schvaluje výpověď společnosti Bohemia Energy entity, s. r. o., a vyhlášení výběrového řízení odborem 
OKTAJ. 
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č.usnesení:13/02/5/02 Informace o míře inflace   
RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace za rok 2012 ve výši 3,3%. 
RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2013 o roční míru inflace ve výši 3,3 % u nájemného za objekty, 
nebytové prostory a pozemky, které činí ročně 10.000 Kč a více. 
Rok 
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 
č.usnesení:13/02/5/03 - Žádost o snížení nájmu (MaxDrinks, s. r. o.) 
RM schvaluje zvýšení nájemného za nemovitosti pronajaté společnosti Max Drinks, s. r. o., na základě smlouvy 
č.210/99/719/SM o částku 15.000 Kč měsíčně a součastně dofakturaci této částky za měsíc prosinec 2012  
a leden 2013. 
č.usnesení:13/02/5/04 - Nabídka k odkoupení trafostanice v ul. Libušina 
RM doporučuje předložit ZM ke schválení odkoupení budovy trafostanice s pozemkem st. 72/46 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou od společnosti MaxDrinks, s. r. o., vyjma transformátoru s výzbrojí za cenu 52.000 Kč, 
nezatíženou zástavou. 
č.usnesení:13/02/5/05 - Výpůjčka části pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček o výměře 200 m2 za účelem 
provozování zájmové činnosti Spolku leteckých modelářů Kralupy nad Vltavou. Záměr bude zveřejněn  
na úředních deskách. 
č.usnesení:13/02/5/06 – Akce ČS odpadních vod s likvidací na ČOV Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje dopracování dokumentace potřebné ke stavebnímu povolení na akci „Zeměchy - ČS odpadních 
vod s likvidací na ČOV Kralupy n. V.“a provedení výběru zhotovitele společností Vodárny Kladno-Mělník, a. s. 
Cena za dopracování této dokumentace bude uhrazena ze zůstatku města z alokovaných prostředků „Svazku obcí 
VKM“. 
č.usnesení:13/02/5/07 - Žádost o souhlas s vybudováním studny – kynologická organizace Strachov 
RM schvaluje vybudování studny na pozemku p. č. 83/1 (areál Strachov) na vlastní náklady Základní 
kynologické organizace Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/02/5/08 – Bytové záležitosti 

1. E*** H*** 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Dr. E. Beneše čp. 539 E*** H***ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. 
 

2. S*** V*** 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Komenského čp. 198 S*** V*** z veřejného zájmu na 
dobu 1 roku od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014, za podmínky úhrady dlužné částky před podpisem smlouvy. 
 

3. H*** Č***  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků čp. 679 H*** Č*** ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014, za podmínky úhrady dlužné částky před podpisem smlouvy. 

 
4. R. T. 

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků čp. 679 R*** T***ze sociálních důvodů 
na 3 měsíce od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013. 

 
5. E*** F*** 

Odloženo.  
RM ukládá MěBP podat informaci RM zda byla zaplacena 1. splátka dluhu E*** F*** 

 
6. Hlášení volného bytu ul. Dr. E. Beneše čp. 539 

RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 19 o vel. 1+1, Dr. E. Beneše čp. 539 a ukládá majetkoprávní  
a bytové komisi připravit návrh na obsazení tohoto bytu novým nájemcem. 
č.usnesení:13/02/5/09 – Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném 
1. Odloženo.  

RM ukládá MěBP podat informaci RM zda byla zaplacena 1. splátka dluhu L*** F***. 
 
2. RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu, J. Palacha čp. 738 O*** F***, podle § 711,  

odst. 2b) občanského zákoníku. 
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VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/02/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – Sokolské Šibřinky, z Obecně 
závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného 
pořádku. Tuto výjimku chce TJ Sokol uplatnit na jednorázovou kulturní akci – Taneční zábava.  
Uvedená akce se bude konat dne 8. 3. 2013 od 20:00 hod. do 9. 3. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 350 lidí.  
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá paní Petra Vanžurová. 
č.usnesení:13/02/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro Český rybářský svaz MO Kralupy nad Vlt. na jednorázovou 
kulturní akci Rybářský ples. 
Uvedená akce se bude konat dne 9. 2. 2013 od 20:00 hod. do 10. 2. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 340 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan František Brož. 
č.usnesení:13/02/6/03 - Dodatečná žádost o čerpání z investičního fondu MŠ Kralupy nad Vltavou,  
Dr. E. Beneše 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše dodatečné čerpání  finančních prostředků  
ve výši 96.829 Kč na nákup interaktivní tabule.  
č.usnesení:13/02/6/04 - Žádost o dodatečné přijetí finančního sponzorského daru pro MŠ Dr. E. Beneše, 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, dodatečné přijetí finančního sponzorského 
daru dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úhradu nákladů 
spojených s rozvojem výchovně vzdělávacích aktivit žáků MŠ v celkové výši 5.000 Kč od České spořitelny,  
a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zastoupené Ing. Ivetou Lubinovou a Miloslavou 
Rusinovou. 
č.usnesení:13/02/6/05 - Informace o čerpání rezervního fondu ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí čerpání rezervního fondu Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, 
příspěvková organizace ve výši 103.968,- Kč. Jednalo se o vybavení kabinetu fyziky a matematiky a kabinetu 
tělesné výchovy.  
č.usnesení:13/02/6/06 - Závěrečná zpráva o realizaci programu „Rodičovská skupina“ v roce 2012 
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci programu „Rodičovská skupina“ v roce 2012 
č.usnesení:13/02/6/07 - Žádost o finanční příspěvek 
RM schvaluje finanční příspěvek pro poskytování služeb v rámci projektu „Rodičovská skupina“.  
č.usnesení:13/02/6/08 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro slečnu Evu Zahrádkovou studentku Gymnázia Jana Palacha, 
Mělník, z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce slečna Eva Zahrádková uplatnit na jednorázovou kulturní akci 
– Maturitní ples. 
Uvedená akce se bude konat dne 26. 1. 2013 od 19:00 hod. do 27. 1. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v KaSS Kralupy nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 500 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá slečna Eva Zahrádková. 
č.usnesení:13/02/6/09 - Žádost o svolení čerpání finančních prostředků 
1) RM uděluje svolení čerpání finančních prostředků z investičního fondu Základní umělecké školy Kralupy 
nad Vltavou ve výši cca 65.000 Kč na nákup nové Clavinovy zn. Yamaha (elektronického klávesového nástroje)  
2) RM uděluje svolení čerpání finančních prostředků z fondu odměn Základní umělecké školy Kralupy nad 
Vltavou ve výši 15.000,-Kč za účelem vyplacení odměn nepedagogickým pracovníkům školy. 
 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/02/8/01 – Prezentace města na multimediálním panelu 
RM neschvaluje prezentaci města Kralupy nad Vltavou na multimediálním informačním panelu v Mělníku 
od společnosti Daruma, spol. s r. o., za celkovou cenu 21.000 Kč bez DPH.  
RM neschvaluje pořízení jazykových mutací v anglickém/německém jazyce.  
č.usnesení:13/02/8/02 – Jmenování komisí k výběrovému řízení „Krajinářské úpravy STRACHOV“ 
RM schvaluje složení komisí na akci: „Krajinářské úpravy STRACHOV“. 
Termín otevírání obálek se uskuteční dne 5. 2. 2013 v 10:15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad 
Vltavou. 
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Termín - hodnoticí komise se uskuteční dne 18. 2. 2013 v 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Kralupy 
nad Vltavou. 
č.usnesení:13/02/8/03 – Schválení zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Pojištění majetku města“ 
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „Pojištění majetku města“. 
2. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Pojištění majetku města“. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/02/9/01 - Doplnění nájemní smlouvy na byt 
RM souhlasí s doplněním nájemních smluv v čl. II o  text:  
Pokud nájemce má uzavřenou smlouvu na dodávku elektrické energie s jiným dodavatelem než je ČEZ 
distribuce a na dodávku zemního plynu s jiným dodavatelem než je RWE distribuce, zajistí nájemce ukončení 
smlouvy s tímto dodavatelem tak, aby ke dni předání bytu bylo možno uskutečnit převod odběrného místa  
na Městský bytový podnik Kralupy. 
č.usnesení:13/02/9/02 - Podání informace týkající se bývalého areálu AERO, ulice Trojanova, Kralupy 
nad Vltavou 
RM bere na vědomí podání informace týkající se bývalého areálu AERO, ulice Trojanova, Kralupy nad 
Vltavou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/02/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 5. 12. 2012. 
        školské a kulturní dne 14. 1. 2013. 
        sportovní komise dne 10. 1. 2013. 
        bytové a majetkoprávní dne 15. 1. 2013. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:13/02/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM bere na vědomí návrh sportovní komise nepřijmout taneční skupiny do sportovních oddílů. 
 
2. RM ukládá Ing. Czechmannovi zjistit stav kuchyňky v ZŠ praktické a podat RM informaci o předpokládané 
ceně v případě nutné rekonstrukce. 
 
3. RM projednala návrh Mgr. Bozděcha o dopravní situaci v ul. Třebízského. 
    RM navrhuje pozvat Mgr. Bozděcha k projednání dopravní situace ul. Třebízského v dopravní komisi. 
 
4. RM bere na vědomí informaci paní Šárky Pánkové, vedoucí org. složky městská knihovna, o provozu 
knihovny a ukládá poskytnout RM statistické údaje, týkající se knihovny.  
 
5. RM bere na vědomí informaci z jednání se zástupci VŠCHT Praha o budoucím odprodeji budovy mlýnů. 
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Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 


