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Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 
(RM č. 6) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6  
RM schvaluje program 6. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5/2009. 
 
II. OKTAJ 
xxxxxxx 
III. Finanční 
č.usnesení:09/06/3/01 - Dodatek č. 4 Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou“,  tímto dodatkem se Zásady mění a doplňují. 
RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 Zásad vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“, kterým se Zásady mění a doplňují dle přílohy. 
č.usnesení:09/06/3/02 – Poskytnutí půjčky z FRB města Kralupy nad Vltavou na základě žádosti pana      
T. D. 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou panu T. D. na účel 
pořadové číslo 14) na zateplení obvodového pláště domu zkolaudovaného do 31. 12. 1993 na opravu, jenž je ve 
vlastnictví města. 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 25. 3. 2009. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky – „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova                     
ke hřbitovu v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona     
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zajištění akce „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova 
ke hřbitovu v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele “Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu 
v Kralupech nad Vltavou“ tyto firmy: 
- ČNES, a. s., Milady Horákové 2764, Kladno 272 01 
- Inženýrské stavby, s. r. o., Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou 278 01 
- SKANSKA ŽS, a. s., Perucká 7/2482, Praha 2 – Vinohrady 121 44 
- COLAS CZ, a. s., Kolbenova 259, Praha 9 198 21 
- STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 – Smíchov 150 00 
- PSVS, a. s., Dubečská 3238, Praha 10 100 00 
- Dopravní stavby Česká Lípa, s. r. o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa 470 01 
- LIATIK, s. r. o., Koněvova 167, Praha 3 130 00 
- Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových stránkách města a na webu epoptavka.cz 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Libor Lesák  
- Ing. Marek Czechmann  
- Jindřich Karvánek 
- Ing. arch. Pavel Skalička 
- Marcela Horčičková 
Termín jednání komise: 23. 3. 2009 v 13:00, v malé zasedací místnosti na MěÚ. 
č.usnesení:09/06/4/02 - Výběr organizace na zajištění výběrového řízení na akci „Rekonstrukce městského 
koupaliště“, vč. zpracování a podání žádosti o dotaci  
RM schvaluje zhotovitele akce „Organizace veřejné zakázky a žádosti o dotaci na akci – Rekonstrukce 
městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou“, kterým bude firma SIGMIN, a. s., za cenu 59.500,- Kč                   
vč. DPH – dotační servis a za cenu 35.700,- Kč vč. DPH – organizace veřejné zakázky.  
č.usnesení:09/06/4/03 - Vstup do chodníku v ul. Přemyslova 
STAŽENO  
č.usnesení:09/06/4/04 - Vstup do chodníku a komunikace v ul. Třebízského, Šmeralova 
RM schvaluje vstup do chodníku v ulici Třebízského a Šmeralova, Kralupy nad Vltavou z důvodu výstavby 
nové kioskové trafostanice a zároveň provedení nové kabelizace v této lokalitě. Podmínkou je uvedení                      
do původního stavu a následného předání do 15 dnů. Práce budou probíhat za dozoru pracovníka TSM Kralupy 
nad Vltavou za podmínky splnění požadavků TSM a odboru ŽP. 
č.usnesení:09/06/4/05 – Likvidace dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm 
Odloženo. Odbor RIaSM projedná s majitelem pozemku par. č. 485/1, zda umožní výstavbu žlabu. 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/06/5/01 – Informace o míře inflace 
RM bere na vědomí informaci o roční míře inflace ve výši 6,3 %. 
RM schvaluje zvýšení nájemného na rok 2009 o roční míru inflace ve výši 6,3 % u nájemného za nebytové 
prostory a pozemky. Nájemné bude zvýšeno u smluv s roční výší nájmu nad 5.000,- Kč.  
č.usnesení:09/06/5/02 - Záměr města (pronájem části pozemku parc. č. 26/2 v k. ú. Lobeček) 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo st. 26/2 o výměře 204 m2 v k. ú. Lobeček, 
za účelem zřízení odstavné plochy pro firemní techniku.   
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:09/06/5/03 – Bytové záležitosti  
9x prodloužení nájemní smlouvy 
2x přechod užívacího práva k bytu 
1x výměna bytu 
č.usnesení:09/06/5/04 - Schválení nového nájemce bytů č. 2, Přemyslova 654 a č. 18, Havlíčkova 900 
(obálková metoda) 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Přemyslova 654 s paní R. K. za podmínky provedení 
rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce, dokončení rekonstrukce do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve 
výši dle důvodové zprávy. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. po dobu opravy 
jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 
 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, Havlíčkova 900 s paní L. B. za podmínky provedení 
rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce, dokončení rekonstrukce do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve 
výši dle důvodové zprávy. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb., po dobu opravy 
jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 
č.usnesení:09/06/5/05 - Záměr o pronájmu nebytových prostor v DPS V Luhu čp. 1171 
RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor č. 146 a č. 147 o celkové ploše 10 m2 (šatny) v přízemí 
objektu DPS V Luhu čp. 1171 v Kralupech nad Vltavou, postaveném na pozemku p. č. st. 781/2 v k. ú. Lobeč,      
za účelem provozování masérských služeb. Potřebné stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady 
nájemce. 
č.usnesení:09/06/5/06 - Návrh na výpověď nájemní smlouvy – HoBas, s. r. o. 
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 112/97/SlaŠk uzavřené se společností HoBaS, s. r. o., se sídlem             
ve Varnsdorfu, IČO: 25135872, zastoupenou jednatelem Alfredem Khabkem. Výpovědní lhůta je tříměsíční. 
Nájemné za rok 2009 nebude hrazeno. 
č.usnesení:09/06/5/07 - Hlášení volného bytu – odloženo z jednání RM dne 10. 2. 09 
RM schvaluje záměr města o pronájmu bytu č. 1 o vel. 1+kk, Čechova 920 za následujících podmínek: 
1)     provedení rekonstrukce bytu na vlastní náklady schváleným nájemcem 
2)     rekonstrukce bytu musí být dokončena do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy 
3) žadatel musí mít trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou 
4) žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k užívání jiného bytu nebo domu, ani není společníkem 

ve společnosti s ručením omezeným, kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt 
5) žadatel  musí předložit potvrzení ekonomického odboru MěÚ o bezdlužnosti vůči Městu Kralupy n.Vlt. 
6) kritériem pro výběr nájemce bude předložení nejvyšší nabídky měsíčního nájmu za první měsíc 

nájmu 
7) nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. – po dobu oprav jako za byt                  

se sníženou kvalitou (nejpozději do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy), po ukončení oprav jako                  
za byt bez snížené kvality. 

8) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
č.usnesení:09/06/5/08 - Návrh bytové komise na obsazení volných bytů v Přemyslově čp. 890 – odloženo 
z jednání RM 10. 2. 09 
RM schvaluje neobsazovat volné byty v čp. 890, Přemyslova ulice novými nájemníky 
RM doporučuje schválit změnu Zásad privatizace formou Dodatku č. 1 (ve smyslu úpravy odst. VIII Zásad). 
č.usnesení:09/06/5/09 - Nájem nebytových prostor – hotel a restaurace  zimní stadion 
RM bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurační části zimního 
stadionu  č. 305/00/719/SM ke dni 31. 12. 2008.  
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RM schvaluje předání předmětu nájmu do 3. 3. 2009 s tím, že v případě nedodržení tohoto data bude vůči 
nájemci uplatněna smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor - hotelové části zimního stadionu                         
č. 306/00/719/SM na dobu určitou do  31. 12. 2009, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu, 
dodatkem č. 4 ke smlouvě.  
RM ruší článek I. odst. 3 v dodatku č. 3 ke smlouvě č. 306/00/719/SM. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změny.  
č.usnesení:09/06/5/10 - Způsoby obsazování volných bytů 
RM schvaluje:  
Veškeré volné byty budou obsazovány formou výběrového řízení obálkovou metodou: 
a) byty u nichž není nutná oprava – za nejvyšší první nájemné při splnění podmínek:  

1) žadatel musí mít trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou 
2) žadatel nemá vlastnické, spoluvlastnické právo k užívání jiného bytu nebo domu, ani není společníkem 

ve společnosti s ručením omezeným, kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt 
3) žadatel musí předložit potvrzení ekonomického odboru MěÚ o bezdlužnosti vůči městu Kralupy nad 

Vltavou 
4) kritériem pro výběr nájemce bude předložení nejvyšší nabídky měsíčního nájmu za první měsíc 

nájmu 
5) nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. 
6) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
 

b) byty u nichž je nutná oprava – za nejvyšší první nájemné při splnění podmínek: 
1) provedení rekonstrukce bytu na vlastní náklady schváleným nájemcem 
2) rekonstrukce bytu musí být dokončena do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy 
3) žadatel musí mít trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou 
4) žadatel nemá vlastnické, spoluvlastnické právo k užívání jiného bytu nebo domu, ani není společníkem 

ve společnosti s ručením omezeným, kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt 
5) žadatel musí předložit potvrzení ekonomického odboru MěÚ o bezdlužnosti vůči městu Kralupy nad 

Vltavou 
6) kritériem pro výběr nájemce bude předložení nejvyšší nabídky měsíčního nájmu za první měsíc 

nájmu 
7) nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. – po dobu oprav jako za byt                

se sníženou kvalitou (nejpozději do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy), po ukončení oprav jako                  
za byt bez snížené kvality 

8) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
 

Pokud bude BK řešit akutní stav pro přidělení bytu ze sociálních důvodů nebo do domu pro seniory (bývalá DPS 
Lobeček) bude návrh na přidělení bytu předložen RM k odsouhlasení. Nájemné bude stanoveno dle zák.                  
č. 107/2006 Sb. Nový nájemce bude seznámen se stavem bytu (návštěva bytu) a pokud písemně potvrdí,                    
že souhlasí s uzavřením nájemního vztahu k bytu ve stavu v jakém je, bude mu byt přidělen.  Nájemní smlouva      
v tomto případě bude na dobu určitou 1 rok. 
č.usnesení:09/06/5/11 – Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b, občanského zákoníku 
RM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu, podle § 711, odst.2b) OZ podanou  na paní M. D. 
 
VI. Školství  
č.usnesení:09/06/6/01 - Stanovení výše nenárokových složek platu pro ředitele škol a školských zařízení 
Odloženo. 
Starosta: 

1) projedná s předsedou školské komise 
2) připraví návrh kritérií pro hodnocení ředitelů školských zařízení 

č.usnesení:09/06/6/02 - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) MŠ U Jeslí 
RM souhlasí s vypsáním konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,                      
U Jeslí 520 s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2009. 
RM jmenuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích             
2 členy určené zřizovatelem a to: Petra Holečka a Marii Blažkovou. 
a tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky MŠ U Jeslí Lenku Mudrovou. 
RM jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Kralupy nad 
Vltavou, U Jeslí 520 ve složení:  
Petr Holeček a Marie Blažková  - za zřizovatele  
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Mgr. Danu Lansdorfovou   - za krajský úřad  
Jana Plechatá   - odborník v oblastí státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
Jaroslava Kostelníčková  - pedagogický pracovník MŠ U Jeslí 520 
Mgr. Renata Ležalová   - školní inspektor České školní inspekce 
Předsedou komise jmenuje RM Petra Holečka. 
Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, bude vykonávat 
Lenka Mudrová  
č.usnesení:09/06/6/03 - Odpis neuhrazené pohledávky 
RM souhlasí s odpisem neuhrazené pohledávky od dlužníka ATS, s. r. o., se sídlem Vraňany č. 52, okres 
Mělník, PSČ 277 07, IČ 46359010. 
č.usnesení:09/06/6/04 - Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bezbariérového bytu v DPS U Cukrovaru 1171 paní B. K. 
č.usnesení:09/06/6/05 - Žádost o navýšení počtu pečovatelek v OS sociální služby města 
RM souhlasí s navýšením počtu pečovatelek o jednu pracovní sílu od 1. 3. 2009. 
RM ukládá vedoucí OS sociální služby města vypracovat ekonomický rozbor pečovatelské služby za rok 2008 
(rozebrat příjmy dle úkonů a vypracovat přehled výdajů souvisejících s provozování pečovatelské služby). 
č.usnesení:09/06/6/06 - Návrh o úpravu ceníku úhrad úkonů pečovatelské služby 
RM souhlasí s novým ceníkem úhrad úkonů pečovatelské služby s účinností od 1. 4. 2009. 
č.usnesení:09/06/6/07 - Informace o zvýšení cen vstupného v Městském muzeu od 1. 3. 2009 
RM bere na vědomí zvýšení cen vstupného v Městském muzeu od 1. 3. 2009.   
Základní vstupné – dospělí 30,- Kč (dosud 20,-), snížené vstupné – žáci, studenti, důchodci 20,- Kč (dosud 10,-), 
vstupné na muzejní dílny a programy pro děti a studenty 30,- Kč (dosud 15,-). Mimořádné základní vstupné 
(dospělí) na dílny ve dnech 21. a 22. 3. 2009 – 50,- Kč.  
č.usnesení:09/06/6/08 - Čerpání z fondu reprodukce majetku ZŠ Gen. Klapálka, nákup myčky nádobí pro 
ŠJ a schválení čerpání z fondu rep. majetku na provedení rozvodů internetu 
RM schvaluje nákup myčky nádobí do školní jídelny ZŠ Kralupy Gen. Klapálka od firmy Alimex v ceně                
107 695,- Kč z fondu reprodukce majetku organizace ZŠ Gen. Klapálka. 
RM schvaluje vypsání zjednodušeného výběrového řízení na provedení rozvodů internetu do dvou pracoven  ZŠ 
Gen. Klapálka. 
RM schvaluje čerpání finanční částky do výše 150 000,- Kč dle výsledků zjednodušeného výběrového řízení 
z fondu reprodukce majetku na provedení rozvodů internetu do dvou pracoven ZŠ Gen. Klapálka 
č.usnesení:09/06/6/09 - Žádost o využití části dvora bytového domu Komenského nám čp. 131 pro účely ZŠ 
Komenského nám.  
RM souhlasí s poskytnutím části pozemku, parcelní číslo st. 157 v k. ú. Kralupy, o výměře 218m2, Základní 
škole Komenského nám. pro potřeby školy. 
č.usnesení:09/06/6/10 - Návrh nové Zřizovací listiny, ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou  
RM doporučuje ZM schválit návrh nové zřizovací listiny Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského 
nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace v předloženém znění.  
č.usnesení:09/06/6/11 - Návrh nové Zřizovací listiny, KaSS Kralupy nad Vltavou 
RM doporučuje ZM schválit návrh nové zřizovací listiny Kulturního a společenského střediska Kralupy nad 
Vltavou, příspěvkové organizace v předloženém znění.  
 
VII. ŽP+zeleň  
xxxxxxx 
 
VIII. SPR 
xxxxxxx 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
xxxxxxx 
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/06/10/1 - Vyhlášení nové soutěže „Nové logo města Kralupy nad Vltavou“ 
RM souhlasí s vyhlášením soutěže na téma Nové logo města Kralupy nad Vltavou pouze pro veřejnost                       
od 25. 2. 2009 do 1. 4. 2009. 
č.usnesení:09/06/10/2 – Žádost Farní charity o prominutí poplatku 
RM souhlasí s prominutím poplatku Farní charitě 10.000,- Kč za rok za služby v zapůjčených prostorách                 
OD Máj, kde provozují charitní šatník.  
č.usnesení:09/06/10/3 - Nákup kancelářského nábytku na MěÚ v roce 2009 
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RM schvaluje za dodavatele kancelářského nábytku na MěÚ pro rok 2009 spol. JP Kontakt, s. r. o.,                          
za zvýhodněných obchodních podmínek uvedených v nabídce společnosti – viz příloha č. 2. důvodové zprávy. 
č.usnesení:09/06/10/4 - Povolení použití znaku města klubu vodních sportů 
RM souhlasí s použitím znaku města Kralupy nad Vltavou Klubem vodních sportů Kralupy za účelem 
reprezentace města při soutěži „Kralupská míle“, která bude součástí programu Dnů Kralup v červnu 2009. Znak 
bude prezentován při oslovení potenciálních sponzorů pro akci Kralupská míle a na tiskopisech souvisejících 
s prezentací Dnů Kralup 2009. 
č.usnesení:09/06/10/5 - Vyhlášení „Grantů na podporu zájmových aktivit v roce 2009“ 
RM souhlasí s přidáním dvou programů do „Grantového schéma na rok 2009“.  
RM schvaluje vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o grant na podporu zájmových aktivit v roce 2009. 
 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/06/11/1 – Zápis bytové komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise dne 9. 2. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/06/12/1 - Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za 12/2008 a 1/2009. 
 
XIII. Dodatečné materiály (po uzávěrce)Podněty a informace členů RM 
xxxxxxxxxxxxxxx 
XIV. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/06/14/1 - Dopravně analytická studie a pasport parkovacích kapacit 
Odloženo,  
RM ukládá odboru RIaSM zjistit z jakých prostředků by se studie hradila (není zahrnuta v rozpočtu). 
RM ukládá Ing. Czechmannovi studii o řešení parkování ve městě, vypracovanou MěP, předat k posouzení 
dopravní komisi. 
č.usnesení:09/06/14/2 - Nabídka společnosti Bohemia power, s. r. o., na dodávky plynu a elektrických 
energii pro MěÚ a příspěvkové organizace města Kralupy nad Vltavou 
RM ukládá vedoucím PO a MěÚ předložit do 15. 3. 2009, podle konečného vyúčtování roku 2008, přehled 
odebraného množství energii roztříděných podle čísel odběrných míst a současných tarifů.   
č.usnesení:09/06/14/3 - Návrh na převedení sekundárních rozvodů tepla a vody do vlastnictví Společenství 
vlastníků bytových jednotek 
RM ukládá MěBP v součinnosti s odborem RI svolat schůzku za účasti Společenství vlastníků domů 
odebírajících od MěBP teplo a vodu sekundárním rozvodem, zástupce společnosti DOMSERVIS, zástupců 
MěBP a MěÚ za účelem prodiskutování možností převodu sekundárních rozvodů do vlastnictví Společenství 
vlastníků. 
č.usnesení:09/06/14/4 – Informace JUDr. Červenky 
RM bere na vědomí informaci JUDr. Červenky o stavu vyšetřování zpronevěry majetku města na finančním 
odboru. 
č.usnesení:09/06/14/5 – Měřiče rychlosti 
RM bere na vědomí informaci npr. Štrombacha o možnostech provozování měřičů rychlosti městem Kralupy. 
č.usnesení:09/06/14/6 – Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2009 
RM bere na vědomí informaci předsedkyně KV Mgr. Volkové o návrhu plánu činnosti KV pro rok 2009. 
č.usnesení:09/06/14/7 – Dopravní značení „obytná zóna“ 
RM ukládá MěP prověřit účelnost umístění dopravního značení „obytná zóna“ v lokalitách Kralup nad Vltavou. 
č.usnesení:09/06/14/8 – Kompetence starosty, místostarosty a členů RM 
RM bere na vědomí návrh pracovních náplní starosty, místostarosty a členů RM na období 2009 – 2010 (viz. 
příloha). 
č.usnesení:09/06/14/9 – Doplnění členů komisí 
RM souhlasí s doplněním členů komise dopravní a komise pro vzdělávání, kulturu a školství. 
RM jmenuje členem dopravní komise Milana Kaisera.  
RM jmenuje členy komise pro vzdělávání, kulturu a školství Martina Odvodyho a Zuzanu Brožovou. 
č.usnesení:09/06/14/10 – Výběrové řízení na ředitele MěBP 
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na ředitele MěBP v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:09/06/14/11 – Dopis ředitele České rafinérské, a. s. 
RM bere na vědomí dopis ředitele České rafinérské, a. s., hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Rathovi. 
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č.usnesení:09/06/14/12 – Jednání s firmou KonekTel, a. s. 
RM bere na vědomí informaci starosty o jednání s firmou KonekTel, a.s., ohledně smlouvy na měřiče rychlosti. 
č.usnesení:09/06/14/13 – Malá ledová plocha ZS 
RM bere na vědomí informaci o schůzce se zástupci hokejového oddílu Kaučuk Kralupy o problematice malé 
ledové plochy na ZS. 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


