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V Ý P I S    z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. května 2010 
(RM č. 9) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/09/1/01 - Schválení programu RM č. 2 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 2 
RM schvaluje program 2. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 8/2010. 
RM schvaluje program ZM, které se bude konat 12. května 2010. 
č.usnesení:10/09/1/02 - Oprava administrativní chyby usnesení č.10/ 
RM schvaluje opravu administrativní chyby č. usnesení: 10/08/5/02 ze dne 20. dubna 2010 v tomto znění: 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 21/97/719 o ukončení nájmu pozemku parc. č. 48/64 
v k. ú. Lobeč a odstranění stavby regulační stanice do konce roku 2010 na náklady společnosti                             
RWE GasNet, s. r. o. 
RM ukládá odboru RI provést kontrolu předmětného pozemku po odstranění stavby. 
č.usnesení:10/09/1/03 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 10/07/6/03 a č:10/08/6/06 

1. RM schvaluje opravu administrativní chyby v části usnesení č:10/07/6/03 ze dne 6. dubna 2010 
v tomto znění: 
RM schvaluje zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2009 do 
jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
MŠ Gen. Klapálka: převod celé částky ve výši 2.685,92 Kč do rezervního fondu.  
MŠ Dr. Ed. Beneše: převod částky ve výši 64.032,36 Kč do rezervního fondu. 
                                   převod částky ve výši 116.754,68 Kč do rezervního fondu.  
KaSS: převod finanční částky ve výši 320.585,-Kč do rezervního fondu. 
Částku ve výši 42.663,-Kč převod do fondu odměn a zbývající částku ve výši 100.000,-Kč převod 
rezervní fondu. 

 
2. RM schvaluje opravu administrativní chyby v části usnesení č:10/08/6/06 ze dne 20. dubna 2010 

v tomto znění: 
RM schvaluje zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkové organizace městské muzeum 
za rok 2009 následovně:  
převod částky ve výši   70.000,00 Kč do rezervního fondu   
finanční částku ve výši  50.000,00 Kč převod do rezervního fondu 
částku ve výši  31.843,03 Kč převod do fondu odměn, kde poslouží jako rezerva 

mzdových prostředků.  
 
II. OKTAJ 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/09/3/01 - Návrh závěrečného účtu města Kralupy nad Vltavou za rok 2009, jehož součástí je 
zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2009 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2009 a dát 
souhlas s celoročním hospodařením města Kralupy nad Vltavou za rok 2009 a to bez výhrad. 
 
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kralupy 
nad Vltavou za rok 2009 s tímto závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/09/4/01 - Zajištění organizace výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad 
Vltavou – I. etapa 
RM schvaluje zajištění organizace výběrového řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách                 
ve znění pozdějších předpisů, na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ 
společností ACCON managers & partners, s. r. o., Praha 6, za celkovou cenu 66.000 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:10/09/4/02 - Návrh odměn ředitelům TSM, PB, MěBP 
Odloženo. 
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č.usnesení:10/09/4/03 – Oprava kanalizace v areálu pivovaru 
RM bere na vědomí informaci o žádosti nájemce o řešení havarijního stavu kanalizace v areálu pivovaru. 
RM souhlasí s provedením opravy kanalizační šachty. 
č.usnesení:10/09/4/04 – Záměr vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu OD Perla 
RM bere na vědomí záměr majitele objektu OD Perla na výstavbu fotovoltaické elektrárny na objektu OD 
Perla. 
RM souhlasí s vyvoláním osobního jednání zástupce města s majitelem objektu OD Perla. 
č.usnesení:10/09/4/05 – Změna plánovací smlouvy pro zajištění přístupu na novou lokalitu v kat. území 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
1.) RM souhlasí s textem - úpravou plánovací smlouvy ve znění: 
II. 
Navrhované změny stávající veřejné infrastruktury 
Nová lokalita 11ti rodinných domů bude dočasně vybavena vlastní likvidací splaškových vod. Společně 
s ostatními inženýrskými sítěmi bude vybudována splašková kanalizace na pozemcích p. č. 172/2 a 172/3                 
v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou na náklady žadatele. Po navýšení kapacity ČOV Zeměchy nebo jiném 
vyřešení likvidace splaškových vod z obce Zeměchy, bude celá lokalita napojena na veřejnou kanalizační síť. 
 
VIII. 
Závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury včetně záruky 
Žadatel se zavazuje, že do 120 dnů po kolaudaci předá uvedenou stavbu městu Kralupy nad Vltavou. V případě, 
že nedojde ke splnění tohoto závazku ze strany žadatele, bude do majetku města bezúplatně převedeno 2.000 m2 
z pozemku p. č. 172/1 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou. 
 
2.) RM doporučuje ZM schválení upravené plánovací smlouvy. 
č.usnesení:10/09/4/06 – Nemocnice – oprava komunikace v objektu RHG 
RM souhlasí s provedením opravy živičného povrchu v areálu nemocnice. 
RM souhlasí s provedením opravy z prostředků TSM. 
č.usnesení:10/09/4/07 – Nemocnice – instalace klimatizačních jednotek v objektu RHG 
RM souhlasí s provedením instalace klimatizačních jednotek v objektu RHG na náklady nájemce. 
RM nesouhlasí s čerpáním finančních prostředků na výše uvedenou akci v částce 101.100,- Kč včetně DPH               
z  HČ – opravy nemocnice. 
č.usnesení:10/09/4/08 – Technický dozor na akci „Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí“ 
RM schvaluje Evžena Geyera na výkon stavebního dozoru na akci: „Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí 
Kralupy nad Vltavou“, včetně statických oprav korunové římsy a oprav zdobných štukatérských prvků za částku 
67.500,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/09/5/01 – Revokace usnesení a doplnění dodatku ke smlouvě o zajištění provozu útulku 
RM revokuje své usnesení č. 10/08/5/03 ze dne 20. 4. 2010 v části týkající se odstranění vrat takto: Nefunkční 
vrata budou zajištěna svařením. Zbývající funkční vrata zůstanou zachována. 
 
RM schvaluje doplnění dodatku č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o zajištění provozu útulku pro psy, uzavřené 
s Monikou Kolkovou, U Cukrovaru 1075, Kralupy nad Vltavou, IČO: 65600843 o toto ujednání: 

Veškeré stavební úpravy objektu bez čp./č.e. – jiné stavby, na pozemku parc. č. st. 1478, smí provozovatelka 
provádět jen po předchozím písemném souhlasu vlastníka nemovitosti, případně povolení vydaného 
příslušným stavebním úřadem. V případě provedení schválených stavebních úprav je provozovatelka 
provede na vlastní náklady. Za takto provedené úpravy nebude provozovatelce po skončení smlouvy 
poskytnuta žádná finanční náhrada.  

č.usnesení:10/09/5/02 - Záměr města pronájem částí pozemku v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje záměr města pronajmout části pozemku parc. číslo 83/1 v k ú. Lobeček k zahrádkaření stávajícím 
vlastníkům rodinných domků čp. 750-752 v ulici I. Olbrachta. Záměr města bude zveřejněn na úřední desce               
a webu města. 
Vlastníci dotčených RD budou o možnosti nájmu pozemku a nájemném ve výši 5,- Kč/m2/rok informováni 
v době vyvěšení záměru města. 
č.usnesení:10/09/5/03 - Informace k využití stodoly na Strachově 
RM bere na vědomí informaci k využití stodoly na Strachově. 
č.usnesení:10/09/5/04 - Ukončení nájmu pozemku pod garáží dohodou a záměr jeho dalšího nájmu 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 86/02/700/SM. 
RM schvaluje změnu v užívání garáží. 
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RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo st. 460 v k. ú. Lobeč pod stávající zděnou 
garáží. Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města.  
č.usnesení:10/09/5/05 - Žádost o prominutí poplatku za veřejné prostranství 
RM schvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství Ekologickému centru Kralupy nad Vltavou 
v době od května do září 2010 v rozsahu 3 m2.  
č.usnesení:10/09/5/06 - Konání dětských závodů SDH 
RM bere na vědomí využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání dětského závodu SDH Kralupy nad 
Vltavou dne 30. 5. 2010 od 7:00 do 18:00 hodin. 
č.usnesení:10/09/5/07 - Žádost o prodloužení výpůjčky pozemků 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 227/00/719/SM, ve kterém bude zahrnut i pozemek parc.            
č. 49/34 ze smlouvy č.155/03/700/SM, s účinností ode dne 27. 6. 2010 na dobu 10 let. 
č.usnesení:10/09/5/08 - Návrh na schválení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí - PO Technické služby města – 
návaznost na nové zřizovací listiny PO 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Kralupy nad Vltavou                                  
a příspěvkovou organizací Technické služby města Kralup nad Vltavou, Libušina 123, 278 01Kralupy nad 
Vltavou, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/09/5/09 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací TSM dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 556/99/719/SM, uzavřené s příspěvkovou organizací Technické 
služby Města Kralup nad Vltavou na objekty uvedené v čl. 1.1. smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, 
dohodou ke dni 31. 5. 2010. 
č.usnesení:10/09/5/10 - Dětské hřiště na městském koupališti v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci o výběru dodavatele herních prvků na dětské hřiště na městském koupališti – 
spol. PALIS Plzeň, s. r. o., za cenu 125.171,00 Kč vč. DPH.  
RM ukládá odboru SM předložit nabídky nejméně 3 firem + poptat další. 
č.usnesení:10/09/5/11 - Žádost o bezplatný pronájem pozemku pro hasičskou soutěž 
RM schvaluje bezúplatné využití pozemku č. 51/1 v k. ú. Mikovice pro pořádání hasičské soutěže                           
dne 26. 6. 2010 od 7:30 hod. do 15:00 hodin. 
č.usnesení:10/09/5/12 - Žádost o rozšíření plochy bytu 
RM neschvaluje rozšíření plochy bytu v budově koupaliště čp. 600, ulice Ke Koupališti, určeného pro správce 
městského koupaliště, o část společné chodby o ploše 5,4 m2.  
č.usnesení:10/09/5/13 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy, Lobeč, Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV a kabelových skříní typu SR a SS ve zděném pilíři na pozemcích města pp. 470, pp. 347/11,                  
pp. 347/9, pp. 347/10 v k. ú. Lobeč; pp. 158/2, pp. 164/1, pp. 182/1, pp.158/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou;               
pp. 102/17, pp. 102/18, pp. 102/16, pp. 97/5, pp. 93/72, pp. 93/77, pp. 92/24, pp.91/130, pp. 91/120 v  k. ú. 
Mikovice, jejichž 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  3.500,- Kč za prvních 10 bm 
trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. K náhradě za zřízení věcného břemene 
bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:10/09/5/14 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN a VN a betonového podpěrného bodu na pozemku pp. 518/28 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 3.500,- Kč za prvních 10 bm trasy a120,- Kč za každý další bm 
trasy uložení vedení do pozemků. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:10/09/5/15 - Informace k prodeji nemocnice 
RM bere na vědomí informaci o přípravě podkladů k prodeji nemocnice v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:10/09/5/16 - Požární vodovody v OD Máj  
RM bere na vědomí Zápis o kontrole požárních vodovodů OD Máj ze dne 26. 4. 2010, ve kterém je uvedena 
nutná výměna všech starých hliníkových ventilů za nové (mosaz) 9 ks. 
RM ukládá odboru SM předložit cenovou nabídku na nové mosazné ventily (9 ks). 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/09/6/01 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 4329, pol. 5169 na kap. 2, § 4329, pol. 5221 ve výši 100.000,- Kč, 
na činnost terénního programu v rámci drogové prevence Semiramis, o. p. s., Nymburk. 
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č.usnesení:10/09/6/02 - Příspěvek na minimální program prevence kriminality pro základní školy 
RM schvaluje základním školám příspěvek na minimální program prevence kriminality a to takto: 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou – Třebízského  15.000,- Kč 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou 18.000,- Kč 
ZŠ Kralupy nad Vltavou – Komenského  25.000,- Kč 
ZŠ Kralupy nad Vltavou – Gen. Klapálka  30.000,- Kč 
RM schvaluje vyplacení příspěvku na minimální program prevence kriminality z kap. 2. § 4329, pol. 5331. 
č.usnesení:10/09/6/03 – Rozpočtová změna ZŠ Komenského (prevence kriminality) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 4329, pol. 5169 na kap. 2, § 4329, pol. 5331 ve výši 20.000,- Kč. 
č.usnesení:10/09/6/04 – Příspěvek pro ZŠ Kralupy nad Vltavou – Komenského na Malou policejní 
akademii 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského 198 příspěvek na program prevence kriminality                      
tzv. Malou policejní akademii a to ve výši 20.000,- Kč. 
RM schvaluje vyplacení příspěvku na program prevence kriminality tzv. Malou policejní akademii z kap. 2,              
§ 4329, pol. 5331. 
č.usnesení:10/09/6/05 – Školní informační kanál (ŠIK) 
RM neschvaluje zavedení školního informačního kanálu ve 4. základních školách. 
č.usnesení:10/09/6/06 – Plnění usnesení ze dne 23. 3. 2010 – jednotná kritéria pro přijetí dětí do MŠ 
v Kralupech nad Vltavou  
RM bere na vědomi kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, schválené ředitelkami kralupských 
mateřských škol, dle přílohy v důvodové zprávě.  
č.usnesení:10/09/6/07 – Faktury za LSPP 
RM schvaluje uhrazení faktur LSPP za období od ledna do března 2010. 
č.usnesení:10/09/6/08 – Doporučení Sociálně zdravotní komise Radě města 
RM bere na vědomí doporučení Sociálně zdravotní komise o možnosti vzniku dalších tříd v současných 
mateřských školách (v MŠ Gen. Klapálka a ZŠ a MŠ Třebízského). 
č.usnesení:10/09/6/09 – Informace o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu r. 2010 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou. 
MŠ Dr. E. Beneše bude uzavřena od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010, náhradní provoz zajišťuje MŠ Gen. Klapálka. 
 
ZŠ a MŠ Třebízského bude uzavřena od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010, náhradní provoz od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010 
zajišťuje MŠ Gen. Klapálka, náhradní provoz od 1. 8. 2010 do 31. 8. 2010 zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše 
 
MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena od 1. 8. 2010 do 31. 8. 2010., náhradní provoz zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše. 
č.usnesení:10/09/6/10 - Opravy a údržba v NsP Kralupy nad Vltavou (RHG, s. r. o., Kralupy nad Vltavou) 
Odloženo. 
č.usnesení:10/09/6/11 - Příspěvek pro ZŠ Revoluční (prevence kriminality) 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682 příspěvek na školní preventivní strategii v oblasti 
sociálně patologických jevů a to ve výši 25.000,- Kč. 
RM schvaluje vyplacení příspěvku na školní preventivní strategii v oblasti sociálně patologických jevů z kap. 2, 
§ 4329, pol. 5331. 
č.usnesení:10/09/6/12 - Rozpočtová změna 
STAŽENO 
č.usnesení:10/09/6/13 - Příspěvek prevence kriminality pro Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje vyplatit Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou příspěvek na program prevence kriminality              
a to ve výši 10.000,- Kč. 
RM schvaluje vyplacení příspěvku na program prevence kriminality tzv. Malou policejní akademii z kap. 2,               
§ 4329, pol. 5331. 
č.usnesení:10/09/6/14 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu č. 361 v DPS na adrese V Luhu 1181, Kralupy n. Vlt.. 
č.usnesení:10/09/6/15 – Žádost o udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS a přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS. 
RM schvaluje přidělení bytu č. 255 v DPS V Luhu 1181, Kralupy n. Vlt.. na dobu určitou 1 roku od usnesení 
RM. 
č.usnesení:10/09/6/16 – Žádost o udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS a přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS. 
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RM schvaluje přidělení bytu č. 157 v DPS V Luhu 1181, Kralupy n. Vlt., na dobu určitou 1 roku od usnesení 
RM. 
č.usnesení:10/09/6/17 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM neuděluje trvalou výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 panu Martinu 
Píseckému, bytem Máchova čp. 284, 278 01 Kralupy nad Vltavou, při pořádání kulturní akce – diskotéky 
v Klubu Dřevák v určených dnech do 03:00 hodin ranní následujícího dne. 
RM požaduje od žadatelů o výjimku z OZV č. 1/2010 prohlášení OHS Mělník o hlukové zátěži. 
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/09/8/01 - Výběr zhotovitele na akci „Varovný monitorovací systém před povodněmi města 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje “ spol. Kanspo, s. r. o., Požárníků 302/18, Kroměříž, jako zpracovatele podání žádosti o dotaci            
z  Operačního programu životní prostředí na akci „Varovný monitorovací systém před povodněmi města 
Kralupy nad Vltavou“, za cenu 238.800,- Kč vč. DPH. A jako náhradníka spol. VRV, a. s., Nábřežní 4, Praha 5, 
za cenu 418.800,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:10/09/8/02 - Návrh dotačních možností pro KaSS 
1. RM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, na zateplení 

Kulturního a společenského střediska Kralupy a přípravu povinných příloh k žádosti o dotaci. 
2. RM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci KaSS v rozsahu: 

podlaha sál, podlaha jeviště, všechny průchozí skleněné dveře, divadelní sedačky, oprava příp. výměna 
motoru jevištní plošiny, rekonstrukce kanalizace, nutná rekonstrukce WC, a po dohodě s projektantem a 
zpracovatelem žádosti o dotace, příp. výměnu klimatizace v prostorách kina. 

3. RM schvaluje proplacení přípravy příloh k žádostem o dotace z finančních prostředků, které byly 
v rozpočtu schváleny jako „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 

4. RM požaduje před podáním žádosti předložit finanční rozpočet na obě výše uvedené žádosti o dotace. 
 

IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/09/9/01 - Omezení provozu MěBP 
RM bere na vědomí omezení provozu MěBP ve dnech 17. 5. – 21. 5. 2010. 
č.usnesení:10/09/9/02 - Výsledek kontroly Státní energetické inspekce 
RM bere na vědomí výsledek kontroly Státní energetické inspekce na stanovení ceny tepla dodávaného MěBP 
Kralupy nad Vltavou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/09/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise ze dne 19. 4. a 22. 4. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ze dne 14. 4. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 28. 4. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 21. 4. 2010. 
č.usnesení:10/09/11/2 – Odvolání člena RR Kralupského Zpravodaje 
RM schvaluje odvolání Lenky Pavlíčkové z Redakční rady s účinností od 30. 4. 2010. 
č.usnesení:10/09/11/3 - Znak města 
RM neschvaluje výrobu 2 ks panelů se znakem města, logem maskota kralupských sportovců a nápisem „Město 
Kralupy nad Vltavou podporuje mládežnický sport“ – rozměry 1,5 x 1,1m.  
č.usnesení:10/09/11/4 – Příspěvek oddílu tenisu 
RM schvaluje příspěvek oddílu tenisu na energie za rok 2009 ve výši 39.100,- Kč. Bude hrazeno z kap. 2,                
§ 3419, pol. 5229. 
č.usnesení:10/09/11/5 – Rozpočtová změna 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu na částku ve výši 143.000,- Kč z kap. 2, 3419, položka 5229 
na kap. 10, § 6223, položka 5173. Z této položky budou provedeny platby autobusů na sportovní akce                      
do partnerských měst: 
BK JUNIOR, Banyus sur Mer (Francie)  60.000,- Kč 
VOLEJBAL, Komárno (Slovensko )  41.000,- Kč 
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VOLEJBAL, Hennigsdorf (Německo)  42.000,- Kč 
 
XII. Informace na vědomí  
 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
č.usnesení:10/09/13/1 – Souhlas s umístěním místa podnikání 
RM souhlasí s umístěním místa podnikání na adrese: byt č. 6, Komenského náměstí čp. 198, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou panu Zachary Barnesovi, typ živnosti: mimoškolní výchova a vzdělávání – lektorská činnost.  
 
č.usnesení:10/09/13/2 – Podněty a informace členů RM 
1) RM ukládá TSM osadit dopravní značky dle dopravní studie v lokalitě Mikovice. 
 
2) RM bere na vědomí informaci o rozsudku Vrchního soudu v kauze Adámková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


