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VÝPIS     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 
(RM č. 16) 

 
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:12/16/1/01 - Schválení programu RM č. 16 
RM schvaluje program 16. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 13, 14 a 15/2012 (plnění 
usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
XXXXX 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:12/16/3/01 - Rozpočtové opatření č. 13/2012 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 15.000 Kč. 
Jedná se o dar od společnosti Středočeské vodárny, a. s., na úhradu výdajů spojených s pořádáním dětských 
kulturních a výchovných akcí města v rámci Dnů Kralup nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 - marketing a rozvoj města, § 3399 o 15.000 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 10 - marketing a rozvoj města, § 3399 o 15.000 Kč. 
 
2. Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v celkové výši 15.000 Kč, která je účelově 
určena na OPPP a provozní výdaje spojené se zabezpečením oblastního kola soutěže Středočeský taneční pohár 
2011 pro organizátora Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 15.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421 o 15.000 Kč. 
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 711.634 Kč. 
Jedná se o odvody uspořených prostředků za energie a nevyužitý příspěvek – spoluúčast města na dotaci                      
od příspěvkových organizací města, které byly zaslány na účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK,§ 3111 MŠ Gen. Klapálka, pol. 2229 o 98.000,- Kč 

§ 3111 MŠ E. Beneše, pol. 2229 o 58.800,- Kč 
§ 3113 ZŠ a MŠ Třebízského, pol. 2229 o 90.400,- Kč 
§ 3113 ZŠ Komenského, pol. 2229 o 111.000,- Kč 
§ 3113 ZŠ Gen. Klapálka, pol. 2229 o 75.000,- Kč 
§ 3113 ZŠ Revoluční, pol. 2229 o 124.000,- Kč 
§ 3421 Dům dětí a mládeže, pol. 2229 o 28.600,- Kč 
§ 3231 Základní umělecká škola, pol. 2229 o 46.834,- Kč 
§ 3315 Městské muzeum, pol. 2229 o 79.000,- Kč 

Navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 711.634 Kč.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/16/4/01 - Výběr zhotovitele – výkon externího TDI v rámci stavby „Adaptace OD Máj                  
na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Výkon externího TDI v rámci stavby: Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou " firmu: STAVOKONTROL, s. r. o., se sídlem: Kouřimská 16/2353, Praha 3, za cenu 993.600 Kč 
vč. DPH a jako náhradníka firmu Družstvo REVITAL, se sídlem: Strojírenská 260, Praha 5 - Zličín, za cenu 
1,015.200 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje vyloučení uchazečů: 

CHEMINVEST, s. r. o., Areál Chemopetrolu, a. s., 932, Litvínov a  
JD – Stavební Inženýrství, s. r. o., Strojírenská 260, Praha 5 – Zličín,  

a to na základě doporučení hodnotící komise. Důvodem vyloučení je nedoložení požadovaných referencí. 
č.usnesení:12/16/4/02 - Výběr zhotovitele – výkon externího koordinátora BOZP v rámci stavby 
„Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Výkon externího koordinátora BOZP v rámci stavby: Adaptace OD Máj 
na MěÚ Kralupy nad Vltavou " firmu: STAVOKONTROL, s. r. o., se sídlem: Kouřimská 16/2353, Praha 3,              
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za cenu 272.160 Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu Ecological Consulting, a. s., se sídlem: Na Střelnici 48, 
Olomouc, za cenu: 345.708 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje vyloučení: 

uchazeče: Pavel Kotál, Dr. E. Beneše 1035, Neratovice  
uchazeče: TARGETON, s. r. o., K Popelce 2399/4, Praha 5  
uchazeče: SAFEA IVS, s. r. o., Sukova 49/4, Brno 
uchazeče: ISTAR, s. r. o., Rubeška 393, Praha 9  
uchazeče: JD – Stavební Inženýrství, s. r. o., ul. Nová 209, Mělník  
uchazeče: Karel Hladík, Mošnova 2369/30, Ústí nad Labem  
uchazeče: Ing. Ivo Chmelař, Kokořínská 1807/70, Mělník  

z důvodu nedoložení požadovaných referencí. 
č.usnesení:12/16/4/03 - Zajištění koordinátora BOZP k akci: „Oprava místní komunikace lokalita 
Cukrovar, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar, Kralupy nad 
Vltavou“, Evžena Geyera, Praha 10 za celkovou cenu 31.200,- Kč vč. DPH. S uvedeným dodavatelem bude 
uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:12/16/4/04 - Oprava opěrné zdi Kralupy nad Vltavou – Minice, ul. Horní 
RM schvaluje provedení akce „Oprava opěrné zdi v ul. Horní v Kralupech nad Vltavou“, zhotovitelem Josefem 
Bartošem, Čechova 942, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 147.744,- Kč včetně DPH. Finanční prostředky 
budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012. Termín zhotovení zakázky do 30. 6. 2012. 
 
RM doporučuje ZM uvolnit prostředky ve výši 9.744 Kč, z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou, určené              
na havárie na opravu opěrné zdi.  
č.usnesení:12/16/4/05 - Oprava kamenné zdi na hřbitově v Minicích, Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje přidělení zakázky na opravu hřbitovní zdi v Minicích firmě Josef Bartoš – Alpmont, Čechova 
942/16, 278 01 Kralupy nad Vltavou za cenu 227.208,- Kč včetně 20% DPH. Termín zhotovení zakázky                      
do 30. 6. 2012. 
č.usnesení:12/16/4/06 - „Zadávací podmínky výběrového řízení na akci Oprava plotu v ulici Riegrova                  
a Na Hůrce, Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na akce: 
1. Oprava plotu v ulici Riegrova, Kralupy nad Vltavou  
2. Oprava oplocení Na Hůrce, Kralupy nad Vltavou 
č.usnesení:12/16/4/07 - „Demontáž části zařízení budovy mlýnů – šupna, stroj na šití“ 
1) RM schvaluje demontáž části vybavení budovy mlýnů – šupna. 
2) RM schvaluje demontáž části vybavení budovy mlýnů - stroj na šití. 
č.usnesení:12/16/4/08 - Žádost o rozpočtovou změnu – akce „Chodník v lokalitě U Křížku“ 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 90.000,- Kč z kapitoly 5 § 6171 pol. 6121 (projektové 
dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 2219, pol. 6121, org. 348. Uvedené finanční prostředky budou použity 
na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na akci „Nový chodník v lokalitě                       
U Křížku, Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:12/16/4/09 - Výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – 3. 
etapa“ firmu Window Holding, a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, za celkovou cenu 1.428.758,- Kč                    
vč. DPH a jako náhradníka firmu REDOBY, s. r. o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, za celkovou cenu 
1.462.172,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:12/16/4/10 – STAŽENO před jednáním 
 
č.usnesení:12/16/4/11 - Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace v ZŠ Třebízského v Kralupech nad 
Vltavou“ – vícepráce 
RM schvaluje dodatek č. 1 o navýšení ceny díla v rámci akce „Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace 
v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou" firmou: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., se sídlem: 
Jugoslávská 2090, Mělník, za celkovou cenu 56.874,- Kč, vč. DPH. Předmětné navýšení ceny díla spočívá 
v provedení konečných akrylátových omítek, v provedení zazdívek kolem stávajících okenních otvorů                
a v dovozu a v rozprostření vhodné zeminy. Finanční prostředky budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru 
RIaSM na rok 2012. 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace v ZŠ 
Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ z důvodu víceprací o 1 týden – tj. do 15. 05. 2012. 
 
 



str. č.3  

č.usnesení:12/16/4/12 – Cenová nabídka projektu „Oprava bytového domu Vrchlického čp. 703“ 
1) RM schvaluje návrh cenové nabídky na projekt „PD na zateplení obvodového pláště bytového domu, 
Vrchlického čp. 703“, vypracovaný firmou Avis Real, s. r. o., se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2,                             
za cenu 52.800,- Kč včetně DPH. 
 
2) RM schvaluje návrh cenové nabídky na projekt „ PD na opravu vnitřních prostor bytového domu, 
Vrchlického čp. 703“, vypracovaný firmou Avis Real, s. r. o., se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2,                 
za cenu 114.000,- Kč včetně DPH. 
 
3) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 52.800,- Kč z kap. 5, § 3612, pol. 5171, na kap. 5, § 3612,               
pol. 5169 (zateplení BD).  
 
4) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 114.000,- Kč z kap. 5, § 3612, pol. 5171, na kap. 5, § 3612,           
pol. 5169 (oprava vnitřních prostor). 
č.usnesení:12/16/4/13 – „Oprava nábřežní zdi Zákolanského potoka – Na Františku“ 
RM schvaluje zhotovitele opravy nábřežní zdi Zákolanského potoka v úseku Na Františku firmou Jaroslav 
Holeček, za cenu 102.720,- Kč včetně DPH. Termín zhotovení opravy do 30. 6. 2012. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/16/5/01 - Zrušení výběrového řízení na „Pořízení zásahového vozidla hasičské techniky-
cisterna CAS“ pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na „Pořízení zásahového vozidla hasičské techniky – cisterna CAS“ 
pro JSDH Kralupy nad Vltavou z důvodu nedostatku finančních prostředků.  
č.usnesení:12/16/5/02 - Návrh na ukončení smlouvy (Vodafone) 
RM schvaluje, podle článku č. VI., odstavce 1) smlouvy o poskytování služby č.27803A (253/09/700/RIaSM), 
uzavřené se společností Vodafone Czech republic, a. s., IČO: 25788001, výpověď smlouvy. 
č.usnesení:12/16/5/03 - Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství 
RM schvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství v celkové částce 5.280,- Kč firmě RENTO, 
s. r. o., Chmelova 1173, Kralupy nad Vltavou, v  Riegrově ulici v období od 16. 5. do 16. 6. 2012. 
č.usnesení:12/16/5/04 - Odstoupení od smlouvy a odepsání pohledávky 
RM schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy nájemní č. 85/00/719/SM uzavřené 
mezi městem Kralupy nad Vltavou a manž. P. na pozemek pp. 122/75 v k. ú. Lobeček, z důvodu neplacení 
nájemného.  
RM schvaluje odepsání pohledávky na nájemné dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy nájemní                    
č. 85/00/719/SM ve výši 269,- Kč. 
č.usnesení:12/16/5/05 - Žádost o povolení závodu Pohár sv. Rocha v coursingu 
RM schvaluje využití louky ( poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Pohár sv. Rocha v coursingu 
(terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 16. 6. – 17. 6. 2012 za poplatek                   
ve výši 2.000,- Kč/den. 
č.usnesení:12/16/5/06 – Žádost o splácení dluhu  
RM neschvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu s J. H. 
č.usnesení:12/16/5/07 – Bytové záležitosti  
8x prodloužení nájemní smlouvy na byt 
1x přidělení bytu z veřejného zájmu 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:12/16/6/01 - Úhrada faktury LSPP za březen 2012 
RM schvaluje proplacení faktury č. 80 LSPP za březen 2012. 
č.usnesení:12/16/6/02 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2012/2013 
RM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2012/2013 
podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Počet tříd: 12 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 10 – ve třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy.  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského:  
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Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po udělení výjimky nebude překročena kapacita 
školy. 
č.usnesení:12/16/6/03 - Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 
2012/2013 
RM bere na vědomí informaci o úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2012/2013 ve výši: 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka   356,- Kč na měsíc na jedno dítě  
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše    474,- Kč na měsíc na jedno dítě 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského  396,- Kč na měsíc na jedno dítě  
č.usnesení:12/16/6/04 - Jmenování konkurzní komise u konkurzního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele(ky) Mateřské školy, Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 
1. RM jmenuje, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, 2 členy určené zřizovatelem. 
2. RM jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské 

školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše a předsedu komise. 
 
3. RM jmenuje, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro 
posuzování uchazečů na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,                     
Dr. E. Beneše. 

č.usnesení:12/16/6/05 - Žádost obce Dřínov a obce Postřižín o uzavření „Dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy“ 
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech ZŠ 

1. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ 
podle § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí Dřínov - ve znění 
tvořícím přílohu č. 1 této důvodové zprávy. 

 
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ 

podle § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s obcí Postřižín - ve znění 
tvořícím přílohu č. 2 této důvodové zprávy. 

 
3. RM doporučuje ZM schválit novou Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2012, kterou se stanovují části 

školských obvodů základních škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou - ve znění tvořícím přílohu č. 3 
této důvodové zprávy. 

č.usnesení:12/16/6/06 - Žádost o schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Gen. Klapálka na rok 2012 
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kralupy nad 
Vltavou, Gen. Klapálka, dle přílohy k důvodové zprávě. 
č.usnesení:12/16/6/07 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na nemovitost mezi Základní uměleckou 
školou Kralupy nad Vltavou a městem Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na nemovitý majetek, uzavřené mezi městem 
Kralupy nad Vltavou a Základní uměleckou školou Kralupy nad Vltavou, okres Mělník dne 10. 6. 2010, 
v souvislosti s přestěhováním odloučeného pracoviště Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou 
z nebytových prostor OD Máj do Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres 
Mělník, příspěvková organizace, o vypuštění nebytových prostor OD Máj z předmětu smlouvy o výpůjčce. 

 
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Základní školou a Mateřskou školou Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace a Základní uměleckou školou Kralupy nad Vltavou, 
okres Mělník, na užívání vyhrazených nebytových prostor pro provozování odloučeného pracoviště Základní 
umělecké školy Kralupy nad Vltavou v budově ZŠ a MŠ Třebízského. 
č.usnesení:12/16/6/08 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční o schválení čerpání finančních 
prostředků z investičního fondu školy na nákup konvektomatu 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Revoluční čerpání z investičního fondu organizace ve výši 
194.900,- Kč bez DPH na nákup konvektomatu zn. Convotherm OEB 10.10 pro školní jídelnu od firmy 
HOSPIMED, spol. s r. o., Praha 10. 
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č.usnesení:12/16/6/09 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS – J. Petříček, M. Kulhan,                          
M. Kaňková, V. Čečáková, D. Železníková 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS U Cukrovaru 1171 a V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou               
J. P.,   M. K.,   M. K.,   V. Č.,   D. Ž. na dobu určitou, od 01.06.2012 do 31.05.2013. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:12/16/7/01 - Umístění samozavlažovacích květinových nádob 
RM bere na vědomí informaci o umístění velkoobjemových samozavlažovacích nádob na náměstí a pěší zónu. 
 
VIII. Marketing, dotace 
XXXXX 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:12/16/9/01 - Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny. 
č.usnesení:12/16/9/02 - Rozpočtová změna MěBP– doplnění fondu oprav 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou: 

1. účet 521 Hrubé mzdy – snížení nákladů ve výši 523.680,- Kč 
2. účet 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění - snížení nákladů ve výši 183.920,- Kč 
3. účet 649 Správní režie – zvýšení výnosů ve výši 192.400,- Kč 

 
RM souhlasí s převedením 900.000,- Kč na účet 521 Opravy a udržování. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
XXXXX 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:12/16/11/1 - Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality 
RM bere na vědomí informace členů Komise sociální zdravotní a prevence kriminály. 
č.usnesení:12/16/11/2 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis Komise sociální zdravotní a prevence kriminály ze dne 16. 4. 2012. 
     Komise pro centrum města ze dne 16. 4. 2012. 
     Komise sportovní ze dne 9. 5. 2012. 
     Redakční rady Kralupského Zpravodaje ze dne 11. 5. 2012. 
     Komise kulturní a školské ze dne 23. 4. 2012. 
č.usnesení:12/16/11/3 – Sportovní příspěvky pro FBC Kralupy, FK Kralupy, KVS Kralupy 
RM schvaluje finanční příspěvky pro sportovní oddíly do 50.000,- Kč: 
a) Příspěvek ve výši 18.935,- Kč (náklady – 27.000,- Kč) pro KVS Kralupy na akci pro veřejnost - Dětský sraz 
u vody 
b) Příspěvek ve výši 5.000,- Kč (náklady - 10.000,- Kč) pro FBC Kralupy na akci v zahraničí – International 
Floorball Congres – Floorball Dresden 
c) Příspěvek ve výši 3.000,- Kč (náklady – 4.400,- Kč) pro FK Kralupy na akci regionální a celorepublikovou – 
Fotbalový turnaj starších žáků 
RM schvaluje rozpočtovou změnu týkající se daných sportovních příspěvků: 
Z kap. 2, § 3419, pol. 5229  - 26.935,- Kč 
Na kap. 2. § 3419, pol. 5222 + 26.935,- Kč 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:12/16/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu DDM za březen a duben/2012. 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za duben/2012. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
č.usnesení:12/16/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM schvaluje vzdání se předkupního práva na podíl o vel. 5838/78880 na poz. parc. č. st. 363 o vým.                 

350 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a o vel. 5838/78880 na budově Kralupy nad Vltavou, čp. 742 (byt. 
dům), postavené na parc. č. st. 363. 
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2. RM ukládá odboru RIaSM prověřit možnost umístění alespoň dvou laviček (nebo obdobného sezení)                        
na cyklostezce Kralupy-Chvatěruby. 

3. RM schvaluje proplacení nákladů, vynaložených na pohřeb osoby neznámé totožnosti, ve výši 15.180 Kč. 
Finanční částka bude převedena PČR, která tyto náklady hradila. 

4. RM souhlasí s vypuštěním lokality č. 1 z projektu protipovodňových opatření, na základě soudního sporu               
o pozemky mezi spol. DÝHY BOHEMIA, a. s., a správcem konkurzní podstaty spol. DŘEVO A DÝHY,                
s. r. o., a tím omezení dispozičního práva s dotčenými pozemky. 

5. RM bere na vědomí termíny jednání RM na 2. pololetí 2012. 
6. RM bere na vědomí změnu termínu pracovního zastupitelstva na úterý 5. 6. 2012 od 16:00 hod. 
7. RM bere na vědomí petici obyvatel BD čp. 1044 Hennigsdorfská ul. za přestavbu hřiště v blízkosti domu         

na parkoviště a doporučuje ZM projednat tuto petici. 
8. RM bere na vědomí petici obyvatel BD ul. Čechova, J. Palacha a Dvořákova nám. k chování 

nepřizpůsobivých občanů, shromažďujících se a zdržujících se ve Dvořákově parku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


