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sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. října 2014 
(RM č. 24) 

 
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 
Bod programu: Schválení programu RM č. 24 
 
usnesení č.: 14/24/1/01 
RM schvaluje návrh programu 24. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 23 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech 
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/24/2/01  
RM schvaluje zhotovitelem akce „Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech  
nad Vltavou“ společnost VEXTA, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Líbeznice, IČ: 26196662, za cenu 4.156.865,- 
Kč včetně DPH. 

 
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup  
nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/24/2/02 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ 
společnost Stavební firma Neumann, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník,  IČ: 28177851, za cenu 
1.935.059,62 Kč bez DPH a celkovou cenu 2.341.422,14 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rozpočtu města na rok 2014 
 
usnesení č.: 14/24/2/03 
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:  
z kap. 11 paragraf 6171 položka 5166   - 73 000,- Kč 
na kap. 11 paragraf 6171 položka 6125   + 73 000,- Kč 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Praktická  
v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/24/2/04 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 14164493 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy nad Vltavou,  
na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Praktická v Kralupech nad Vltavou“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 14164493 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Krajinářské úpravy Strachov“ 
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usnesení č.: 14/24/2/05 
1. RM schvaluje návrh smlouvy č. 11097776 a její uzavření mezi SFŽP ČR a městem Kralupy nad Vltavou,  
na akci „Krajinářské úpravy Strachov“. 
 
2. RM pověřuje podpisem smlouvy č. 11097776 statutárního zástupce města Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Dodatek rozpočtového opatření č. 30/2014 
 
usnesení č.: 14/24/2/06 
1. RM schvaluje objednání úpravy nápravy terénního vozu pro JSDH Kralupy od společnosti DAJBYCH, s.r.o., 
Na Výsluní 33, 326 00 Plzeň, za celkovou cenu 12.100,- Kč vč. DPH. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu: 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
5. Převedení finančních prostředků na akci „Nákup nového terénního vozu pro JSDH Kralupy“ v celkové výši 
12.100,- Kč z kap. č. 1 - ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap.  
č. 7 – realizace investic § 5512 pol. 6123 org. 260 (JSDH Kralupy). 
 
6. Převedení finančních prostředků na projekt „Zateplení čp. 524 (vila u ZŠ Třebízského)“ v celkové výši 
350.000,- Kč z kap. č. 1 - ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5 – realizace investic § 3299 pol. 6121 org. 422 (zateplení čp. 524 - vila u ZŠ Třebízského). 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Návrh na přijetí opatření k hospodárnosti nakládání s majetkem města 
 
usnesení č.: 14/24/3/01 
RM schvaluje předložený  návrh vyřazení majetku z účetní evidence města, dle přílohy  

 
Bod programu: Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 9. 2014 
 
usnesení č.: 14/24/3/02 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
14 991 659,50 Kč.  

 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 30/2014 
 
usnesení č.: 14/24/3/03 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP z Fondu soudržnosti EU v celkové výši  
23.968,30 Kč na projekt: „Aktualizace digitálního a povodňového plánu“. Finanční prostředky 
budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 23.968,30 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 23.968,30 Kč. 
 
2. Přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v celkové výši 1.409,90 Kč na projekt: „Aktualizace digitálního a povodňového plánu“. 
Finanční prostředky budou zapojeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 1.409,90 Kč 
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a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.409,90 Kč. 
 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva financi ČR prostřednictvím Krajského úřadu 
Středočeského kraje v celkové výši 357.400,- Kč, která je účelově určena na výdaje spojené 
s přípravou a konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech  
10. a 11. října 2014. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 357.400,- Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 357.400,- Kč. 
 
4. Přijetí pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. za poškozenou zeleň U Cukrovaru v celkové 
výši 19.097,- Kč. Finanční prostředky budou zapojeny na kap. č. 9 - Životní prostředí.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 19.097,- Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 o 19.097,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na TDI a koordinátora BOZP na projekt „Zateplení čp. 524  
(vila u ZŠ Třebízského)“ v celkové výši 48.400,- Kč z kap. č. 1 - ekonomický odbor § 6409 pol.  
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic § 3299 pol. 6121 
org. 422 (zateplení čp. 524 – vila u ZŠ Třebízského). 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 97.030,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor   
§ 6409 pol. 5901 (rezerva města) na kap. č. 7 – správa majetku § 3613 pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb). Jedná se o přeložku vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  
z důvodu demolice objektu čp. 65 v Trojanově ulici. 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.000,- Kč v rámci  kap. č. 8 – infocentrum z § 6171 pol. 
5169 (nákup ostatních služeb) na § 2143 pol. 5139 (nákup materiálu j. n.). Finanční prostředky budou použity 
na nákup propagačních a reklamních předmětů.  
 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.000,- Kč v rámci  kap. č. 13 – doprava z §6171 pol. 5166 
(znalecké posudky) na § 2223 pol. 5164 (nájemné). Finanční prostředky budou použity na platbu za pronájem 
zařízení na měření rychlosti. 

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Opěrná a hraniční zeď u Vodárny v ulici Lutovítova, Kralupy 
 
usnesení č.: 14/24/4/01 
RM schvaluje provedení zajištění havarijního stavu opěrné a hraniční zdi (viz příloha: Stavebně konstrukční 
řešení zpracované Ing. Jiřím Turečkem) na pozemku vodárny parc. č. 360/3 v k. ú. Lobeč, ulice Lutovítova, 
Kralupy nad Vltavou firmou Jaroslav Holeček, Čechova 289, 278 01 Kralupy nad Vltavou za celkovou cenu 
258.983,58 Kč vč DPH. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo a schvaluje použití finančních 
prostředků z kapitoly 7 – Opěrná zeď Minice. 

 
Bod programu: Přeložka vedení ČEZ v rámci demolice objektu čp. 65 v Trojanově ulici 
 
usnesení č.: 14/24/4/02 
RM schvaluje  přeložku vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. z důvodu demolice objektu čp. 65 
v Trojanově ulici. Maximální realizační náklady přeložky budou činit 97 030 Kč vč. DPH. Město Kralupy  
nad Vltavou uzavře se  společností ČEZ Distribuce, a.s. „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
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přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“. Náklady budou hrazeny z rezervy 
města na rok 2014. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby – „Oprava komunikace v ulici Pod 
Hradištěm“ 
usnesení č.: 14/24/4/03 
RM schvaluje změnu termínu dokončení stavby „Oprava komunikace v ulici Pod Hradištěm“ do 28. 10. 2014. 
Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou nepředvídatelné skutečnosti, které se vyskytly během prací 
(křížení inženýrských sítí, nepříznivé klimatické podmínky apod.). Se zhotovitelem bude o této změně 
uzavřen dodatek SOD, jehož nedílnou součást bude tvořit aktualizovaný harmonogram prací. Současně 
nebude investor uplatňovat penále za nedodržení uzlových bodů stavby, z důvodu změny technologického 
postupu prací. Záruční lhůta bude dle návrhu zhotovitele prodloužena o šest měsíců. 

 
Bod programu: Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly – vícepráce, dodatek SOD 
 
usnesení č.: 14/24/4/04 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00044/2014 na provedení víceprací v celkové výši 208 212 Kč  
vč. DPH, dle předloženého změnového listu v rámci akce „Snížení energetické náročnosti objektu sportovní 
haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou " firmou: Vexta a.s., Hovorčovická 137, Líbeznice. Finanční 
náklady budou hrazeny z rozpočtové rezervy, která byla započítána do celkové nabídkové ceny díla. 

 
Bod programu: Snížení energetické náročnosti ZŠ praktická v Kralupech nad Vltavou – vícepráce, dodatek 
SOD 
 
usnesení č.: 14/24/4/05 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00059/2014 na provedení víceprací v celkové výši 254 682 Kč  
vč. DPH, dle předloženého změnového listu v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ praktická 
v Kralupech nad Vltavou " firmou: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, Mělník. 
Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtové rezervy, která byla započítána do celkové nabídkové ceny díla. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem objektu s pozemkem st. 753 v k. ú. Kralupy n/Vlt 
 
usnesení č.: 14/24/5/01 
RM schvaluje záměr města pronajmout  pozemek st. 753 o výměře 366 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož 
součástí je stavba bez čp. – jiná stavba, za účelem skladování paliva. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas s uložením peněz do soudní úschovy 
 
usnesení č.: 14/24/5/02 
1. RM schvaluje zřízení soudní úschovy, prostřednictvím paní Aleny Laryšové na uložení hospodářských 
výnosů z pozemku pp.1029/1 v k. ú Hartmanice u Poličky, pro nedohledatelné spoluvlastníky pozemku. 
 
2. RM schvaluje hrazení nákladů na zřízení a provoz této soudní úschovy, prostřednictvím paní Aleny 
Laryšové, z výnosů hospodaření z předmětného pozemku. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/24/5/03 
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RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1659 o velikosti 163 m2 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou za 10,-Kč/m2/rok, na dobu určitou 10 ti let s VŠCHT Praha, za podmínek umožnění přístupu  
a provádění stavebních prací po dobu rekonstrukce objektu č. p. 68.  
 

 
Bod programu: Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství 
usnesení č.: 14/24/5/04 
1. RM schvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství ve výši 30.000,-Kč na část pozemku p. č. 
108/35 v k. ú. Lobeč v rozsahu 125 m2 od 2. 10. 2014 do 20. 12. 2014, společnosti Vodohospodářské stavby, 
spol. s.r.o., se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, IČ 40233308. 
 

 
2. RM schvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství ve výši 70.000,-Kč na část pozemku p.č. 
st.72/48 v k. ú. Kralupy nad Vltavou v rozsahu 650 m2 od 2. 10. 2014 do 20. 12. 2014, společnosti 
Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, IČ 40233308. 
 

 
Bod programu: Žádost o povolení reklamní akce – Vánoční kamion Coca-Cola 
 
usnesení č.: 14/24/5/05 
RM schvaluje reklamní akci vánočního kamionu Coca-Cola na Palackého náměstí dne 8. 12. 2014  
za podmínky uzavření Palackého náměstí a prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství společnosti 
up brand activation, s.r.o. 

 
Bod programu: Žádost o povolení závodu v coursingu  
 
usnesení č.: 14/24/5/06 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu X. ročník Memoriálu Karla 
Grünwalda v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club dne 28. 10. 2014  
za poplatek ve výši 2000,-Kč/den. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku. 
 
usnesení č.: 14/24/5/07 
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú.Lobeč od 17. 3. 2015 do 29. 3. 2015 panu Janečkovi  
za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,-Kč/den.  
 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku hřbitovní kaple. 
 
usnesení č.: 14/24/5/08 
RM schvaluje záměr města vypůjčit hřbitovní kapli v Kralupech nad Vltavou na pozemku parc. č. st. 583, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou pravoslavné církevní obci v Kralupech nad Vltavou na dobu 15 let. 

 
Bod programu: Žádost o schválení ukončení nájemní smlouvy dohodou - občerstvení koupaliště. 
 
usnesení č.: 14/24/5/09 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.196/10/700/RIaSM ze dne 28.4.2010 uzavřenou s Hanou 
Míčkovou na nájem nebytových prostor v budově městského koupaliště čp. 600 v Kralupech nad Vltavou 
dohodou ke dni…..2014. Předmět nájmu je nájemce povinen vyklidit a předat pronajímateli do ……….. 
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Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 14/24/5/10 
1. J. S. – žádost o prodloužení NS 
2. L. F. – žádost o prodloužení NS  
3. J. F. – žádost o prodloužení NS 
4. L. V. – žádost o prodloužení NS 
5. Mgr.M. P. – žádost o prodloužení NS 
 
1. J. S. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Libušina, s panem J. S. ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 
 
2. L. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt J. Palacha paní L. F. ze sociálních důvodů na dobu  
3 měsíce od 1. 9. do 30. 11. 2014 za podmínky dodržování uzavřené Dohody o splácení dluhu. 
 
3. J. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt Havlíčkova, panu J. F. ze sociálních důvodů na dobu  
1 roku od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 
 
4. L. V. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt Cesta Brigádníků s paní L. V. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 
 
5. Mgr.M. P.  
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt Komenského s Mgr.M. P., jako na byt služební, na dobu 
6 měsíců od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015.  

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost konkursní komise o vyřazení uchazečky na obsazení pracovního místa ředitele MŠ 
Dr. E. Beneše 
 
usnesení č.: 14/24/6/01 
RM schvaluje vyřazení uchazečky konkursního řízení na ředitele Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. 
Beneše: L. P., pro nesplnění podmínky stanovené v § 3 písm. b) Vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích. 

 
Bod programu: Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Dr. E. Beneše Kralupy  
nad Vltavou  
 
usnesení č.: 14/24/6/02  
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše čerpání rezervního fondu organizace ve výši 
384.351,- Kč na pokrytí dofinancování údržby a oprav po požáru a krádeži v budovách Dr. Beneše a J. Holuba.  

 
Bod programu: Žádost MŠ Dr. E. Beneše Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu organizace 
 
usnesení č.: 14/24/6/03 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše rozpočtovou změnu organizace k zajištění 
provozu:  
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z účtu 502–Energie – plyn       - 172.072,-Kč 
na účet 511- opravy a údržba       + 172.072,-Kč  

 
Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o využití neinvestičního příspěvku organizace 
na realizaci projektu ICT Kouč v roce 2015  
 
usnesení č.: 14/24/6/04 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník 
navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2015 o 300.000,- Kč (s vyznačením organizace) na projekt ICT Kouč 
s tím, že navýšené finanční prostředky převede příspěvková organizace zpět v plné výši na účet zřizovatele 
nejpozději do konce června 2015.  

 
Bod programu: Oznámení o změně názvu společnosti 
 
usnesení č.: 14/24/6/05 
RM bere na vědomí změnu názvu Vzdělávacího centra od A do Z Kralupy nad Vltavou, Třebízského 524  
na společnost Centrum D8 o. p. s., IČ: 266 81 471, se sídlem Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem, 
ke dni 4. 9. 2014. 

 
Bod programu: Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Třebízského 
 
usnesení č.: 14/24/6/06 
RM bere na vědomí informaci od ředitelky PaedDr. Dagmar Kuzníkové ZŠ a MŠ Třebízského, že od letošního 
roku (2014 – 2015) nebude již škola spolupracovat s občanským sdružením Semiramis v rámci Minimálního 
preventivního programu školy. 

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS  
 
usnesení č.: 14/24/6/07 
RM schvaluje prodloužení nájemních smluv u nájemců uvedených v důvodové zprávě na dobu určitou  
od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu 
 
usnesení č.: 14/24/7/01 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu  
se společností Koutecký, s.r.o., kterým se navyšuje počet kontejnerů na jednotlivých stanovištích. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výběr firmy na ohňostrojovou produkci 1. 1. 2015 
 
usnesení č.: 14/24/8/01 
RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce 
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2015 za cenu 82.500 Kč bez DPH 

 
Bod programu: Příspěvek z fondu místostarostů 
 
usnesení č.: 14/24/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu místostarosty Lesáka v celkové výši 10.000 Kč  
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takto: 
 Český rybářský svaz MO Kralupy nad Vltavou (obnova „Střelnice“, 5.000 Kč) 
 FK Čechie Kralupy nad Vltavou (nákup nových dresů, 5.000 Kč) 

 
2. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu místostarosty Ing. Czechmanna v celkové  
výši 5.000 Kč takto: 

 Český rybářský svaz MO Kralupy nad Vltavou (obnova „Střelnice“, 5.000 Kč) 
 

 
IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 

Bod programu: Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2014 - 2015 
 
usnesení č.: 14/24/9/01 
RM schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2014 – 2015. 

 
Bod programu: 1. Nařízení města č. 1 /2014 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města 
Kralup nad Vltavou v zimním období 2014-2015 
2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/24/9/02 
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1 /2014 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2014-2015. 
 
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2014-2015 

 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis z Redakční rady 
 
usnesení č.: 14/24/11/1 
RM bere na vědomí zápis z Redakční rady konané dne 13. 10. 2014 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Stížnost na postoj pedagogických pracovnic ZŠ V. Havla v Kralupech n.Vlt. 
 
usnesení č.: 14/24/12/1 
RM bere na vědomí vyjádření a přijatá opatření ředitelky ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou 

 
 
Bod programu: TSM-Přehledová zpráva pro Radu města Kralupy nad Vltavou za kalendářní období 09/2014 
 
usnesení č.: 14/24/12/2 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za období 09/2014. 
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XIII. Podněty a informace členů RM 

Bez písemných podkladů  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 24. 10. 2014 od 12:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 16. 10. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 24 města Kralup nad Vltavou, konané dne 
14. 10. 2014. 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 16. 10. 2014 
 
 
 
 

 
Petr Holeček, starosta       Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


