
Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2013 
(RM č. 16) 

 
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:13/16/1/01 - Schválení programu RM č. 14 
RM schvaluje návrh programu 16. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 14 a 15/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/16/2/01 - Žádost o schválení podnájmu bytu č. * v čp. 100 v BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. * v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti P** J** - nájemníka předmětného 
bytu, na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.  
č.usnesení:13/16/2/02 - Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města 
RM schvaluje „Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2013 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje  
na území města,“ s účinností od 1. 7. 2013. 
č.usnesení:13/16/2/03 - Složení komise k výběrovému řízení „Nákup vybavení pro nový Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k projektu „Nákup vybavení pro nový Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou“, a termín otevírání obálek. 
č.usnesení:13/16/2/04 - Výběr zhotovitele žádostí o dotaci z OPŽP 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Revitalizace 
Lesoparku Hostibejk“. 
2. RM schvaluje společnost GRV Engineering, s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem 
zhotovitelem žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Revitalizace Lesoparku 
Hostibejk“, za cenu 29.040,- Kč, vč. DPH. 
3. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti GRV Engineering, 
 s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem administrací projektu „Revitalizace Lesoparku 
Hostibejk“, za cenu 1 % z přidělené dotace + DPH. 
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Sanace v lokalitě 
AERO Vodochody, a. s.“. 
5. RM schvaluje společnost GRV Engineering, s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem 
zhotovitelem žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Sanace v lokalitě AERO 
Vodochody, a. s.“, za cenu 35.090,- Kč vč. DPH. 
6. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti GRV Engineering,  
s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem administrací projektu „Sanace v lokalitě AERO 
Vodochody, a. s.“, za cenu 1 % z přidělené dotace + DPH. 
7. 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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce, z důvodu časové nouze. 
8. RM schvaluje převedení finančních prostředků na přípravu předmětných žádostí o dotaci z kap. č. 1 § 6409, 
pol. 5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
č.usnesení:13/16/2/05 - Výběr zhotovitele prováděcí dokumentace k úspěšným projektům z OPŽP 
1. RM schvaluje zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti 
objektu TSM“, společnost ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., za celkovou cenu 133.100,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti 
objektu MěBP a MěP“, společnost ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., za celkovou cenu 72.600,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ 28. října“, společnost ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., za celkovou cenu 96.800,- Kč vč. DPH. 
4. 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. 
5. RM schvaluje proplacení přípravy prováděcí projektové dokumentace z „Rozpočtové rezervy města - 
spoluúčast k dotacím“. 
č.usnesení:13/16/2/06 - Výběr zhotovitele žádostí o dotaci z ROP Střední Čechy 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce autobusových zastávek 
ve městě Kralupy nad Vltavou“. 



str.2 

2. RM schvaluje pověření Ing. Ivety Holé, Školní 436, Průhonice, IČ: 74335154, přípravou žádosti o dotaci  
z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce autobusových zastávek ve městě Kralupy nad Vltavou“, za cenu 
60.500,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Revitalizace mostu T.G.M.“. 
4. RM schvaluje pověření Ing. Ivety Holé, Školní 436, Průhonice, IČ: 74335154, přípravou žádosti o dotaci  
z ROP Střední Čechy na projekt „Revitalizace mostu T.G.M.“, za cenu 60.500,- Kč vč. DPH. 
5. 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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce, z důvodu časové nouze. 
6. RM schvaluje převedení finančních prostředků na přípravu předmětných žádostí o dotaci z kap. č. 1 § 6409, 
pol. 5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
č.usnesení:13/16/2/07 - Návrh na zrušení pracovního místa na odboru RIaSM  
RM schvaluje zrušení jednoho pracovního místa na odboru RIaSM, ke dni 30. 6. 2013.  
č.usnesení:13/16/2/08 – Poskytnutí finančních prostředků a schválení nákupu telefonní ústředny do nové 
budovy MěÚ 
RM schvaluje nákup nové telefonní ústředny PBX a souvisejícího HW od spol. Telefónica Czech republic, a. s., 
za cenu 350.679 Kč bez DPH. 
RM schvaluje nákup 120ti ks zánovních telefonních přístrojů Well-YV2 (nebo podobných) od spol. Telefónica 
Czech republic, a. s., za cenu 50 Kč/ks bez DPH. 
RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 431.582 Kč (356 679 Kč + 21% DPH) z finančních 
prostředků určených na přestavbu OD Máj na MěÚ, kapitola č. 1, § 6409, položka 5901, na kapitolu č. 11,  
§ 6171, položka 6122. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/16/3/01 - Rozpočtové opatření č. 19/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR 

v celkové výši 237.600,- Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování 
sociálních služeb. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 237.600,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 237.600,- Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 

v rámci Tématického zadání Zkvalitnění životního prostředí. Jedná se o splátku ve výši 17.614,- Kč, účelově 
určenou na akci/projekt Odstranění černých skládek.  
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 17.614,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3729 o 17.614,- Kč. 

 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 5.000,- Kč.    

Jedná se o příjmy za propagaci a reklamu v rámci pořádání akce „Dny Kralup nad Vltavou 2013“  
od České spořitelny, a.s.  
navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 5.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 5.000,- Kč.  

 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 120.000,- Kč.    

Jedná se o finanční dar na odstranění škod po povodni od firmy Česká rafinérská, a.s.       
navýšení příjmů kap. č. 16 – Povodně 2013, § 5272 o 120.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 16 – Povodně 2013, § 5272 o 120.000,- Kč.  

 
5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 114.946,98 Kč.  

Jedná se o neinvestiční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Proti 
bariérám“, která je účelově určena pro ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 114.946,98 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 114.946,98 Kč.  

 
6. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 33.094,- Kč, účelově 

určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.    
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.094,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 33.094,- Kč. 
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7. Přijetí doplatku neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 34.525,- Kč, 

účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České 
republiky v roce 2013. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6402, pol. 2222 o 34.525,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 34.525 Kč. 

 
8. Přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 466.719,- Kč  

na uhrazení překročených výdajů za rok 2012 na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto prostředky 
nepodléhají finančnímu vypořádání a budou převedeny do rezervy města.   
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402, položka 2222 o 466.719 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 466.719 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na projektovou dokumentaci „Snížení energetické náročnosti objektu  

ZŠ Praktická“ v celkové výši 54.450,- Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast 
k dotacím) na kap. č. 5, § 3114, pol. 6121, org. 342 (zateplení ZŠ Praktická). 

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/16/4/01 - Studie - II. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí předloženou studii II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou, 
zpracovanou společností CODE, s. r. o., Pardubice, vč. předběžného propočtu nákladů.  
 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku od společnosti CODE, s. r. o., Pardubice, na zpracování PD 
ve stupni pro výběr zhotovitele (v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.) vč. zajištění veškerých podkladů 
pro vydání stavebního povolení. 
č.usnesení:13/16/4/02 - Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – dokončení PD pro územní 
rozhodnutí 
RM schvaluje dopracovat PD odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm, Kralupy nad Vltavou – Minice 
pouze do stupně pro územní řízení, a to včetně zajištění veškerých dostupných dokladů. Zhotoviteli bude za tyto 
práce doplaceno 26.240 Kč vč. DPH. Termín dokončení je 30. 9. 2013. S předmětným zhotovitelem bude 
uzavřen dodatek SoD. 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 26.240 Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové dokumentace 
- celkem) na kapitolu 5 § 2321 pol. 6121 org. č. 169 (Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm, 
Kralupy nad Vltavou). Finanční prostředky budou použity k úhradě projektové dokumentace na předmětnou 
akci. 
č.usnesení:13/16/4/03 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje změnu termínu dokončení stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“  
do 21. 10. 2013, a to včetně odpovídajícího posunutí souvisejících uzlových bodů. Důvodem posunutí termínu 
dokončení díla je zasažení stavby povodní. Se zhotovitelem bude o této změně uzavřen dodatek SoD, jehož 
nedílnou součást bude tvořit aktualizovaný harmonogram prací. 
č.usnesení:13/16/4/04 - Zajištění koordinátora BOZP na akci: Stavební úpravy atria, výměna oken  
a střecha v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy n./Vltavou“ 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Stavební úpravy atria, výměna oken a střecha v ZŠ Generála 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou“, pana Evžena Geyera, za celkovou cenu 31.218 Kč vč. DPH. S uvedeným 
dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:13/16/4/05 - Zajištění koordinátora BOZP na akci: „Modernizace místních komunikací 
v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“ (ul. Třída Legií, Revoluční a I. Olbrachta) 
Odloženo, získat další nabídky. 
č.usnesení:13/16/4/06 - Zajištění technického dozoru investora na akci: „Modernizace místních 
komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček“ (ul. Třída Legií, Revoluční a I. Olbrachta) 
Odloženo, získat další nabídky. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/16/5/01 - Změna termínu konání hasičské soutěže 
RM bere na vědomí náhradní termín konání hasičské soutěže pořádané SDH Minice na den 14. 9. 2013. 
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č.usnesení:13/16/5/02 - Návrh na prominutí nájemného 
RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc červen 2013 nájemcům, kteří mají uzavřené nájemní smlouvy 
na nemovitosti v majetku města, poškozené povodní. 
č.usnesení:13/16/5/03 – Bytové záležitosti 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Lidové náměstí čp. 379 N** F**  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013 za podmínky uzavření Dohody o splácení 
dluhu před podpisem smlouvy tak, aby celý dluh byl uhrazen do 31. 10. 2013. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha čp. * A+V K** ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. ** M** L** ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha čp. * R** C** ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Dr. E. Beneše čp.* s J** Č** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku. 
 
výměna bytů Komenského čp. * 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Komenského čp. * Mgr. P** S** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014. 
RM schvaluje výměnu bytů č. *, Komenského čp. *, nájemce P** V** s bytem č. *, Komenského čp. *, 
nájemce Mgr. P** S** za zachování stávajících smluvních podmínek. 
č.usnesení:13/16/5/04 - Ukončení nájemní smlouvy  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 109/01/700/SM zpětně k 31. 12. 2012. 
č.usnesení:13/16/5/05 - Nákup zásahového vozidla pro JSDH Kralupy n. Vlt. 
RM schvaluje zakoupení zásahového cisternového vozidla Tatra 815 CAS 32 pro JSDH Kralupy n. Vlt.,  
na základě výběru velitele JSDH Kralupy n. Vlt. Jiřího Vachalce, za celkovou cenu 2,500.000,- Kč od pana Jana 
Slabého, B. Němcové 289, 250 90 Jirny. Náklady budou hrazeny z rozpočtu JSDH Kralupy n. V. na rok 2013: 
 kap. 7, § 5512, pol. 6123 - nákup dopravních prostředků (2,500.000,- Kč).  
 
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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedenou akci. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/16/6/01 - Žádost o rozpočtovou změnu pro monitoring energií v objektu ZŠ Gen. Klapálka 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 54.140 Kč  
z  kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113- Základní školy, pol. 5169 - nákup ostatních služeb  -  54.140,- Kč 
na kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113- Základní školy, pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení + 54. 140,-Kč 
Jedná se o fakturovanou dodávku a montáž komponentu (měřáky a čidla) pro on-line monitoring energií 
v objektu ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou a jeho zavedení do majetku města. 
č.usnesení:13/16/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro pana Karla Slapničku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce  
pan Karel Slapnička uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Rozlučka se sezonou a oslava narozenin“. 
Uvedená akce se bude konat dne 28. 6. 2013 od 18:00 hod. do 29. 6. 2013 do 01:00 hod. 
Místo konání bude v zahradě a tělocvičně v DDM V Zátiší. Předpokládaný počet účastníků je 15-20 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Karel Slapnička. 
č.usnesení:13/16/6/03 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti výjimku, pro slečnu Michaelu Horčičkovou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce 
slečna Michaela Horčičková uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Svatba“  
Uvedená akce se bude konat dne 20. 7. 2013 od 12:00 hod. do 20. 7. 2013 do 24:00 hod. 
Místo konání je na zahradě Na Poláčku čp. 459 Kralupy nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 40 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá slečna Michaela Horčičková 
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č.usnesení:13/16/6/04 - Informace o kontrolním zjištění KHS 
RM bere na vědomí návrh technického řešení a odhad investičních nákladů na úpravu hygienických zařízení 
školských příspěvkových organizací. 
RM ukládá odboru RI prověřit možnosti technického řešení v objektech školských příspěvkových organizací  
a provést odhad případných investičních nákladů na úpravu hygienických zařízení. 
č.usnesení:13/16/6/05 - Rehabilitační bazén 
RM bere na vědomí žádost Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ohledně rehabilitačního bazénu. 
č.usnesení:13/16/6/06 - Minimální preventivní program 
RM bere na vědomí žádost Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality o navýšení příspěvku  
na minimální preventivní program).  
č.usnesení:13/16/6/07 - Snížení vstupného pro seniory na kralupské koupaliště 
RM bere na vědomí žádost Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ohledně snížení ceny vstupného 
pro seniory na kralupské koupaliště. 
č.usnesení:13/16/6/08 - Den zdraví 
RM bere na vědomí uspořádání Dne zdraví v Kralupech nad Vltavou a to 17. 10. 2013 v době od 8:00  
do 13:00 hod. 
č.usnesení:13/16/6/09 - Informace o přijetí daru Nadace České spořitelny 
RM bere na vědomí přijetí daru od Nadace České spořitelny na financování akcí pro seniory, konané v Domech 
s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou v rámci projektu „Solidarita mezi generacemi“  
ve výši 30.000 Kč.  
č.usnesení:13/16/6/10 - Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje proplacení faktury č. 127 za LSPP 5/2013. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/16/7/01 - Údržba biokoridoru Strachov 
RM schvaluje uzavření SoD s firmou Jan Matlášek na údržbu Biokoridoru Strachov v období  
30. 6. 2013 – 30. 10. 2014 za cenu 175.210,20 Kč. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/16/8/01 - Jednorázové zvýšení ceny Kralupského Zpravodaje 
RM bere na vědomí navýšení ceny prázdninového dvojčísla (s přílohou o povodni) Kralupského Zpravodaje  
na 25 Kč (10 Kč z každého čísla bude odvedeno na veřejnou sbírku „Povodně 2013 – Kralupy nad Vltavou“).  
č.usnesení:13/16/8/02 - Příspěvek z fondu místostarosty 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.700,- Kč Amatérské bowlingové lize z fondu 
místostarosty Lesáka.  
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/16/9/01 - Jmenování hodnotící komise na akci „Oprava části sekundárních rozvodů  
u VS 19“ 
RM schvaluje složení hodnotící komise na akci: „Oprava části sekundárních rozvodů u VS 19“, termín otevírání 
obálek a termín jednání hodnotící komise. 
č.usnesení:13/16/9/02 - Zvýšení nájemného o inflaci 
RM schvaluje navýšení nájemného v DPS čp. 1171 U Cukrovaru a čp. 1181 V Luhu o míru inflace stanovenou 
pro rok 2013 ve věstníku ministerstva financí. Nájemné se zvýší na částku 46,57 Kč/m2.  
č.usnesení:13/16/9/03 - Revokace usnesení č. 13/14/6/07 Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS, 
M**S**  
RM schvaluje revokaci usnesení RM č.13/14/6/07 pro M** S** na prodloužení nájemní smlouvy  
na byt č. * v čp. ** U Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou na dobu 1 roku. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. * v čp. * U Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou  
na 3 měsíce od 01.07.2013 s podmínkou vyklizení bytu od veteše. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/16/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise dne 13. 6. 2013, školské, kulturní a prevence kriminality 
dne 22. 5. 2013 a dne 19. 6. 2013. 
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XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/16/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ a MŠ Třebízského za 2. čtvrtletí 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:13/16/13/1 - Připomínky a informace členů RM 
RM schvaluje uzavření Dohody s VŠCHT Praha o provedení stavebních prací na cizím pozemku. 
 
RM ukládá MěBP vypracovat přehled dlužníků na nájemném v městských bytech a podat informaci o stavu 
vymáhání dluhů. 
 
RM bere na vědomí informaci o stavu budovy býv. Institutu (hotel Adriana) v Lobečku a ukládá odboru VY 
projednat s majitelem spol. EStar-A.E.,s.r.o., IČO 25789783 zabezpečení budovy. 
 
RM bere na vědomí informaci o konání závodu in-line v Lobči v termínu 22. – 23. 9. 2013 a RM souhlasí 
s uzavřením silnice v Lobči na dobu závodů (spolupráce s MěP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


