V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. ledna 2012
(RM č. 1)
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:12/01/1/01 - Schválení programu RM č. 31
RM schvaluje program 31. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 30/2011 (plnění usnesení).

II.

OKTAJ+kanc. STA

č.usnesení:12/01/2/01 – Smlouva o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s realizací projektu
RM bere na vědomí „Smlouvu o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s realizací projektu sledování
a hodnocení imisní zátěže na pozemku města“, uzavřenou se Zdravotním ústavem, Praha, předkládanou
do výzvy XXVI. Operačního programu životního prostředí.
č.usnesení:12/01/2/02 – Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rámci rozpočtu
města za rok 2011
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:
z kap. 11, § 6171, položka 5172
- 63.288,- Kč
na kap. 11, § 6171, položka 6111
+ 63.288,- Kč
č.usnesení:12/01/2/03 – Pololetní odměna jednateli „Kralupské sportovní, s. r. o.“ za 2. pol. 2011
RM schvaluje udělení pololetní odměny za 2. pol. 2011 pro pana Vladimíra Lánského, jednatele „Kralupská
sportovní, spol. s r. o.“ ve výši uvedené v důvodové zprávě.
č.usnesení:12/01/2/04 – Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2012
RM stanovuje počet zaměstnanců v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2012 na 121 zaměstnanců
(111 pracovních tabulkových míst, 10 zaměstnanců na MD a RD).

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/01/3/01 - Rozpočtové opatření č. 33/2011
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu r. 2011:
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 43.294 Kč, účelově určené
na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 43.294 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 1036 o 43.294 Kč.
2. Přijetí neinvestičního daru od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 60.000 Kč, za 1. místo
v rámci soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 60.000 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 60.000 Kč.
3. Přijetí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 33.152 Kč
na realizaci projektu „Farmářské trhy Kralupy nad Vltavou“.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 2141 o 33.152 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 33.152 Kč.
č.usnesení:12/01/3/02 - Směrnice o DPH
RM schvaluje „Směrnici o DPH“.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/01/4/01 - „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění provozu ZUŠ“ vícepráce
a méněpráce
RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění
provozu ZUŠ" firmou: Rybář stavební, s. r. o., se sídlem: nám. Míru 50, Mělník, za celkovou cenu 48.545,54 Kč
vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v provedení statického zajištění sloupu a nadpraží v baletním sále,
v realizaci SDK podhledů na sociálním zařízení a šatnách u baletního sálu.

RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky ve výši 48.545,54 Kč vč. DPH z prostředků určených
na centrum města a související akce. Předmětné finance budou použity na úhradu víceprací v rámci akce
„Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění provozu ZUŠ“.
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění
provozu ZUŠ“ do 12.03.2012.
č.usnesení:12/01/4/02 - Havarijní stav částí kanalizace v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Odloženo.
č.usnesení:12/01/4/03 - Stanovení komise pro posouzení kvalifikace v rámci výběrového řízení na akci –
„Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“
RM schvaluje složení komise pro posouzení kvalifikace na akci „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad
Vltavou“ a termín 1. jednání komise pro posouzení kvalifikace
č.usnesení:12/01/4/04 - Projektová dokumentace – Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou –
výzva zhotovitele k úhradě víceprácí
RM schvaluje úhradu požadovaných víceprací v rámci akce „Projektová dokumentace – Adaptace OD Máj
na MěÚ Kralupy nad Vltavou – ve stupních DVZ a řešení interiérů" v celkové výši 48.000 Kč vč. DPH.
Uvedené bude uhrazeno z mimorozpočtových prostředků určených na centrum města.
č.usnesení:12/01/4/05 – STAŽENO
č.usnesení:12/01/4/06 – Adaptace výměníkové stanice u MěBP na centrální spisovnu MÚ v Kralupech nad
Vltavou“, změna stavby
RM schvaluje vícepráce na akci „Adaptace výměníkové stanice u MěBP na centrální spisovnu
MÚ v Kralupech nad Vltavou“ za cenu: 175.206,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení fasády do 19. 1. 2012.
RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky ve výši 175.206,- Kč vč. DPH z prostředků určených
na centrum města a související akce. Předmětné finance budou použity na úhradu víceprací v rámci akce
„Adaptace výměníkové stanice u MBP na centrální spisovnu MÚ v Kralupech nad Vltavou“.
č.usnesení:12/01/4/07 – Projektová dokumentace BD Havlíčkova čp. 900
RM souhlasí s vypracováním projektu „Rekonstrukce BD Havlíčkova čp. 900“, od pana Ing. Kaňky,
Kmochova 515, 278 01, Kralupy nad Vltavou, za cenu 156.000,- Kč včetně DPH.
RM ukládá odboru RI předložit návrh smlouvy RM před podpisem.
č.usnesení:12/01/4/08 – Hromosvod „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka“
RM neschvaluje jako zhotovitele na provedení hromosvodu na tělocvičně v rámci akce „Rekonstrukce
tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou spol. Druhá pražská stavební, spol. s r. o., Kolbenova
159, 190 00 Praha 9 za celkovou cenu 70.174,- Kč vč. DPH.
RM ukládá odboru RI poptat u více firem.
č.usnesení:12/01/4/09 – Výměna oken – akce „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka“
RM neschvaluje jako zhotovitele na provedení výměny oken vč. dveří na části východní fasády na tělocvičně
v rámci akce „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou spol. Druhá pražská
stavební, spol. s r. o., Kolbenova 159, 190 00 Praha 9 za celkovou cenu 334.021,- Kč vč. DPH.
RM ukládá odboru RI poptat u více firem.
č.usnesení:12/01/4/10 – Doplnění stavby – „Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou v ulici
Generála Klapálka podél silnice II/101“
RM schvaluje cenovou nabídku na provedení doplnění stavby „Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad
Vltavou v ulici Generála Klapálka podél silnice II/101“ spol. Rybář stavební, s. r. o., náměstí Míru 50,
276 01 Mělník za celkovou cenu 118.602,- Kč vč. DPH. Na provedené práce bude vystavena objednávka.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/01/5/01 - Výpůjčka pozemků v k. ú. Minice (VALERIAN, s. r. o.)
RM schvaluje výpůjčku pozemků parcelní číslo 127/21, 520/13, 85/49, 518/19 a 518/21 v k. ú. Minice,
za účelem souvislé údržby stávající účelové zpevněné bezprašné komunikace jako dočasné stavby, formou
dodatku ke stávající smlouvě o výpůjčce č. 72-09-5/RIaSM, uzavřené se společností VALERIAN, s. r. o.,
IČO: 27940438.
č.usnesení:12/01/5/02 - Dodatek k dohodě uzavřené s úřadem práce
RM schvaluje zvýšení paušálů za používané telefonní linky a připojení k internetu v kancelářích úřadu práce
takto:
za používání čtyř telefonních linek
200,- Kč měsíc + DPH
za připojení pěti PC k internetu
1.417,- Kč/měsíc + DPH
formou dodatku ke stávající dohodě č. 496/11/700/RIaSM uzavřené s Úřadem práce ČR, IČO: 72496991.

č.usnesení:12/01/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy ve prospěch města
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav výtlaku kanalizace v rámci
akce„ ČS odpadních vod Zeměchy s likvidací na ČOV Kralupy nad Vltavou“ na pozemku pp. 538 v k. ú.
Zeměchy, mezi Povodím Vltavy, st. podnik jako povinným a Městem Kralupy nad Vltavou jako oprávněným.
Úhrada je stanovena dohodou ve výši 10.000,-Kč + DPH ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/01/5/04 - Žádost o vydání povolenky k parkování pod OD Máj
RM neschvaluje vydání povolenky k parkování pod OD Máj T. P., zaměstnankyni Úřadu práce České
republiky.
č.usnesení:12/01/5/05 - Ukončení nájmu – nájemní smlouva č. 200/02/700/SM
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 200/02/700/SM dohodou k 31. 12. 2011 paní Evě Komárkové.
č.usnesení:12/01/5/06 – Žádost o snížení nájemného
RM schvaluje slevu nájemného ve výši 40 % z vypočteného nájmu za užívání bytu, Havlíčkova čp. 900,
nájemce R. H., od 1. 12. 2011 do doby ukončení oprav bytu.
č.usnesení:12/01/5/07 - Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu a uzavření nové nájemní smlouvy
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Čechova čp. 942 s D. H. ze sociálních důvodů na dobu
do 12. 4. 2012 za podmínky písemného uznání dluhu na nájemném po stávajících nájemnících v plné výši
a uzavření Dohody o splácení dluhu.
č.usnesení:12/01/5/08 – Bytové záležitosti
4x prodloužení nájemní smlouvy na byt
č.usnesení:12/01/5/09 - Žádost o schválení směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku
RM schvaluje Vnitroorganizační směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku s účinností od 10. 01. 2012.
č.usnesení:12/01/5/10 - Žádost o schválení podnájmu bytu v čp. 100 - BD Na Hrádku
RM schvaluje podnájem bytu č. 29 v čp. 100 BD Na Hrádku pro L. S. jako podnájemce, na dobu určitou
od 1. 2. 2012 - do 31. 1 2013.
č.usnesení:12/01/5/11 - Výpověď nájemní smlouvy a ukončení smlouvy o výpůjčce The Piano Man
RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy č. 80/98/719/SM, uzavřené mezi městem a spol. The Piano Man
s.r.o. dne 1. 9. 1998, s 3měsíční výpovědní lhůtou, z důvodu zahájení adaptace OD Máj na budovu MěÚ výpověď podle ust. § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 116/1990 Sb. (existence rozhodnutí o odstranění stavby; toto
rozhodnutí je součástí „rozhodnutí o změně stavby (OD Máj) a o změně vlivu stavby na využití území“,
č. j.: MUKV 34622/2011 VYST, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2011).
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 275/98/719/SM, uzavřené mezi městem a spol. The Piano Man,
s. r. o., dne 4. 1. 1999, na pozemek stp. 1200 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, formou „požádání o vrácení
předmětné nemovitosti před skončením stanovené doby zapůjčení“, k 30. 4. 2012, z důvodu zahájení adaptace
OD Máj na budovu MěÚ.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/01/6/01 - Vratka finanční částky z příspěvku na provoz na účet zřizovatele v roce 2011
u ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského
RM schvaluje přijetí finančních prostředků v celkové výši 150.000,- Kč na účet města Kralupy nad Vltavou
z nedočerpaného příspěvku na provoz za rok 2011 (úspory energií) od ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou,
Třebízského ul.
č.usnesení:12/01/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku Mysliveckému sdružení Kralupy – Zeměchy, o. s., z Obecně závazné
vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 při pořádání jednorázové kulturní akce „Myslivecký ples“.
Uvedená akce se bude konat dne 13. 1. 2012 od 20:00 hod do 14. 1. 2012 do 02:00 hod.
Místo konání je v KaSS Kralupy. Předpokládaný počet účastníků 250. Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010
odpovídá pan Zdeněk Viktora.
č.usnesení:12/01/6/03 - Úhrada faktury za LSPP
RM schvaluje proplacení faktury č. 317 za LSPP 10/2011.
č.usnesení:12/01/6/04 - Návrh na přidělení bytu v DPS
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, pro
M. V. a K. N., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
č.usnesení:12/01/6/05 - Informace o havárii v KaSS Kralupy nad Vltavou a s tím spojené vyšší spotřebě
vody oproti plánovanému rozpočtu.
RM bere na vědomí havárii vody v Kulturním a společenském středisku Kralupy nad Vltavou Města Kralupy
nad Vltavou a tím vzniklou vyšší spotřebu vody oproti schválenému rozpočtu. Oprava vodovodního řadu bude
hrazena z rozpočtu KaSS Kralupy nad Vlavou.

č.usnesení:12/01/6/06 - Vrácení bytu v DPS
RM bere na vědomí vrácení bytu č. 458 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy
nad Vltavou, od R. C.
č.usnesení:12/01/6/07 - Žádost konkurzní komise o vyřazení uchazečů na funkci ředitele/ky
MŠ Dr. E. Beneše
RM schvaluje vyřazení uchazeček z konkurzního řízení na funkci ředitele/ky MŠ Kralupy nad Vltavou,
Dr. E. Beneše:
Mgr. Radky Horákové, z důvodů nesplnění podmínek konkurzní komise schválené RM dne 18. 10. 2011
usnesením č.11/27/6/05, nesplněním délky požadované praxe, dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů.
Bc. Jarmily Protivové, DiS., z důvodů nesplnění podmínek konkurzní komise schválené RM dne 18. 10. 2011
usnesením č.11/27/6/05, nepředložení dokladů o průběhu zaměstnání a nesplněním podmínky délky požadované
praxe, dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.
č.usnesení:12/01/6/08 – Žádost DDM o souhlas s přijetím sponzorských darů
RM schvaluje DDM Kralupy nad Vltavou přijetí finančních sponzorských darů na pořádání
12. Reprezentačního plesu v hotelu Sport dne 21. 1. 2012 od sponzorů:
J+V Tylšarovi, Fotoateliér, S. K. Neumanna 112, Kralupy nad Vltavou ve výši 1.170 Kč,
NOWACO Czech Republic, s. r. o., V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou ve výši 5.000 Kč,
GLOBAL Kralupy, s. r. o., Palackého nám. 1092, Kralupy nad Vltavou ve výši 7.000 Kč.
č.usnesení:12/01/6/09 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku DDM Kralupy nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy
nad Vltavou č. 1/2010 při pořádání jednorázové kulturní akce „Reprezentační ples DDM Kralupy nad Vltavou“.
Uvedená akce se bude konat dne 21 1. 2012 od 20:00 hod do 22. 1. 2012 do 02:00 hod.
Místo konání je hotel Sport, Kralupy n. V. Předpokládaný počet účastníků 250. Za dodržení náležitosti OZV
č. 1/2010 odpovídá paní Marie Blažková.

VII.

ŽP+zeleň

Nebyl předložen žádný materiál

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/01/8/01 – Oprava č.usnesení:11/31/8/08 v bodech č. 4 – 6
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č.11/31/8/08 v bodech 4, 5 a 6 v tomto znění:
1. RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
Kulturního a společenského střediska“.
2. RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
sportovní haly“.
3. RM schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
ZŠ Praktická“.
4. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou žádostí o dotaci
a jejích povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
Kulturního a společenského střediska“, za celkovou cenu 108.000,- Kč vč. DPH.
5. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou žádostí o dotaci
a jejích povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy sportovní
haly“, za celkovou cenu 96.000,- Kč vč. DPH.
6. RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou žádostí o dotaci
a jejích povinných příloh z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
ZŠ Praktická“, za celkovou cenu 126.000,- Kč vč. DPH.
7. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle
části 3b) a 3c) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce.
8. RM schvaluje proplacení přípravy žádostí o dotace s příslušnými přílohami k projektům „Zateplení budovy
Kulturního a společenského střediska“, „Zateplení budovy sportovní haly“ a „Zateplení budovy
ZŠ Praktická“ z „Rozpočtové rezervy - dotace“ z rozpočtu na rok 2012.
č.usnesení:12/01/8/02 – Podání žádostí o dotaci z MMR ČR
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj do programu „Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2012“ pro projekt „Rekonstrukce bytových jednotek v objektu čp. 687 ulice
Chelčického“.
2. RM schvaluje, v případě získání dotačních prostředků, 1. etapu rekonstrukce objektu čp. 687 ulice
Chelčického, která zahrnuje rekonstrukci10 bytových jednotek a stavební připravenost pro 2. etapu.

3. RM schvaluje zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce bytových jednotek v objektu čp. 687
ulice Chelčického“ z Ministerstva pro místní rozvoj, společností Region Servis Centre, s. r. o., Na tržišti 432,
277 35 Mšeno za celkovou cenu 16.000,- Kč.
č.usnesení:12/01/8/03 – Grantové schéma pro rok 2012
RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2012 v Kralupech nad Vltavou“.
RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu.
RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu.
RM souhlasí s vyhlášením „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu.
č.usnesení:12/01/8/04 – Oprava administrativní chyby usnesení
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/28/8/02 v bodu 5 v tomto znění:
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského
kraje“ na projekt „Dny Kralup“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje“ na projekt
10. Výročí povodní v Kralupech nad Vltavou“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje“
na projekt „Černé skládky“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Humanitárního fondu Středočeského kraje“ na „Sociální služby“,
s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání“ na projekt „Mobiliář
cyklotrasy Kralupy - Veltrusy“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
6. RM bere na vědomí žádosti o dotaci Kulturního a společenského střediska, Muzea, Domu dětí a mládeže,
ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Generála Klapálka, MŠ Generála Klapálka, MŠ Dr. E. Beneše
a Kralupské sportovní, s. r. o., v případě úspěchu jejich žádostí o dotaci se zavazuje k proplacení finanční
spoluúčasti v předepsané výši.

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/01/9/01 - Zvýšení ceny obědů pečovatelské služby
RM bere na vědomí úpravu ceny oběda pro klienty pečovatelské služby z 55,- Kč na 59,- Kč.
č.usnesení:12/01/9/02 - Oprava bytu č. 5 Smetanova čp. 211
RM souhlasí s uhrazením opravy bytu č. 5 Smetanova čp. 211z rezervního fondu MěBP.
RM souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky opravy bytu č. 5 Smetanova čp. 211 z důvodu havárie.
č.usnesení:12/01/9/03 – Zrušení výběrového řízení
RM bere na vědomí zrušení výběrového řízení na projekt „Předávací stanice tepla ke kogenerační jednotce
v areálu Kralupské sportovní, spol. s r. o.“.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

č.usnesení:12/01/10/1 - Navýšení nákladů na provoz MHD Kralupy nad Vltavou na rok 2012
RM nesouhlasí s navýšením nákladové položky na provoz MHD pro rok 2012 v částce 30,60 Kč na ujetý
kilometr a souhlasí s ponecháním v původní hodnotě v částce 30,39,- Kč na ujetý kilometr.
č.usnesení:12/01/10/2 - Schválení názvu nových ulic – lokalita „Valerian Minice“, k. ú. Minice
RM doporučuje ZM ke schválení názvy nových ulic v lokalitě „Valerian Minice“, v k. ú. Minice:
Varianta č. 1 (pomístní jména)
Ulice č. 1 – Na Vršku
Ulice č. 2 – Polní
Ulice č. 3 – Sadová
Ulice č. 4 – Viniční
XI.
Komise, náměty, požadavky, zápisy
č.usnesení:12/01/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady KZ dne 12. 12. 2011, sportovní komise dne 4. 1. 2012.

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/01/12/1 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za listopad a prosinec 2011 (TSM, MŠ Gen. Klapálka,
ZŠ Gen. Klapálka).

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných materiálů

č.usnesení:12/01/13/1 –
RM bere na vědomí informaci o novele školského zákona a z ní vyplývající možnosti pro zřizovatele PO
školského typu vypsat výběrové řízení na místo ředitele do 30. 4. 2012.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta

