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Výpis   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. prosince 2013 
(RM č. 31) 

 
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:13/31/1/01 - Schválení programu RM č. 31 
RM schvaluje návrh programu 31. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 30/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/31/2/01 - Nová nájemní smlouva mezi městem a Kralupskou sportovní na užívání 
nemovitostí 
1. RM schvaluje ukončení současných dvou nájemních smluv mezi městem Kralupy nad Vltavou a Kralupskou 
sportovní, spol. s r. o., dohodou na užívání městských nemovitostí.  
2. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a Kralupskou sportovní, 
spol. s r. o., na užívání všech dosud Kralupskou sportovní, spol. s r. o., užívaných městských nemovitostí,  
a příslušné nájemné ve výši 150.000,- Kč + DPH ročně, s účinností k 31. 12. 2013.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/31/3/01 - Nová „Směrnice k dlouhodobému majetku“ 
RM schvaluje novou „Směrnici k dlouhodobému majetku“, s účinností od 1. 1. 2014. 
č.usnesení:13/31/3/02 - Rozpočtové opatření č. 32/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí investiční dotace od Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 161.927,99 Kč účelově 

určené na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad 
Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím, z které byla akce 
financována.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4213 o 161.927,99 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 161.927,99 Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 18.000,- Kč. 

Jedná se o peněžitý dar od pana F* na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o  18.000,- Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o  18.000,- Kč 

 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 81.800,- Kč. 

Jedná se o příjmy z pokut za měsíc listopad 2013 za nedodržení rychlosti v Přemyslově ulici. Na základě 
smlouvy o pronájmu úsekového měřiče rychlosti s dokumentačním zařízením město platí nájemné za užívání 
zařízení ve výši 30 % z uhrazených částek tj.  29.693,- Kč. Zbývající část ve výši 52.107,- Kč bude 
převedena do rezervy města.  
Navýšení příjmů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2299, pol. 2212 o  81.800,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223, pol. 5164 o 29.693,- Kč 

kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 o 52.107,- Kč. 
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 15.000,- Kč. 

Jedná se o finanční prostředky od Středočeských vodáren, a. s., na základě uzavřené smlouvy o reklamě 
v rámci akce Dny Kralup nad Vltavou 2013. Z částky 15.000,- Kč bude odvedeno DPH ve výši 2.604,- Kč 
finančnímu úřadu a zbývající část ve výši 12.396,- Kč je cíleně určena Basketbalovému oddílu Kralupy nad 
Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o  15.000,- Kč  
ponížení příjmů  kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o    2.604,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o  12.396,- Kč 

 
5. Vratku části dotace ve výši 49.403,27 Kč dle vyúčtování výdajů na volby do PS Parlamentu ČR.  

Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 49.403,27 Kč a 
ponížení výdajů kap. č. 4 – odbor správní, § 6114 o 49.403,27 Kč. 
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6. Vratku části dotace ve výši 24.926,- Kč dle vyúčtování dotace na soutěže a přehlídky pro ZUŠ.  
Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 24.926,- Kč a 
ponížení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3231 o 24.926,- Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 35.000,- Kč. 
Jedná se o peněžitý dar na základě darovací smlouvy od firmy SLA&KOU jako příspěvek na financování 
akce „Dny Kralup nad Vltavou 2013“.  
Navýšení příjmů kap. č. 10 – MaRM, § 3399 o  35.000,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 10 – MaRM, § 6171 o  35.000,- Kč 

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které v roce 2013 nebudou již čerpány v celkové výši 798.000,- Kč  
do rezervy města.  
Jedná se o převody z kap. č. 14 – odbor výstavby 

§ 2169, pol. 5166 – odborné, znalecké a statické posudky 100.000,- Kč 
§ 3635, pol. 5169 – změny územního plánu neinvestiční 348.000,- Kč 
§ 3635, pol. 6119 – změny územního plánu investiční 350.000,- Kč        
na kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města 798.000,- Kč 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 173.200,- Kč z rezervy města, kap. č. 1 – ekonomický odbor, 

§ 6409, pol. 5901 na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2221, pol. 5193 – provoz MHD, příspěvek na linkovou 
autobusovou dopravu.  

 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000,- Kč z důvodu zajištění kompletního ozelenění okolí 

nového MěÚ. Finanční prostředky budou převedeny v rámci kapitoly č. 9 – životní prostředí a § 3745, z pol. 
5331- údržba zeleně podél komunikací a v Zeměchách na pol. 5169 – založení nové zeleně dle investičních 
akcí odboru RIaSM, org. 377. 

č.usnesení:13/31/3/03 - Splácení úvěru DEZA – žádost o posunutí splacení zbývající částky 
RM schvaluje posunutí splátky zbývající částky úvěru DEZA ve výši 12.414,05 Kč do roku 2014, nejpozději  
do 31. 3. 2014 pro M. E., Kralupy nad Vltavou. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/31/4/01 - „Rekonstrukce komunikace v ulici Karsova v Kralupech nad Vltavou“ – 
požadavek na vícepráce 
1. RM neschvaluje úhradu zhotovitelem předložených víceprací v celkové výši 148.719 Kč  
vč. DPH, dle předloženého změnového listu v rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Karsova 
v Kralupech nad Vltavou" firmou: Rybář stavební, s.r.o., Nám. Míru 50, Mělník. 
č.usnesení:13/31/4/02 - „Demolice objektů v areálu Aero – Kralupy nad Vltavou“ – vícepráce 
Odloženo. 
č.usnesení:13/31/4/03 - Vstup do komunikace v ulici Na Horkách, Kralupy nad Vltavou 
RM neschvaluje vstup do komunikace v ulici Na Horkách parc. č. 275/6, Kralupy nad Vltavou z důvodu 
vybudování nové vodovodní přípojky.   
č.usnesení:13/31/4/04 - II. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – cenová 
nabídka na projektovou dokumentaci 
Odloženo. 
č.usnesení:13/31/4/05 - „Osvětlení kostela Kralupy nad Vltavou“ 
Odloženo. 
č.usnesení:13/31/4/06 – „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – penále, vícepráce, záruční 
lhůty 
RM schvaluje uplatnit vůči zhotoviteli (SYNER, s. r. o.) dle SOD smluvní pokutu v celkové výši 2,800.000 Kč, 
na níž vznikl Městu Kralupy nad Vltavou nárok, z důvodu nedodržení termínu dokončení díla a termínu 
dokončení uzlového bodu (milníku) v rámci stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/31/4/07 – Stavební úpravy BD v ul. Chelčického – konečné vyúčtování 
RM bere na vědomí konečné vyúčtování firmy Rybář stavební, s. r. o., Mělník za akci „Stavební úpravy 
bytového domu v ulici Chelčického, Kralupy nad Vltavou – 1. etapa“ s tím, že úspora činí 162.904,- Kč  
bez DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/31/5/01 - Dohoda o ukončení nájmu  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 212/02/700/SM dohodou k 31. 12. 2013. 
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č.usnesení:13/31/5/02 - Návrh na výpověď nájemní smlouvy pan (J** K**) 
Odloženo. 
č.usnesení:13/31/5/03 - Schválení dodatků k pronájmu budovy čp. 710 a pozemků v k. ú. Kralupy n/Vlt. 
1. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2009 na dobu určitou  
od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014 s Q* T* D*. 
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15. 4. 2013 na dobu určitou  
od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014 s V** M**. 
3. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2008 na dobu určitou  
od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014 a uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o užívání potravinářského WC  
a technického zázemí v budově čp. 710 na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014 s firmou Pekařství 
Šumava group a. s. 
č.usnesení:13/31/5/04 - Žádost o nápravu – oprava zámkové dlažby, odvodnění pozemku  
Odloženo. 
č.usnesení:13/31/5/05 - Návrh na opětovné schválení záměru pronajmout nebytové prostory a pozemky 
v k. ú. Kralupy nad Vlt. 
RM schvaluje opětovné zveřejnění záměru města pronajmout provozní budovu bez čp. o výměře 110 m2 

na pozemku parc. č. 1057, levou polovinu skladovací haly o výměře 711 m2
 na pozemku p. č. 1058/1 a parc. č. 

1058/2, pozemek parc. č. 520/1 o výměře 1.404 m2, sociální zařízení přiléhající k administrativní budově čp. 144 
na pozemku parc. č. 164 o výměře 8 m2, pozemek parc. č. 569/1 o výměře 800 m2, vše v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, obálkovou metodou. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 
č.usnesení:13/31/5/06 – Změna výměry části pozemku k zahrádkaření p. č. 118/4, k. ú. Mikovice 
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 30/96/719/SMI v čl. 1, uzavřené s J** R** na část pozemku p. č. 
118/4, k. ú. Mikovice, Dodatkem č. 1 takto: Pronajímatel je výlučným vlastníkem pozemkové parcely p. č. 
118/4, k. ú. Mikovice, zapsané u Katastrálního úřadu Mělník na LV 10001. Touto smlouvou přenechává 
pronajímatel část výše uvedeného pozemku o výměře 130 m2 tak, jak je vyznačeno na snímku mapy, který je 
nedílnou přílohou této smlouvy, do nájmu. 
č.usnesení:13/31/5/07 - Žádost o ukončení nájmu části pozemku 43/6, k. ú. Mikovice dohodou 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 218/95/719/SMI, uzavřené s R** S**na užívání části pozemku 
p. č. 43/6 v k. ú. Mikovice výměře 600 m2, dohodou ke dni  31. 12. 2013. 
1. RM schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. č. 43/6, k. ú. Mikovice, obec Kralupy nad Vltavou  
o výměře 600m2 za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci obálkovou metodou. Nejnižší možná 
nabídnutá cena je 10,00 Kč/m2/rok. 
č.usnesení:13/31/5/08 - Žádost o ukončení nájmu části pozemku 82/12, k. ú. Zeměchy dohodou 
1. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 19/03/700/SM, uzavřené s H** S** na část pozemku p. č.82/12 
v k. ú. Zeměchy výměře 1.150 m2, dohodou ke dni  31. 12. 2013. 
2. RM schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. č. 82/12, k. ú. Zeměchy, obec Kralupy nad Vltavou  
o výměře 1.150 m2 za účelem využití pozemku k zahrádkaření a rekreaci. 
č.usnesení:13/31/5/09 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Smetanova čp. 211 J** Š** ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. 
 
2. volný byt č. * Chelčického čp. 687  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, Chelčického čp. 687 s M** S** z veřejného zájmu  
na dobu 1 roku.  
 
3. volný byt č. 1, Smetanova čp. 211 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 1, Smetanova čp. 211 obálkovou metodou za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady 
 
4. revokace usnesení RM 
RM revokuje usnesení č. 13/29/5/03 bod 5., ze dne 19. 11. 2013.  
Byt č. *, Komenského čp. 131 byl přidělen po dobu rekonstrukce BD Havlíčkova 900 J.** F** (č.usnesení 
13/30/5/05 – bod 7.) Rekonstrukci provede odbor RIaSM. 
č.usnesení:13/31/5/10 – Rozdělení stávajícího nábytku po stěhování MěÚ 
a) RM schvaluje odboru RIaSM rozdělení a darování stávajícího nábytku MěÚ v rámci stěhování na základě 
žádostí od uvedených příspěvkových organizací a organizačních složek města a organizací, podle přílohy 
k důvodové zprávě. 
 
b) RM schvaluje odboru RIaSM návrh na odprodej stávajícího nábytku MěÚ Kralupy n. Vlt. v rámci stěhování 
městu Veltrusy – starosta Robert Kyselý v celkové výši 17.900,- Kč, podle přílohy k důvodové zprávě. 
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c) RM schvaluje odboru RIaSM návrh na odprodej stávajícího nábytku MěÚ v rámci stěhování MěÚ 
zaměstnancům MěÚ Kralupy n. Vlt. za zůstatkovou cenu 100,- Kč/ks nábytku, podle přílohy k důvodové zprávě. 
 
d) RM schvaluje odboru RIaSM návrh na vyčíslení hodnoty darovaného nábytku pro organizace:   
Hokejový klub Kralupy n. Vlt.: hodnota darovaného nábytku celkem   280,- Kč 
Farní charita Kralupy n. Vlt.: hodnota darovaného nábytku celkem   260,- Kč 
Dvořákovo gymnázium Kralupy n.Vlt.:hodnota darov. nábytku celkem: 1.640,- Kč 
Psí útulek Lesan Kralupy nad Vltavou:               230,- Kč 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/31/6/01 - Žádost MŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou o přijetí věcného sponzorského 
daru 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka přijetí věcného sponzorského daru v celkové 
výši 84.000,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hračky  
a učební pomůcky ve výši 35.000,- Kč daruje Klub rodičů a přátel školy Gen. Klapálka 976, Kralupy nad 
Vltavou. Hračky a učební pomůcky ve výši 49.000,- Kč daruje Klub rodičů a přátel školy Mikovická 501, 
Kralupy nad Vltavou. 
Hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
č.usnesení:13/31/6/02 - Finanční příspěvek pro Palata – Dům pro zrakově postižené 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Palata - Domov pro zrakově postižené ve výši 5.000 Kč. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2 § 4371 pol. 5222 na kap. 2 § 4359 pol. 5339 ve výši 5.000 Kč. 
č.usnesení:13/31/6/03 - Žádost o udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS 
RM neschvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS pro paní H**. 
č.usnesení:13/31/6/04 - Komunitní plán sociálních služeb 2008-2013 
RM doporučuje ZM Kralupy nad Vltavou prodloužení účinnosti Komunitního plánu sociálních služeb  
pro rok 2014. 
Hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
č.usnesení:13/31/6/05 - Návrh aktualizace Knihovního řádu a jeho příloh u Městské knihovny v Kralupech 
nad Vltavou 
RM schvaluje Městské knihovně v Kralupech nad Vltavou změny – aktualizaci řádů a směrnic: Knihovní řád 
Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou, Rozpis výše poplatků a náhrad, Ochrana osobních údajů, Provozní 
řád pro využívání internetu a výpočetní techniky v Městské knihovně v Kralupech nad Vlavou, Pravidla  
pro využívání CD-ROM a přístupu na internet v dětském oddělení Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou, 
v předloženém změní příloh. 
č.usnesení:13/31/6/06 - Žádost MŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou o přijetí věcného sponzorského 
daru 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka přijetí věcného sponzorského daru v celkové 
výši 9.993,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětem 
daru jsou doplňkové prvky stavebnice Lego od firmy SHARPCRAFTERS, s. r. o., Náměstí 14. října 130/2, 
Praha 5, zástupce firmy - pan Gaël Fraiteur.  
č.usnesení:13/31/6/07 - Žádost ZŠ Komenského nám. Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 72.000,-Kč Základní škole Kralupy nad Vltavou Komenského 
nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace následovně: 
  z účtu 501-Spotřeba materiálu – mat. náklady na ŠD  -   10.000,-Kč  
  z účtu 649-Poplatky za ŠD    -   32.000,-Kč 
na účet 521-Mzdové náklady   +   31.000,-Kč 
na účet 524-Zákonné soc. náklady  +   10.500,-Kč 
na účet 527-Tvorba FKSP   +        500,-Kč 
 
z   účtu 518 – Ostatní služby – servis PC  -    30.000,-Kč 
na  účet 518 – Ostatní služby    +   30.000,-Kč 
č.usnesení:13/31/6/08 - Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou, dle přílohy důvodové zprávy. 
č.usnesení:13/31/6/09 - Žádost ZŠ Václava Havla  Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 35.000,-Kč Základní škole Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou následovně: 
   z účtu 518-Ostatní služby – ost. služby  -15.000,- Kč  
na  účet 502-Energie - topná voda +15.000,- Kč 
 
na účet 511-Opravy a údržba   -20.000,- Kč 
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na účet 527-Energie - topná voda +20.000,- Kč 
č.usnesení:13/31/6/10 - Úpravy domu s pečovatelskou službou č. 1171, rozvod TV signálu v DPS čp. 1171 
RM souhlasí s využitím finančních prostředků z darů poskytovaných městu Kralupy nad Vltavou na podporu  
v oblasti péče o seniory.    
č.usnesení:13/31/6/11 - Přidělení bytu v DPS č. 1171 
RM souhlasí s přidělením bytu č. * v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171 V** H** 
bytem Kralupy nad Vltavou. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/31/7/01 - Projekt k SP náměstí J. Seiferta – uzavření SoD 
RM schvaluje uzavření SoD č. ŽPSML/00008/2013 s ČZU Praha, která pod vedením Ing. arch. Ivety 
Merunkové zpracuje projekt ke SP náměstí J. Seiferta, za cenu 270.000,- Kč bez DPH. 
č.usnesení:13/31/7/02 - Smlouva ,,Sběr bioodpadů přímo z domácností  
RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy se společností Regios, a. s., jako dodavatelem služby ,,Sběr 
bioodpadů přímo z domácností“ na následující 2 roky 2014-2015. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/31/8/01 - Spolupráce s firmou Seznam.cz, a. s. 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a. s. 
č.usnesení:13/31/8/02- Příspěvky z fondu starosty 
RM schvaluje příspěvek Tiger-Jiu Jitsu, o. s., Kralupy nad Vltavou ve výši 3.000,- Kč. 
RM schvaluje doplacení obrazu pana F** ve výši 15.000,- Kč.  
RM schvaluje rozpočtové změny: 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5136, org. 0011 na § 6112, pol. 5169, org. 0011 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5221, org. 0011 na § 6112, pol. 5169, org. 0011 
5.000,- Kč z § 6112, pol. 5331, org. 0011 na § 6112, pol. 5169, org. 0011 
2.000,- Kč z § 6112, pol. 5339, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011 
   640,- Kč z § 6112, pol. 5493, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011 
č.usnesení:13/31/8/03 – Rozpočtové opatření č. 33/2013 
RM schvaluje níže uvedené rozpočtové změny: 
z § 3319, pol. 5139 na § 3341, 5169    1.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5139, org. 2777 na § 6171, 5139   5.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5139, org. 2777 na § 6171, 5137 13.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5139, org. 2888 na § 3341, 5169   9.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5164, org. 2666 na § 6171, 5137 29.470,- Kč 
z § 3399, pol. 5164, org. 2777 na § 6171, 5137 11.989,- Kč 
z § 3399, pol. 5164, org. 2888 na § 3341, 5169   5.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5169, org. 2777 na § 3341, 5169 10.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5169, org. 2888 na § 6171, 5139 10.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5175, org. 2888 na § 6171, 5175   3.816,- Kč 
z § 3399, pol. 5194                na § 6171, 5175   8.000,- Kč 
z § 3399, pol. 5194, org. 2777 na § 6171, 5139 13.699,- Kč 
z § 3399, pol. 5194, org. 2888 na § 6171, 5175   6.956,- Kč 
z § 6112, pol. 5139, org. 0013 na § 6171, 5175   5.000,- Kč 
z § 6112, pol. 5169, org. 0012 na § 6171, 5175   1.420,- Kč 
z § 6112, pol. 5194, org. 0012 na § 6171, 5137   1.000,- Kč 
z § 6112, pol. 5194, org. 0013 na § 6171, 5175   4.000,- Kč 
z § 6112, pol. 5222, org. 0012 na § 6171, 5175   4.000,- Kč 
z § 6112, pol. 5229, org. 0012 na § 6171, 5139   3.000,- Kč 
z § 6112, pol. 5229, org. 0012 na § 6171, 5137   4.000,- Kč 
z § 6223, pol. 5163, org. 2333 na § 6171, 5139   1.000,- Kč 
z § 6223, pol. 5163, org. 2444 na § 6171, 5139      700,- Kč 
z § 6223, pol. 5169, org. 2333 na § 6171, 5139   4.499,- Kč 
z § 6223, pol. 5175, org. 2333 na § 6171, 5139   7.122,- Kč 
z § 6223, pol. 5194                   na § 6171, 5139      980,- Kč 
z § 6223, pol. 5194, org. 2333 na § 6171, 5139      383,- Kč 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/31/9/01 - Žádost o vrácení nájemného za sklep ve Smetanově čp. 211 
Odloženo. RM žádá stanovisko MěBP + předložení předávacího protokolu bytu č. 1 ve Smetanově čp. 211. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
XXX 
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XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/31/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 10. 12. 2013, komise sociál., zdravotní a prevence 
kriminality dne 11. 12. 2013, 
č.usnesení:13/31/11/2 – Příspěvek pro FBC, HK Kralupy 
a) RM schvaluje příspěvek ve výši 1.800,- Kč pro sportovní oddíl FBC Kralupy. FBC požaduje příspěvek  
na akci „Vánoční turnaj“, který se koná 14. 12. 2013 na sportovním hřišti u Cukrovaru. 
b) RM schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro sportovní oddíl HK Kralupy nad Vlt. HK  Kralupy požaduje 
příspěvek na akci „Mezinárodní hokejový turnaj 7.+8. tříd“, který se koná 21. 12. 2013 na zimním stadionu 
v Kralupech. 
 
XII. Informace na vědomí  
XXX 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů  
č.usnesení:13/31/13/1 - Podněty a informace členů RM  (M. Blažková) 
RM žádá zjistit u PhDr. Matouška, majitele RHG, s. r. o., současný stav diabetologické ordinace v nemocnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta  
 
 


