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VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. prosince 2013 
(RM č. 30) 

 
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:13/30/1/01 - Schválení programu RM č. 30 
RM schvaluje návrh programu 30. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 29/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/30/2/01 - Poskytnutí peněžitých darů 
RM schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru místostarostům města, za mimořádné plnění úkolů nad 
rámec výkonu veřejné funkce, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
 
RM schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru starostovi města za mimořádné plnění úkolů nad rámec 
výkonu veřejné funkce, ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
č.usnesení:13/30/2/02 – Výběr zhotovitele k akcím „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října“, 
„Snížení energetické náročnosti objektu TSM“ a „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP“ 
1. RM schvaluje zhotovitelem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října“, STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN, s. r. o., se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu  
vč. DPH 7,241.456,- Kč. 
 
2. RM schvaluje zhotovitelem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu TSM“, společnost STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN, s. r. o., se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu  
vč. DPH 3,389.813,- Kč. 
 
3. RM schvaluje zhotovitelem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP“, společnost 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s. r. o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054,  
za celkovou cenu vč. DPH 2,677.483,- Kč. 
č.usnesení:13/30/2/03 – Výběr zhotovitele VŘ „Úklid a drobná údržba nového MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Úklid a drobná údržba nového MěÚ Kralupy nad Vltavou“společnost INEX 
Česká republika, s. r. o., Neumannova 11, 412 01 Litoměřice, IČ: 61328987 za cenu 1.937.124,- Kč bez DPH,  
za 3 roky. 
č.usnesení:13/30/2/04 – Přemístění Městského úřadu Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje přemístění MěÚ Kralupy nad Vltavou ze současných objektů: U Cukrovaru 1087 - hlavní 
budova, Palackého 6 a Přemyslova 381 do nově zadaptované budovy bývalého OD Máj na Palackého nám. - 
budoucí čp. 1, od 1. 1. 2014. Prvním úředním dnem v novém městském úřadu bude 6. 1. 2014. 
č.usnesení:13/30/2/05 – Schválení darovací smlouvy mezi městem a MV ČR, č. smlouvy MV-97405-1/KAP-
2013    
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem a MV ČR, č. smlouvy MV-97405-1/KAP-2013, 
na bezúplatný převod správním odborem MěÚ používané výpočetní techniky  na město, na výkon agend státní 
správy (9 ks PC sestav, 7 ks PC tiskáren).    
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/30/3/01 - Rozpočtové opatření č. 30/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 4.200,- Kč, účelově určené 

na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 4.200,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 4.200,- Kč. 

 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 29.986,- Kč,  

účelově určené na akci: „Pořízení prostředků určených k likvidaci odpadu vzniklého v důsledku povodní“.   
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4113 o 29.986,- Kč a  
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navýšení výdajů kap. č. 16 – Povodeň 2013, § 5272 o 29.986,- Kč. 
 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 33.391,- Kč, účelově  

určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.391,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 33.391,- Kč. 

 
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.500,- Kč, účelově 

určené na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 32.500,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy majetku, § 5512 o 32.500,- Kč. 

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v rámci kap. č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města.  

Jedná se o ušetřené finanční prostředky v celkové výši 494.800,- Kč, které budou využity na pořízení 
vánočního osvětlení nové radnice, převisu Mostní ulice, osvětlení vánočního stromu v Minicích, dovybavení 
zázemí nové radnice a na den otevřených dveří.  

Z: 
§ 6223 pol. 5163 org. 2333 3.000,- Kč 
§ 6223 pol. 5163 org. 2444 1.200,- Kč 
§ 6223 pol. 5169 org. 2333     30.000,- Kč 
§ 6223 pol. 5173 org. 2444 9.000,- Kč 
§ 6223 pol. 5175 org. 2333 50.000,- Kč 
§ 3399 pol. 5139 org. 2666 33.800,- Kč 
§ 3399 pol. 5164 org. 2666 107.000,- Kč 
§ 3399 pol. 5169 54.600,- Kč 
§ 3399 pol. 5169 org. 2666 53.300,- Kč 
§ 3399 pol. 5175 15.000,- Kč 
§ 3399 pol. 5175 org. 2666 66.700,- Kč 
§ 3399 pol. 5192 2.500,- Kč 
§ 3399 pol. 5192 org. 2666 8.200,- Kč 
§ 3399 pol. 5194 org. 2666 14.500,- Kč 
§ 3399 pol. 5229 8.000,- Kč 
§ 3399 pol. 5331 8.000,- Kč 
§ 3341 pol. 5362 10.000,- Kč 
§ 3635 pol. 5139 8.000,- Kč 
§ 3635 pol. 5137 12.000,- Kč 

 
Na: 
§ 3341 pol. 5169 18.000,- Kč 
§ 6171 pol. 5137 324.700,- Kč 
§ 6171 pol. 5139 112.800,- Kč 
§ 6171 pol. 5169 30.300,- Kč 
§ 6171 pol. 5175 9.000,- Kč 

 
2. Převedení finančních prostředků v rámci kap. č. 5 – Realizace investic v celkové výši 3.400.000,- Kč 
z § 2321 pol. 6121 org. 362 (propojení kanalizace Zeměchy – Kralupy)  
na § 6171 pol. 6121 org. 307 (Adaptace OD Máj na MěÚ). 
 
3. Převedení finančních prostředků v rámci kap. č. 5 – Realizace investic v celkové výši 6.700.000,- Kč z akce 
„Adaptace OD Máj na MěÚ“na úhradu faktur dotační akce „Zateplení KASS“ a „Zateplení tělocvičny  
ZŠ V. Havla“. Na zasedání veřejného zastupitelstva města dne 16. 12. 2013 budou finanční prostředky vráceny 
zpět a převedeny z rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
z  § 6171 pol. 6121 org. 307 (Adaptace OD Máj na MěÚ)   6.700.000,- Kč 
na § 3392 pol. 6121 org. 319 (zateplení KASS)   5.700.000,- Kč 
na § 3113 pol. 6121 org. 335 (zateplení tělocvičny ZŠ V. Havla)  1.000.000,- Kč 
č.usnesení:13/30/3/02 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2014 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2014 
ve výši 354.032,70 tis. Kč. (viz příloha důvodové zprávy). 
č.usnesení:13/30/3/03 - Splácení úvěru DEZA – žádost o posunutí splacení zbývající částky 
RM schvaluje posunutí splátky zbývající částky úvěru DEZA ve výši 79.914,15 Kč do roku 2014, nejpozději  
do 30. 11. 2014 pro J** Š**. 
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IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/30/4/01 - Návrh odměn ředitelům TSM,MBP 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Petra Šáru  
za II. pololetí roku 2013 ve výši dle důvodové zprávy. 
 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) Ing. Ladislava 
Berita za II. pololetí roku 2013 ve výši dle důvodové zprávy. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/30/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav přípojky NN na pozemku  
pp. 593/1 v k. ú. Minice, jehož 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 4.000,- Kč. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
č.usnesení:13/30/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt.  – vodovodní přípojka MaxDrinks 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky  
na pozemku pp. 589/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
společnosti MaxDrinks, s. r. o., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 
4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/30/5/03 - Změna usnesení RM ze dne 19.11.2013, č. usnesení 13/29/5/05 
RM mění usnesení RM č. 13/29/5/05 ze dne 19. 11. 2013 takto: 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích pp. 529/6 a pp. 567/10 v k. ú. Mikovice, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch Milana Feča, Kralupy nad Vltavou, Purkyňovo nám. 243, za jednorázovou úhradu ve výši  
3.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude 
připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/30/5/04 - Schválení nájemců na části pozemku p. č. 81/199, k. ú. Lobeček 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420 m2 s E** M**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp. 756, 
ulice I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420 m2 s E** Č**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp. 755, ulice 
I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420m2 s J** K**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp.757, ulice 
I.Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
 
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420 m2 s P** V**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp. 758, ulice 
I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
 
5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420 m2 s M** H**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp. 759, 
ulice I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
 
6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 420 m2 s I** K**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp. 760, ulice 
I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 4.200,00 Kč/rok. 
 
7. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 81/174 v k. ú., Lobeček, obec Kralupy nad 
Vltavou, o ploše 540 m2 s J** K**, za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlého rodinného domu čp. 758, ulice 
I. Olbrachta, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájmu je 10,00 Kč/m2/rok, tj. 5.400,00 Kč/rok. 
č.usnesení:13/30/5/05 – Bytové záležitosti  
1.RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Smetanova čp. 211 J** K** z veřejného zájmu na 
dobu 1 roku od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 
2.RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Smetanova čp. 216 J** M**  z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
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3.RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 Z** K**na dobu 3 měsíce  
od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014.  
 
4.RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 P** S** ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015. 
 
5.RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, J. Palacha 738 L** F** ze sociálních důvodů na dobu  
3 měsíce od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení dluhu. 
 
6a. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.*, Havlíčkova čp. 900 S** V** ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. 
6b. RM schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. *, Havlíčkova čp. 900 s S** V** na užívání 
náhradního bytu č. *, Na Hrádku čp. 101 po dobu trvání rekonstrukce domu čp. 900 Havlíčkova ulice za 
podmínky předání bytu č. *, Havlíčkova čp. 900 a zachování podmínek stávající nájemní smlouvy. 
 
7a. RM revokuje usnesení č. 13/29/9/01 v bodě 11 ze dne 19. 11. 2013 
7b. RM schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, Havlíčkova čp. 900 s J** F** na užívání 
náhradního bytu č. *, Komenského čp. 131 po dobu trvání rekonstrukce domu čp. 900 Havlíčkova ulice  
za podmínky předání bytu č. *, Havlíčkova čp. 900 a zachování podmínek stávající nájemní smlouvy.  
č.usnesení:13/30/5/06 – Žádost o pronájem nebytových prostor v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje záměr města pronajmout budovu bývalé školičky, Palackého nám. čp. 68 na pozemku st. 60  
v k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/30/5/07 - Žádost o pronájem části pozemku k.ú. Mikovice 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 538/3 k. ú. Mikovice o výměře 300 m2. 
č.usnesení:13/30/5/08 - Žádost o prodloužení termínu otevření provozovny občerstvení v nové budově 
MěÚ 
RM schvaluje paní Janě Kosinové změnu termínu zahájení provozu občerstvení v nové budově MěÚ, Palackého 
čp. 1091 tak, aby byl provoz zahájen nejpozději od 17. 2. 2014. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/30/6/01 - Předložení výročních zpráv škol - rok 2012 - 2013 
RM bere na vědomí výroční zprávy rok 2012 – 2013 těchto příspěvkových organizací:  Základní škola Kralupy 
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 
okres Mělník, Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Základní škola a Mateřská škola Kralupy 
nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, 
Základní škola praktická, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, Základní umělecká škola Kralupy 
nad Vltavou, okres Mělník, Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/30/6/02 - Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2013 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2013. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací ve výši dle přílohy k důvodové zprávě. 
č.usnesení:13/30/6/03 - Finanční příspěvek pro Český červený kříž Mělník 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Český červený kříž, oblastní spolek Mělník, ve výši Kč 2.000,-. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to z kap. 2 § 4359 pol. 5175 na kap. 2 § 3599 pol. 5222 ve výši Kč 2.000,-. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/30/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM souhlasí převedením finančních prostředků z kapitoly 9 – 3729 – 5169 odstranění černých skládek  
(-30 000,- Kč) na kapitolu 9 – 3721 – 5169 likvidace nebezpečných odpadů (+30 000,- Kč). 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/30/8/01 - Výsledky ankety o vykácení stromů v Revoluční ulici 
RM bere na vědomí výsledky ankety o vykácení stromů v Revoluční ulici. 
č.usnesení:13/30/8/02 - Úprava KTZ 
RM bere na vědomí nabídku Zbyňka Krátkého na rozšíření služeb Kralupského televizního zpravodajství.  
č.usnesení:13/30/8/03 - Prezentace na portále idnes.cz 
RM neschvaluje spolupráci s portálem idnes.cz. 
RM neschvaluje objednání 5 komerčních článků na portále idnes.cz za cenu 55.000,- Kč. 
RM neschvaluje objednání 10 komerčních článků na portále idnes.cz za cenu 79.000,- Kč.   
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č.usnesení:13/30/8/04 – Příspěvek z fondu místostarosty 
RM schvaluje příspěvek TJ Kralupy nad Vltavou, oddíl tenisu ve výši 5.000,- Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 5.000,- Kč: 

1.000,- Kč z § 6112, pol. 5229 (ostatní neinv. transfery), org. 0013  
na § 6112, pol. 5222 (neinvestiční transfery o. s.), org. 0013 

1.000,- Kč z § 6112, pol. 5175 (pohoštění), org. 0013  
na § 6112, pol. 5222 (neinvestiční transfery o. s.), org. 0013 

3.000,- Kč z § 6112, pol. 5194 (věcné dary), org. 0013  
na § 6112, pol. 5222 (neinvestiční transfery o. s.), org. 0013 

 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/30/9/01 - Odpis dluhů za nájemné z důvodu úmrtí a nedobytnosti pohledávek 
1. RM souhlasí s tím, aby MěBP provedl odpis nedobytných pohledávek ve výši 172.742,- Kč uvedených 
v příloze důvodové zprávy. 
č.usnesení:13/30/9/02 - Kauce pro nové nájemníky v čp. 687 v Chelčického ulici 
1. RM revokuje část usnesení 13/29/9/01 týkajícího se kaucí. 
2. RM souhlasí s ponecháním stávajících kaucí u nájemníků, kteří se stěhují z čp. 900 do čp. 687 v Chelčického 
ulici v Kralupech nad Vltavou v původní výši a ukládá MěBP nevybírat v čp. 687 při tomto přestěhování nové 
kauce. 
č.usnesení:13/30/9/03 – Žádost o vrácení části nájemného za byt č. * v čp. 198 v Kralupech nad Vltavou 
Komenského náměstí 
RM souhlasí s vrácením nájemného za sníženou plochu bytu č. * v čp. 198 na Komenského náměstí ve výši 
13.188,- Kč za období užívání bytu P** V**.   
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:13/30/10/1 - Čerpání rezerv krizového řízení, rozpočtové změny 
RM neschvaluje uvolnění prostředku z rezervy Krizového řízení města a nákup: 
1. dvou kalových ponorných čerpadel METABO SP 24-46 SG s plovákem od firmy Petr Machara – Probo 
z Nového Boru, za celkovou cenu 18.149,- Kč s DPH za kus. 
2. vozíku rudl 12308 Profi, za celkovou cenu 1.229,- Kč vč. DPH. 
3. brodících kalhot, za celkovou cenu 1.120,- Kč.   
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/30/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise: rozpočtové dne 25. 11. 2013, majetkoprávní+bytové  
dne 26. 11. 2013, stavební komise dne 27. 11. 2013. 
 
XII. Informace na vědomí  
XXX 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:13/30/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM bere na vědomí dopis o nabídce navázání partnerských vztahů města Środa Wielkopolska (Polsko). 
 
RM bere na vědomí dopis insolvenčního správce o stanovisko ZM k možnému převzetí komunikace  
pro dopravní obsluhu 38 RD na poz. parc. č. 69/1, 69/2, 69/92 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou po kolaudaci 
do majetku města Kralupy nad Vltavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta  


