
V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 
(RM č. 29) 

Upozorněni: 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:11/29/1/01 - Schválení programu RM č. 29  
RM schvaluje program 29. zasedání RM k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM č. 28/2011 (plnění 
usnesení). 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/29/2/01 – Změna platového výměru ředitele MěBP 
RM schvaluje změnu platového výměru ředitele MěBP v Kralupech nad Vltavou, dle předloženého návrhu                  
(viz příloha důvodové zprávy), s účinností od 1. 11. 2011. 
č.usnesení:11/29/2/02 - Žádost o rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 11 - OKTAJ 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:   
  z kap. 11  § 6171  položka   5166  - 40 000,- Kč 
na kap. 11  § 6171  položka   5169 + 40 000,- Kč 
 
2.RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11: 
  z kap. 11  §  6171  položka   5166   - 100 000,- Kč 
na kap. 11  §  6171  položka   5139  + 100 000,- Kč 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/29/3/01 - Směrnice – EVIDENCE, ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB 
RM schvaluje směrnici “Evidence, účtování a oceňování zásob“ s účinností od 15. 11. 2011. 
č.usnesení:11/29/3/02 - Rozpočtové opatření č. 28/2011 
RM schvaluje Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků – finančního daru do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 10.000 Kč. 

Jedná se o dar od pana J. K. pro město Kralupy nad Vltavou za účelem uspořádání akce „5. Městský ples 
2011“. 
navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 10.000 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 10.000 Kč. 

 

2. Přijetí 1. části investiční dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 263.390,15 Kč, účelově 
určené na akci „Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou v ulici Gen. Klapálka podél silnice 
II/101“. 
navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, pol. 4213 o 263.390,15 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 263.390,15 Kč.     

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/29/4/01 – Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ ul. Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje jako zhotovitele provedení MaR v rámci akce „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ ul. Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou spol. Automatizace a regulace, Ing. Miroslav Šimánek, Prvomájová 1356/10, Praha 5                 
za celkovou cenu 114.642 Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena smlouva. 
č.usnesení:11/29/4/02 – Úprava projektu „Cyklostezka A“ 
RM schvaluje přepracování projektu „Cyklostezka A“ firmou Rybář stavební, s. r. o. se sídlem v Mělníku, 
náměstí Míru 50, 276 01, za cenu 49. 920,- Kč. 
RM schvaluje   rozpočtovou změnu na částku 49. 920,- Kč z kap., § 6171, pol. 6121 (projektová dokumentace 
celkem) na kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 175 (cyklostezka Kralupy nad Vltavou – Zeměchy). 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/29/5/01 – Žádost o prominutí části nájmu - farmářské trhy 
RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc říjen a listopad ve výši 4.000,- Kč za pronájem části pozemku 
parc. č. 83/57 v k. ú. Lobeček Ing. Lucii Grunclové , nájemní smlouva č. 62/11/700/RIaSM. 
č.usnesení:11/29/5/02 - Nájem části objektu Strachov č.p.14 



RM schvaluje nájemcem části objektu čp. 14 v k. ú. Lobeček (nebytových prostor v přízemí a I. patře objektu 
v areálu Strachov celkem o výměře 188,2 m2) za účelem zřízení skladu, společnost JVV spol. s r. o., IČO: 
45144893. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bude činit 1.000 
Kč/ měsíc. 
 
Do nájemní smlouvy budou nad rámec běžné nájemní smlouvy zapracovány tyto povinnosti  
- připojení elektroměru na náklady nájemce a uzavření smlouvy s dodavatelem energie 
- uzavření smlouvy s dodavatelem na odvod odpadních vod-stočného   
- doložení kopií těchto smluv  
- zajištění a úhrada zákonných revizí souvisejících s užíváním předmětu nájmu na náklady nájemce 
č.usnesení:11/29/5/03 - Žádost o bezúplatné umístění reklamního banneru na plot bývalé nemocnice 
RM schvaluje bezúplatné umístění reklamního banneru na plot bývalé nemocnice na dobu neurčitou 
občanskému sdružení Fit For You, zastoupeného PhDr. Václavem Bělíkem, PhD.  
č.usnesení:11/29/5/04 - Návrh výjimky z provozního řádu OD Máj 
RM schvaluje výjimku z provozního řádu OD Máj, bodu VII. – provozní doba takto:  
Provozní doba tři soboty a neděle před vánočními svátky zůstane v rozsahu obvyklém pro běžný rok:  

Pondělí až pátek:       8.00 -  18.00 hod 
Sobota: 8.00 -  12.00 hod 
Neděle a svátky: Zavřeno 

č.usnesení:11/29/5/05 - Přidělení družstevního bytu č. 15 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 15 v čp. 100 Na Hrádku manželům K. + M. Č. do nájmu, na dobu 
neurčitou, jako novým vlastníkům příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“,                 
s účinností od 1. 12. 2011.  
č.usnesení:11/29/5/06 – Žádost o vrácení nájemného za listopad 2011 
RM schvaluje prominutí plateb  nájemného za byty č.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 bytového domu čp. 917 Šafaříkova 
ulice za měsíc listopad a prosinec 2011. 
č.usnesení:11/29/5/07 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – Purkyňovo nám. čp. 1174 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 11. 2003 uzavřené s AHL Kralupy nad Vltavou                         
na nebytové prostory v přízemí bytového domu čp. 1174, Purkyňovo náměstí dohodou ke dni 31. 8. 2011. 
RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor o celkové ploše 56,8 m2 v přízemí bytového domu                      
čp. 1174, Purkyňovo nám., Kralupy nad Vltavou. Výše nájmu 1.000,00 Kč/m2/rok. 
č.usnesení:11/29/5/08 – Hlášení volného bytu 
1. Odloženo . 
2. RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 7, Horymírova čp. 943 obálkovou metodou, za podmínky 

rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce. 
č.usnesení:11/29/5/09 – Bytové záležitosti   
4x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
č.usnesení:11/29/5/10 - Odprodej zásahového vozidla  CAS 16 IFA 
RM schvaluje odboru RIaSM, na základě návrhu velitele JSDH Kralupy n. Vlt., odprodej hasičské cisterny CAS 
16 IFA JSDH Kralupy nad Vltavou Obecnímu úřadu Straškov-Vodochody za cenu 40.000,- Kč. 
RM schvaluje zařadit finanční prostředky z prodeje zásahového vozidla  CAS 16 IFA do rozpočtu města                     
na § JSDH Kralupy n. Vlt. a použít na nákup nové zásahové cisterny kap. 7, § 5512, pol. 6123 (nákup 
dopravních prostředků). 
č.usnesení:11/29/5/11 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku                  
pp. 328/1 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., 
se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč. K náhradě za zřízení 
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/29/5/12 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN a rozpojovací skříně na pozemku pp. 119/17 v k. ú. Lobeček, 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. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/29/5/13 - Návrh na navýšení vstupného do Plaveckého bazénu 
RM schvaluje cenu vstupného do krytého Plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou od 1. 12. 2012:  
Bazén  
Dospělí 50,- Kč/1 hod. 30min. 
Děti do 15ti let 40,- Kč/1 hod. 30min. 
Důchodci 40,- Kč/1 hod. 30min. 



ZTP,ZTP/P 40,- Kč/1 hod. 30min. 
Rodinné vstupné (2dospělí+2děti) 140,- Kč/1 hod. 30min. 
Permanentka dospělí  425,- Kč/10 vstupů 
Permanentka děti   340,- Kč/10 vstupů 
Permanentka důchodci, ZTP,ZTP/P  340,- Kč/10 vstupů 
  
Sauna  
dospělí 100,- Kč/2 hod. 
děti do 15ti let 50,- Kč/2 hod. 
důchodci 90,- Kč/2 hod. 
ZTP,ZTP/P 90,- Kč/2 hod. 
permanentka dospělí 850,- Kč/10 vstupů 
č.usnesení:11/29/5/14 – Návrh odměn ředitelům PO za 2. pol. 2011 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům PO za 2. pololetí 2011. Odměny budou vyplaceny z prostředků 
jednotlivých organizací ve výši dle přílohy. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/29/6/01 - ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou – žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. změnu rozpočtu převodem finančních 
prostředků ve výši 65.000,- Kč z účtu 518-Služby, servis počítačové sítě na účet 511-Opravy a údržba.      
č.usnesení:11/29/6/02 - Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Třebízského         
a provedení rozpočtové změny   
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského čerpání částky ve výši 
21.000,-Kč z rezervního fondu školy a následnou změnu rozpočtu převodem finančních prostředků:   
z rezervního fondu     -21.000,- Kč  
na  účet 524 - zákonné sociální pojištění +20.400,- Kč 
na účet  527-  zákonné sociální náklady +     600,- Kč      
č.usnesení:11/29/6/03 - Žádost o výjimku pro přijetí do DPS  
RM neschvaluje udělení výjimky z kriterií pro přidělení bytu v DPS pro B. N..  
č.usnesení:11/29/6/04 - Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ a MŠ Třebízského na rok 2011                  
a 2012 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2011 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského, dle přílohy č. 1. 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského, dle přílohy č. 2. 
č.usnesení:11/29/6/05 - Žádost o rozpočtovou změnu pro MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka rozpočtovou změnu:  
z účtu 502 - Energie  - 100.000,-Kč  
na účet 511 – Opravy a údržba  +100.000,-Kč 
 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka rozpočtovou změnu:  
  z účtu 502 - Energie    - 150.000,-Kč  
na účet 501 – Spotřeba materiálu DDHM  + 150.000,-Kč 
Finanční částka ve výši 150.000,-Kč bude čerpána k zakoupení tří investičních prvků na zahradu MŠ. 
č.usnesení:11/29/6/06 - Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2011 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2011. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací ve výši dle přílohy. 
č.usnesení:11/29/6/07 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl.U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro M. P., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/29/6/08 - Návrh na přidělení bytu v DPS – Josef Kohák  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou,       
pro J. K., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/29/6/09 - Rozpočtová změna kap. č. 2 (opravy objektu „Puchwerk“) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu kap. č. 2 a to: 
  z kap. 2, § 3522, pol. 5171  –Kč 2.000,- 
na kap. 2, § 3421, pol. 5169 + Kč 2.000,- 
 
 



č.usnesení:11/29/6/10 - Oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních prázdnin 
RM bere na vědomí uzavření Mateřských škol v době vánočních prázdnin 2011 a to:  
MŠ Dr. E. Beneše od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011 
MŠ Gen. Klapálka od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011  
MŠ Třebízského  od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011 
č.usnesení:11/29/6/11 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy n. Vlt. s E. M., na dobu 
určitou od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012. 
č.usnesení:11/29/6/12 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu  v DPS U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy n. Vlt. s G. Z., na 
dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012. 
č.usnesení:11/29/6/13 – Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy n. Vlt. s E. B., na dobu 
určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012. 
č.usnesení:11/29/6/14 – ZŠ Gen. Klapálka – schválení zhotovitele „Oprava běžecké dráhy s okolní terénní 
úpravou“ 
RM schvaluje firmu Ing. Jiří Huptych - J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha10 na provedení akce: „Oprava 
běžecké dráhy s okolní terénní úpravou“ v ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka za celkovou cenu 399.942,- 
Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena smlouva s termínem realizace 02. – 05. 2012. Realizace 
akce bude hrazena z rozpočtu školy. 
č.usnesení:11/29/6/15 – Žádost RHG, spol. s r. o., o souhlas s podnájmem neurologické, ortopedické                    
a interní ambulance 
Odloženo. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/29/7/01 - Posouzení stavu borovice v ulici Tylova 
RM bere na vědomí informaci o posouzení stavu borovice v ulici Tylova. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/29/8/01 - Vrácení daru od společnosti Mero ČR, a. s. 
Odloženo. 
č.usnesení:11/29/8/02 – Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje Rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města: 

a) z § 6223, pol. 5163, org. 2444 na § 3399, pol. 5194 –   2.000,- Kč  
b) z § 6223, pol. 5163, org. 2333 na § 3399, pol. 5194 –   2.000,- Kč  
c) z § 6223, pol. 5169, org. 2333 na § 3399, pol. 5194 –   3.500,- Kč  
d) z § 6223, pol. 5173, org. 2333 na § 3399, pol. 5194 – 15.000,- Kč  
e) z § 6223, pol. 5173, org. 2444 na § 3399, pol. 5194 –   3.900,- Kč  
f) z § 6223, pol. 5175, org. 2333 na § 3399, pol. 5194 –   1.800,- Kč  
g) z § 6171, pol. 6129 na § 6171, pol. 5137                  – 58.810,- Kč 

č.usnesení:11/29/8/03 – Proplacení faktur k dotačním projektům – rozpočtové změny 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 4.480.786,- Kč (Evropská stavební, s. r. o.) z kap. 5, § 3113, pol. 
6121, org. 112 (tělocvična ZŠ Gen. Klapálka) na kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 18.920,- Kč (Louda) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD celkem)                 
na kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 18.000,- Kč (Stavex) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD celkem)            
na kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 5.280,- Kč (pamětní deska) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD 
celkem) na kap. 5, § 3113, pol. 6121, org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 5.280,- Kč (pamětní deska) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD 
celkem) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 309 (zateplení MŠ Beneše). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 5.520,- Kč (pamětní deska) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD 
celkem) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 155 (zateplení MŠ U Jeslí). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 5.520,- Kč (pamětní deska) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD 
celkem) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 310 (zateplení MŠ Mikovická). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 5.520,- Kč (pamětní deska) z kap. 5, § 6171, pol. 6121               
(PD celkem) na kap. 5, § 3111, pol. 6121, org. 154 (zateplení MŠ Gen. Klapálka). 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 52.887,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD celkem) na kap. 5,                
§ 2212, pol. 6121, org. 330 (komunikace Cukrovar). 



3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 29.400,- Kč (Stavex - BOZP) z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD 
celkem) na kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 322 (bezbariérový chodník Gen. Klapálka). 
   RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 23.000,- Kč (Kubísek - aut.dozor) z  kap. 5, § 6171, pol. 6121 
(PD celkem) na kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 322 (bezbariérový chodník Gen. Klapálka). 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/29/9/01 - Prominutí nájemného 
RM schvaluje  prominutí nájemného v adekvátní výši odpovídající době provádění oprav v bytě č. 5                        
ve Smetanově ulici čp. 211.  
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
xxxx 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/29/11/1 - Změna vyplacení příspěvku na grant pro KČT - TOM 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 7.000,- Kč v rámci spoluúčasti města při schválení podaných grantů  
sportovnímu oddílu KČT –TOM (turistická aktivita). Příspěvek na grant bude čerpán z rezervy města – 
spoluúčast k dotacím 
  Z kap. 1, § 6409, pol. 5901 – rezerva města – spoluúčast k dotacím 
Na kap. 2, § 3419, pol. 5229 – ostatní tělovýchovná činnost 
č.usnesení:11/29/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise: Rozpočtové dne 31. 10. 2011 a 7. 11. 2011. 

Kulturní a školské dne 19. 10. 2011. 
Sportovní dne 8. 11. 2011. 
Sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 17. 10. 2011  
Redakční rady KZ 11. 11. 2011. 

č.usnesení:11/29/11/3 – Ponížení příspěvku sportovního oddílu JUDO Kralupy nad Vlt. 
RM schvaluje schválení ponížení příspěvku pro sportovní oddíl JUDO Kralupy nad Vlt. Důvodem ke snížení               
je skutečnost, že při odevzdání vyúčtování bylo zjištěno, že skutečné náklady byly výrazně nižší oproti 
plánovaným nákladům. 
Akce – Kralupy Cap  
Plán. náklady 31.900,-Kč 
Skut. náklady 21.840,-Kč  
Příspěvek odsouhlasený 15.000,-Kč 
Příspěvek ponížen na 10.300,-Kč 
 
Akce – Kvalifikace na olympiádu mládeže 
Plán. náklady 11.000,-Kč 
Skut. náklady 8.309,-Kč 
Příspěvek odsouhlasený 7.000,-Kč 
Příspěvek ponížen na 5.200,-Kč 
 
XII. Informace na vědomí  
xxxx 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:11/29/13/1 – Podněty a informace členů RM 
RM jmenuje paní Lenku Císlerovou členkou kulturní a školské komise. 
 
RM ukládá TSM provádět v zimním období přednostně v případě potřeby posyp části ulice Mostní v úseku                 
od křižovatky Na Františku ke křižovatce s ul. Třebízského na náklady města. 
 
RM neschvaluje úhradu požadovaných víceprací v rámci akce „PD – adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou“ spol. RH-arch., s., r. o., Praha 1, na řešení interiérů ve výši 20.000 Kč bez DPH a víceprací na DVZ                  
ve výši 20.000 Kč bez DPH.  

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


