
č.j.MUKV17376/2014/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. dubna 2014 
(RM č. 11) 

 
 

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. 

 
. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č. usnesení:14/11/1/01 - Schválení programu RM č. 11 
RM schvaluje návrh programu 11. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 10/2014 (plnění usnesení).  
č. usnesení:14/11/1/02- Schválení programu ZM č. 3 
RM schvaluje návrh programu 3. zasedání ZM, které se bude konat 29. 4. 2014 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č. usnesení:14/11/2/01 Personální záležitosti 
1. RM schvaluje zrušení jednoho pracovního místa referenta odboru RIaSM ke dni 30. 6. 2014 
a rozdělení pracovních činností dle přílohy č. 1 materiálu.  
2. RM schvaluje – podání výpovědi smlouvy č. 402/2013/OKTAJ, uzavřené dne 30. 12. 2013,  
se společnosti INEX Česká republika s.r.o., ke dni 31. 7. 2014, na základě článku 8. 0., bod 8. 2. smlouvy, 
 pro neplnění podmínek uvedených v důvodové zprávě materiálu. 
3. RM schvaluje s účinností od 1. 8. 2014 vytvoření jednoho pracovního místa na odboru RIaSM, nazvaného 
„Technický pracovník MěÚ,“ s pracovní náplní uvedenou v příloze č. 2. materiálu.  
č. usnesení:14/11/2/02 Vyhlášení VŘ „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Úklid MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje text předmětné „Výzvy“ a „Zadávací dokumentace“. 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4 .RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
č. usnesení:14/11/2/03 Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského“, společnost ORS mix, 
s.r.o., Šluknovská 315/14, 190 00 Praha IČ: 24784834, za cenu 1.396.019,- Kč bez DPH. 
č. usnesení:14/11/2/04 Vyhlášení VŘ „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „PŘEDMOSTÍ - 
TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje text předmětné „Výzvy“ a „Zadávací dokumentace“. 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „PŘEDMOSTÍ – TURISTICKÉ CENTRUM - 
Kralupy nad Vltavou. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4 .RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
č. usnesení:14/11/2/05 Výběr vítězného uchazeče VŘ „Pojištění majetku města“ 
RM schvaluje vítězným uchazečem akce „Pojištění majetku města“, společnost Česká pojišťovna, a.s. Spálená 
75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45292956, za cenu 14. 993. 753,- Kč bez DPH za dobu 5-ti let 

 
III. Ekonomický 
č. usnesení:14/11/3/01 Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 3. 2014 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
15.564.101,50 Kč  
č. usnesení:14/11/3/02 Rozpočtové opatření č. 10/2014 
RM schvaluje : 
Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků na přípravu žádosti o dotaci vč. studie proveditelnosti na akci 
„Pořízení kropícího vozu“ v celkové výši 133.100,- Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 § 3639 pol. 6122 org. 420(Pořízení kropícího vozu). 
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IV. RIaSM (realizace investic) 
č. usnesení:14/11/4/01 Chodník u polikliniky v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, ul. Dr. E. Beneše 
1. RM bere na vědomí informaci o stavu komunikace pro pěší u polikliniky v ul. Dr. E. Beneše v Kralupech 
nad Vltavou – Lobečku. 
č. usnesení:14/11/4/02 Seznam komunikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě Kralupy nad 
Vltavou 
RM bere na vědomí aktualizovaný seznam komunikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě Kralupy  
nad Vltavou. 
č. usnesení:14/11/4/03 Vstup do chodníku v ulici V Zátiší, Kralupy 
RM schvaluje vstup do chodníku v ulici mezi ulicí Generála Klapálka a ulicí V Zátiší u RD  
čp. 737, Kralupy nad Vltavou z důvodu opravy distribuční soustavy (oprava kabelu NN). Podmínkou je zajištění 
realizace vstupu do chodníku od firmy RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, Mělník, která drží na chodníku 
záruku do roku 2019 a splnění požadavků správce místních komunikací.  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č. usnesení:14/11/5/01 Žádost o výpůjčku pozemku-hasičská soutěž 
RM schvaluje bezúplatné využití pozemku č.51/1 v k. ú. Mikovice SDH Minice pro pořádání hasičské soutěže 
dne 28. 6. 2014 od 7.30 hod. do 17:00 hodin. 
č. usnesení:14/11/5/02 Schválení výpůjčky části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vlt 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 566/1 o výměře 12 m2 s Komerční bankou, 
a. s., na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že v případě stavebních úprav náměstí, KB uvede 
prostor před bankomatem do původního stavu.  
č. usnesení:14/11/5/03 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu Palackého nám. čp. 6  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Palackého náměstí čp. 6  
o výměře 38 m2, za nájemné 500 Kč/m2/rok, na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 3. 2015 s VŠCHT Praha. 
č. usnesení:14/11/5/04 Žaloba o zaplacení dlužného nájemného a vyúčtování za plnění spojená s užíváním 
nebytových prostor v OD Máj 
ODLOŽENO  
č. usnesení:14/11/5/05 Ukončení smlouvy se společností SULO s.r.o. 
1)RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.34/14/700/RIaSM, uzavřenou  
se společností SULO s.r.o., se sídlem Na Dolinách 165/34, Praha 4 – Podolí, IČ:28162269, zastoupenou 
jednatelem Daliborem Kricnerem, dohodou k 30. 6. 2014. 
2)RM schvaluje záměr města pronajmout levou polovinu skladovací haly o výměře 711 m2, provozní budovu 
bez čp. o celkové výměře 110 m2, sociální zařízení přiléhající k administrativní budově 
čp. 144 o výměře 8 m2, pozemku parc.č. 520/1 o výměře 1 404 m2 a pozemku parc.č.569/1 o výměře 800 m2,  
za účelem skladování nových – nepoužitých odpadových nádob. 
č. usnesení:14/11/5/06 – Žádost o pronájem pozemků v k. ú. Lobeček   
RM neschvaluje záměr města pronájem pozemků p. č.181/1, 181/3, 181/5, 596, 597, 598, 599, 600 a 601 vše 
v k. ú. Lobeček. 
č. usnesení:14/11/5/07 - Revokace usnesení RM č. 14/10/5/01 ze dne 8. 4. 2014 
RM revokuje usnesení č. 14/10/5/01 ze dne 8. 4. 2014 
RM schvaluje – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č.297/13/700/RIaSM uzavřené s paní Janou 
Kosinovou, ve kterém se řeší přístup k pronajatému skladovacímu prostoru v budově MěÚ, Palackého nám. 1, 
Kralupy nad Vltavou, denně a to vždy od 7.00 hodin do 23.00 hodin, včetně podmínek přístupu do skladu. 
č. usnesení:14/11/5/08 - Žádost o prominutí dluhu – J. S. 
RM nedoporučuje zastupitelstvu města prominutí pohledávky – nájemného a služeb spojených s užívání bytu 
paní J. S. 
č. usnesení:14/11/5/09 – Bytové záležitosti 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s Mgr. J. S., jako na byt služební, na dobu 1 roku od 1. 6. 2014 
do 31. 5. 2015. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s paní M. J., ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 8. 2014 
do 31. 7.2015. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s paní H. Č ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 5. 2014 
do 30. 4. 2015.  
 



str.3 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s paní Z. U. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 5. 2014 
do 30. 4. 2015.  
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s paní R. T. ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 5. 
2014 do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s panem J. H. ze sociálních důvodů na 3 měsíce od 1. 5. 2014 
do 31. 7. 2014 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před podpisem smlouvy s tím, že celý dluh bude 
uhrazen do 31. 7. 2014. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s paní J. L. ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 4. 
2014 do 31. 7. 2014 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 
RM nerevokuje usnesení č. 14/10/5/03 v bodě 5), ze dne 8. 4. 2014. 
 
RM bere na vědomí informaci paní Žákové, že o uvedený byt nemá zájem.  
RM schvaluje, aby uvedený byt, byl přednostně nabídnut nájemníkům v ulici Žižkova. 
 
RM schvaluje – uzavření nájemní smlouvy na byt s paní A. P. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 
č. usnesení:14/11/5/9b Bytové záležitosti: doplnění 
J. Š. – žádost o souhlas s podnájmem bytu 
RM souhlasí s podnájmem bytu (2.11). Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemcem, paní J. Š.  
a podnájemcem, panem M. C. na dobu 1 roku od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015. 
č. usnesení:14/11/5/10 ODLOŽENO  
projednat přeložení trafostanice 
č. usnesení:14/11/5/11 Trhy v Lobečku, Seifertovo nám. 
RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy č. 213/99/719/SM uzavřené dne 14. 7. 1999 a to ke dni 30. 6. 2014. 
č. usnesení:14/11/5/12 Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
kabelového vedení VN k trafostanici na pozemcích pp.88/16 a pp.88/7 v kú. Kralupy n/Vlt., jehož vlastníkem 
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  
IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši a 3.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 150,-Kč za další  
bm trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č. usnesení:14/11/5/13 Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby a oprav 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku pp.581/1 v kú. Kralupy nad Vltavou, 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 4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené 
zákona. 
č. usnesení:14/11/5/14 Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – vodovodní přípojka 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby 
a oprav vodovodní přípojky na pozemcích pp.49/82, pp.182/6 a pp. 81/194 v  kú.Lobeček, jejichž vlastníkem  
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku st. 402 v k. ú. Lobeček, za jednorázovou úhradu 
ve výši 4.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 
 
VI. odbor SVŠK 
č. usnesení:14/11/6/01 Komise sociálně-právní ochrany dětí 
RM jmenuje od 1. 5. 2014 členy Komise sociálně právní ochrany dětí pana Bc. Josefa Kazíka a pana Lubomíra 
Poláška. 
RM odvolává od 1. 5. 2014 členy Komise sociálně právní ochrany dětí a to paní Bc. Terezu Dobrovolnou  
a pana. Miroslava Plundra. 
č. usnesení:14/11/6/02 Návrh na schválení účetní závěrky PO za rok 2013  
Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2013 
ODLOŽENO  
č. usnesení:14/11/6/03 Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje ve smyslu žádosti výjimku pro pana Antonína Seidla z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan 
Antonín Seidel uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Pálení čarodějnic“ 
Uvedená akce se bude konat dne 30. 4. 2014 od 16:00 hod. do 30. 4. 2014 do 23:30 hod. 
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Místo konání je na pravém břehu Vltavy mezi lávkou pro pěší a mostem TGM v Kralupech nad Vlt. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Antonín Seidel. 
č. usnesení:14/11/6/04 Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese, Kralupy nad Vltavou pro paní J. S.,  
na dobu určitou 1 roku. 
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na adrese, Kralupy nad Vltavou pro paní  
E. B., na dobu určitou 1 roku.  
č. usnesení:14/11/6/05 Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č. usnesení:14/11/7/01 Smlouva se společností DIMATEX CS, spol. s r. o. 
ODLOŽENO 
RM ukládá odboru životního prostředí předložit RM informaci o stávajících kontejnerech umístěných na území 
města a jejich využití.  
 
VIII. Marketing, dotace 
č. usnesení:14/11/8/01 - Rozdělení veřejné sbírky „Povodně 2013 
1. RM doporučuje zastupitelstvu města ponechat částku 81.844,24 Kč z veřejné sbírky „Povodně 2013 – 
Kralupy nad Vltavou“ městu Kralupy nad Vltavou na úhradu nákladů spojených s likvidací škod po červnové 
povodni 2013. 
2. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit využití částky 81.844,24 Kč na pokrytí nákladů na odstranění 
nečistot na březích Vltavy jako následek po povodních roku 2013. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č. usnesení:14/11/9/01 Informace do jednání Rady města týkající se odtahu vozidel 
RM bere na vědomí: informace týkající se odtahové služby pro město Kralupy n. Vltavou. 
č. usnesení:14/11/9/2 Žádost o rozpočtovou změnu pro rok 2014 
RM schvaluje žádost o rozpočtovou změnu pro rok 2014 u MěBP Kralupy n. Vltavou. 
č. usnesení:14/11/9/3 Návrh na schválení účetní závěrky PO MěBP Kralupy nad Vltavou za rok 2013 
RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013 u příspěvkové organizace 
města: MěBP Kralupy nad Vltavou 
č. usnesení:14/11/9/4 Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2013 
RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MěBP takto:  
- rozdělení kladného hospodářského výsledku MěBP za rok 2013 ve výši 686.146,31 Kč následovně: 
částku 32.304,- Kč úspora na energiích odvést zřizovateli a částku 653.842,31 převést do rezervního fondu 
č. usnesení:14/11/9/5 Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSM  
na nákup osobního automobilu 
RM schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSM na nákup osobního automobilu RAPID 
Spaceback Fresh 1.2 TSIO 77 k W 6-stup. 
za cenu                         280 331,58 Kč 
DPH                               58.870,00 Kč 
Cena včetně DPH          339.201,- Kč 
č. usnesení:14/11/19/6  
1. Žádost o schválení účetní závěrky za účetní období 2013 sestavené k 31. 12. 2013 
2. Žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského 
RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013 
RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2013 ve výši 3.792.484,69 Kč 
následovně: částku 155.636,- Kč úspora na energiích odvést zřizovateli a částku 3.636.848,69 do rezervního 
fondu a následně převést do fondu investičního. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č. usnesení:14/11/11/1 
RM bere na vědomí: zápis z jednání komise soc, zdrav. 
č. usnesení:14/11/11/2  
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RM bere na vědomí: zápis z Rozpočtové komise č. 1 
č. usnesení:14/11/11/3 – Zápisy komisí Grant MŠMT – KČT - TOM 
RM schvaluje – žádost o příspěvek ve výši 9.000,-Kč pro TOM 3511 Vltavský paprsek. 
 

investor název akce  kde podán 
hod. 

projektu žádáno o  
schvál.gr

ant návrh 

       KČT - TOM Běhání smutky zahání MŠMT – ATOM 36.000 28.000 9.000 9.000 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 1 par 6409 pol. 5901 rezerva města- spoluúčast k dotacím na  kap. 2  
§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením: 
 
č. usnesení:14/11/11/4 Příspěvek z nadstavbové části pro TJ Volejbal 
RM schvaluje žádost o příspěvek ve výši 8.000,-Kč pro TJ Volejbal z nadstavbové části na účast  
ve finálových turnajích MČR kadetek. Náklady na tyto turnaje činily 12.810,-Kč 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením. 
č. usnesení:14/11/11/5 Rozdělení příspěvků sportovcům na reprezentaci města 
RM schvaluje – rozdělení příspěvků ve výši 120.000,-Kč sportovcům na reprezentaci města a to takto: 
1) 30.000,- Kč          - Luboš Truhlář – triatlon 
2) 30.000,-Kč           - Vojtěch Stránský – MTBO orientační závody na horských kolech 
3) 15.000,-Kč            - Lukáš Kolc – sjezd v ledovém korytě na bruslích 
4) 15.000,-Kč            - Pavel Šupolík – oddíl kanoistika TJ Kralupy 
5) 15.000,-Kč            - Anna Koblencová – oddíl kanoistika TJ Kralupy 
 6)15.000,-Kč            - Martin Štěpán – SKI Klub- lyžování 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční 

transfery občanským sdružením 
č. usnesení:14/11/11/6 Rozdělení peněz z loterijního zákona ve výši 1.500.000,-Kč 
1)RM schvaluje rozdělení finančních příspěvků z loterijního zákona do 50.000 dle návrhu sportovní komise, viz 
tabulka 

LOTERIJNÍ ZÁKON - 2014 
 

PŘÍSPĚVKY DO 50 000,- KČ 
    

 
      lidi  sportovci    

oddíl čl.základna sportovci 50% 50% CELKEM  
Futsal-AFC Kralupy 21 21 5 294,10 8 974,35 14 268  
Horolezci 11   2 773,10   2 773  
FK Čechie 83 61 20 924,30 26 068,35 46 993  
Jiu-Jitsu Kralupy 22   5 546,20   5 546  
Kanoistika 77 39 19 411,70 16 666,65 36 078  
Krasobruslení  44 36 11 092,40 15 384,60 36 447  
KVS 50 11 12 605,00 4 700,85 17 306  
Moderní pětiboj 30 16 7 563,00 6 837,60 14 401  
MTB 29 20 7 310,90 8 547,00 15 858  
Ski klub 63 26 15 876,00 14 530,50 40 407  
Šachy 45 45 11 344,50 19 230,75 30 575  
Tenis 133 36 33 529,30 15 384,60 48 914  
Tiger-Jiu Jitsu 49 8 12 352,90 3 418,80 15 772  
  657 319 165 623,40 139 744,05 325 338  

      
 

2)RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků z loterijního zákona nad 50.000,-Kč dle návrhů sportovní 
komise, viz tabulka v důvodové zprávě. 
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PŘÍSPĚVKY NAD 50 000,- KČ 
    

 
      lidi  sportovci    

oddíl čl.základna sportovci 50% 50% CELKEM  
BK Junior 114 101 28 739,50 43 162,35 91 932  
Fit For You 143 134 36 050,30 57 264,90 93 315  
FK Kralupy 1901 142 142 35 798,20 57 264,90 93 063  
Florbal 178 178 44 873,80 76 068,30 120 942  
Judo 115 76 28 991,50 32 478,60 61 470  
KČT 267 108 67 310,70 46 153,80 113 465  
Plavání 112 91 28 235,20 38 888,85 77 124  
Rugby 101 94 25 462,10 40 170,90 65 633  
Sokol 412 43 103 865,20 18 376,05 72 241  
Volejbal 139 118 35 050,10 50 427,30 85 477  
  1 723 1 085 434 376,60 460 255,95 874 662  
             
Hokej 185 185     300 000  

 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením 
č. usnesení:14/11/11/ 7 Uvolnění finančního příspěvku z rezervy města pro HK Kralupy na nájem ledu 
STAŽENO 
č. usnesení:14/11/11/8 Příspěvek pro BK Junior 
RM schvaluje příspěvek pro BK Junior ve výši 13.000,-Kč z nadstavbové části na účast ve finálových turnajích 
MČR kategorie U 11. Náklady na tento turnaj činí 29.810,- Kč. 
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419 -ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením. 
č. usnesení:14/11/11/9 
RM bere na vědomí: zápis z komise sportovní konané dne 15. 4. 2014 
č. usnesení:14/11/11/10 
RM bere na vědomí: zápis s komise bytové konané dne 16. 4. 2014 
 
XII. Informace na vědomí  
č. usnesení:14/11/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí: přehledovou zprávu TSM za březen 2014 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č. usnesení:14/11/13/1 
RM bere na vědomí informaci TSM o možném zřízení odtahové služby a zve do příštího jednání RM ředitele 
PO TSM za účelem podání vysvětlení k dané problematice. 
RM ukládá ředitelce PO ZŠ Komenského předložit RM vyčíslení finančních nákladů vynaložených 
při využívání sportovišť cizích subjektů. 
 
Schůze Rady města byla ukončena dne 22. 4. 2014 v 17.45 hod. Další schůze rady proběhne 6. 5. 2014 od 13:00 
hod. v malé zasedací místnosti MěÚ. Zápis byl vyhotoven 24. 4. 2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis 
usnesení z 11. schůze Rady města Kralup nad Vltavou, konané dne 22. 4. 2014. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Marek Czechmann,místostarosta      Libor Lesák, místostarosta 
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