
                                                                                                                                                                                 č.j.MUKV*****/2014/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 
(RM č. 22) 
 

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. 22 
 
usnesení č.: 14/22/1/01 
RM schvaluje návrh programu 22. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 21 /2014 (plnění usnesení).  

 
Bod programu: Oprava administrativní chyby v usnesení č. 14/21/12/1 – Přehledová zpráva MŠ Gen. 
Klapálka Kralupy nad Vltavou za kalendářní období srpen 2014. 
 
usnesení č.: 14/22/1/02 
RM schvaluje opravu administrativní chyby č. usnesení č. 14/21/12/1 

 
Bod programu: Oprava administrativní chyby v usnesení č. 14/21/7/01 – chybně uvedené číslo organizace 
 
usnesení č.: 14/22/1/03 
RM ruší usnesení č. 14/21/7/01 ze dne 2. 9. 2014 
RM schvaluje převedení částky 150.000 Kč z položky 9-3745-5169 org 398 „Revitalizace lipové aleje 
v Přemyslově ulici“ na položku č. 9-3745-5169 org. 377 „Investiční akce odboru RIaSM“ na provedení 
výsadeb zeleně (66.566,- Kč) a obnovu trávníků v Revoluční ulici (56.265,- Kč) a na provedení výsadeb zeleně 
v ZŠ V. Havla (27.169,- Kč). 

 
Bod programu: Schválení programu ZM č. 7 
 
usnesení č.: 14/22/1/04 
RM schvaluje návrh programu 7. zasedání ZM konaného dne 24. 9. 2014. 

 
Bod programu: Oprava administrativní chyby v usnesení č. 14/17/13/2- chybně uvedený název veřejného 
osvětlení ATTO 
 
usnesení č.: 14/22/1/05 
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení č. 14/17/13/2 , týkající se nákupu a využití světel 
ATTO a.s., Švábinského 922/70, Praha 4 pro veřejné osvětlení v Kralupech nad Vltavou. 
Správný název APTO a.s., Švábinského 922/70, Praha 4. 

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Personální záležitosti 
 
usnesení č.: 14/22/2/01  
RM schvaluje zrušení pracovního místa řidičky osobního služebního vozidla, zařazené na odbor SVŠaK, ke dni 
30. 11. 2014. 
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Bod programu: Výběr zhotovitele akce „Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru  
po povodni 2013“ 
 
usnesení č.: 14/22/2/02 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru po povodni 
2013“, společnost Stavební firma Neumann, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za cenu 
3.999.364,- Kč bez DPH a celkovou cenu 4.839.230,- Kč vč. DPH 

 
Bod programu: Přijetí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje  
a poskytnutí bezúročné půjčky pro SDH 
 
usnesení č.: 14/22/2/03 
1) RM schvaluje přijetí dotace na akci „Nákup nového terénního vozu pro JSDH“, číslo žádosti 
HAS/SDH/018261/2014, z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje ve výši 
790.000,- Kč. 
 
2) RM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky, na profinancování dotace od Středočeského kraje, ve výši 
47.500,- Kč pro SDH Minice z „Rezervy města - spoluúčast k dotacím“. 
 
3) RM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky, na profinancování dotace od Středočeského kraje, ve výši 
47.500,- Kč pro SDH Kralupy nad Vltavou z „Rezervy města - spoluúčast k dotacím“. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/22/2/04  
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Rekonstrukce komunikace 
v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ 

 
2. RM schvaluje text předmětné „Výzvy“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Humny, 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ firmy. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Náhradníky, v pořadí. 

 
Bod programu: Nákup nového terénního hasičského vozidla 
 
usnesení č.: 14/22/2/05  
1. RM schvaluje výběr dodavatelem terénního hasičského vozu společnost Dajbych, s.r.o., Na Výsluní 33,  
326 00 Plzeň, za celkovou maximální cenu 1.011.455,- Kč vč. DPH. 
 
2. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, podle části 5. 
Obecná ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení 
podle části 3b) pravidel, i přímým zadáním, na nákup nového hasičského vozidla, z důvodu specifického 
předmětu zakázky a omezeného počtu dodavatelů. 
 
3. RM schvaluje převedení finančních prostředků na nákup nového hasičského vozidla z kap. č. 1 § 6409, pol. 
5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
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III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 26/2014 
 
usnesení č.: 14/22/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 505.850,- Kč. 
Jedná se o nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2014 a 
budou převedeny do rezervy města.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1340…….………………..    101.800,- Kč  
                                kap. č. 7 – odbor správy majetku, pol. 1343 …………………     404.050,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901  
rezerva města……………………………………….    505.850,- Kč  
 
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.911,- Kč,  
účelově určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.    
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.911,- Kč   
a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.911,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace  
investic z § 3111 pol. 5171 (oprava soc. zařízení v MŠ G. Klapálka) na § 3111 pol. 6121 org.  
432 (rekonstrukce soc. zařízení v MŠ G. Klapálka). 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.377.785,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace  
investic z § 3113 pol. 5171 (oprava dvora v ZŠ Václava Havla) na § 3113 pol. 6121 org. 431  
(rekonstrukce dvora v ZŠ Václava Havla). 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 26.000,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace 
investic z § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace - celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 404  
(rekonstrukce komunikace v Kralupech nad Vltavou – ul. I. Olbrachta – 2. část).  
 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000,- Kč  z  kap. č. 11 – OKTAJ § 6171 pol. 
5166 (konzultační služby) na kap. č. 5 – realizace investic § 3639 pol. 6121 org. 387 
(revitalizace předmostí TGM).  
 
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.710,- Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace 
investic z § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace - celkem) na § 5212 pol. 6121 org. 363 
(protipovodňová ochrana města).  
 
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 47.500,- Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický  
odbor, z  § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 5512 pol. 5629  
(neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím). Bude sepsána smlouva  
o poskytnutí půjčky SDH Minice na profinancování dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Po 
obdržení dotačních finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje budou půjčené 
finanční prostředky vráceny zpět na účet města.  
 
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 47.500,- Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický  
odbor, z § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 5512 pol. 5629  
(neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím). Bude sepsána smlouva  
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o poskytnutí půjčky SDH Kralupy na profinancování dotace z rozpočtu Středočeského kraje.  
Po obdržení dotačních finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje budou půjčené finanční 
prostředky vráceny zpět na účet města.  

 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Doplnění dokumentace akce: Protipovodňová ochrana města Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/22/4/01 
1. RM schvaluje dodatek č. 4 k SOD č. 10-5274-0300 uzavřené s firmou HYDROPROJEKT CZ a.s. se sídlem 
v ulici Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle s IČ: 26475081, navýšení ceny o 30 709, 80,- Kč. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem nebytových prostor v objektu městského úřadu - schválení nájemce 
 
usnesení č.: 14/22/5/01 
STAŽENO 

 
Bod programu: Pořádání 3. ročníku kralupského vinobraní 
 
usnesení č.: 14/22/5/02 
RM schvaluje Farní charitě Kralupy nad Vltavou konání 3. ročníku kralupského vinobraní ve dnech  
26. 9. - 28. 9. 2014 vždy od 8.00 do 24.00 hodin v ulici Kaplířova, Sokolská, Palackého náměstí, Husova  
a Jungmannova.  

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku  
 
usnesení č.: 14/22/5/03 
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k.ú.Lobeč od 30. 9. 2014 do 12. 10. 2014 panu Janečkovi 
za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,--Kč/den.  

 
Bod programu: Schválení pronájmu části pozemků za účelem umístění reklamních zařízení  
 
usnesení č.: 14/22/5/04 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemků p. č.153/41 k. ú. Lobeček, a p. č.95/22, p. 
st.28/2, p. č.566/1 vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem umístění reklamních zařízení, s firmou THELI 
reklama & tisk, se sídlem Horymírova 416, Kralupy nad Vltavou, ve znění přiložené smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti 
 
usnesení č.: 14/22/5/05 
RM schvaluje: 
1. T. R. - žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, paní R. T. ze sociálních důvodů na dobu 
3 měsíce od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015. 
 
2. M. H. – žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s paní M. H. na byt J. Palacha ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 



str.5 

3. J. M. – žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt Cesta brigádníků s paní J. M. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 
 
4. S. S. - žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt Vrchlického s panem S. S. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 
 
5. K. I. – žádost o prodloužení NS 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt Cesta brigádníků s paní I. K. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/22/5/06 
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 1659 k. ú. Kralupy nad Vltavou VŠCHT Praha. 
Záměr bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města. 
RM ukládá RIaSM smluvně zajistit právo manipulace na uvedeném pozemku nájemci nemovitosti budovy  
čp 68 Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o odklad splatnosti nájemného – MDZZ-Kralupy s.r.o. 
 
usnesení č.: 14/22/5/07 
ODLOŽENO  

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
 
usnesení č.: 14/22/5/08 
1. RM ruší usnesení RM č.14/17/5/11 ze dne 22. 7. 2014 
2 RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav trafostanice a kabelového vedení kNN a kVN pro budovu TECHNOPARKU v Kralupech n/Vlt.  
na pozemcích pp.42/3, pp.566/2 a pp. 566/5 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jejichž 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 4.000,-Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za další bm trasy uložení 
vedení do pozemků. K  úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – vodovodní a kanalizační přípojka 
 
usnesení č.: 14/22/5/09  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva - služebnosti inženýrské sítě - práva uložení, provozu, údržby  
a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku pp.581/1 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jehož vlastníkem  
je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka pozemku pp.275/6 v k. ú. Kralupy n/Vlt.,  
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč Kč za prvních 10bm délky trasy a 300,-Kč za každý další bm trasy 
uložení vedení do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákona. 

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o dodatečný souhlas k přijetí finančních sponzorských 
darů 
 
usnesení č.: 14/22/6/01 
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RM schvaluje příspěvkové organizaci DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168, okres Mělník podle § 39b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
dodatečné přijetí finančních sponzorských darů od pana Karla Klimeše, Smrkovice 185, 397 01 Písek ve výši 
1.000,- Kč pro potřeby DDM, a to na výtvarný materiál pro letní tábor v Mokrosukách od 2. 8. 2014  
do 9. 8. 2014 a od firmy Bidex s.r.o., Slezákova 1521/18, 613 00 Brno, zastoupená doc. Ing. Janem Šarmanem 
ve výši 1.000,- Kč pro potřeby DDM, a to na úhradu raftů na dětském letním táboře v Mokrosukách. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
 
usnesení č.: 14/22/6/02  
RM jmenuje od 1. 10. 2014 členem Komise sociálně právní ochrany dětí paní Šárku Jakušovou, DiS. 
RM odvolává od 1. 10. 2014 paní Evu Kučerovou. 

 
Bod programu: Semiramis o.s. – Centrum primární prevence – závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 
 
usnesení č.: 14/22/6/03 
RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování pro město Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014. 

 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 – Rockový koncert 
 
usnesení č.: 14/22/6/04 
RM uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých 
místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Milan Fiala uplatnit na jednorázovou kulturní 
akci – „Rockový koncert“. 
Uvedená akce se bude konat dne 20. 9. 2014 od 15:00 hod. do 21. 9. 2014 do 01: 00 hod. 
Místem konání je restaurace a venkovní prostranství na Hostibejku v Kralupech nad Vlt. 
Předpokládaný počet účastníků je 200 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Milan Fiala. 

 
 

VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu 

 
usnesení č.: 14/22/7/01 
RM schvaluje převedení částky 60.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 367„obnova a dosadby živých plotů 
na položku č. 9-3745-5169 org. 232 „údržba stromů a keřů podél komunikací“. 

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Pořízení mobilní aplikace inCity 
 
usnesení č.: 14/22/8/01 
RM schvaluje pořízení mobilní aplikace inCity od společnosti Intelis, s.r.o., třída Národní svobody 209/23, 
Písek, za celkovou cenu 36.300,- Kč vč. DPH.  

 
 

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

 
X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
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XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis z jednání Sportovní komise 
 
usnesení č.: 14/22/11/1 
RM bere na vědomí Zápis z jednání Sportovní komise konané dne 9. 9. 2014 

 
Bod programu: Informace a změny týkající se sportovních oddílů 
 
usnesení č.: 14/22/11/2  
RM bere na vědomí informace týkající se sportovních oddílů a to následovně: 
1. SKI Klub Kralupy nebude letos pořádat Mezinárodní ČR a finále ČP v In Line slalomu a to z pořadatelských 
důvodů. Příspěvek na tuto akci ve výši 25.000,-Kč nebude čerpán. 
 
2. TJ Kanoistika Kralupy nebude čerpat schválený příspěvek ve výši 15.000,-Kč na Národní klas.závod, který 
se konal 14. - 15. 6. 2014 a to z důvodu nedodání vyúčtování na danou akci. 
 
3. TJ Plavání bude krácen schválený příspěvek ve výši 12.000,-Kč na 5.500,-Kč a to z důvodu nedodání celého 
vyúčtování dané akce. Příspěvek byl určen na akci regionální a celorepublikovou – Krajská základní soutěž 
žactva – 2.kolo. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Komise pro centrum města a návrh dalšího postupu 

usnesení č.: 14/22/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 18. 8. 2014. 
 
2. RM doporučuje ZM schválit urbanistické a dopravní řešení prostoru „centra“ města dle varianty  
2 zpracované projekčním týmem (Majo architekti a DUK atelier). 

 
Bod programu: Příspěvek pro KČT Kralupy 
 
usnesení č.: 14/22/11/4  
RM schvaluje příspěvek ve výši 13.500,- Kč pro KČT Kralupy na akci v zahraničí – Mezinárodní mistrovství  
TZ – Evropský pohár. Celkové náklady na tuto akci činí 27.000,-Kč, viz žádost o podporu akce v zahraničí. 

 
Bod programu: Podpora pro TJ Kralupy 
 
usnesení č.: 14/22/11/5 
RM schvaluje příspěvek ve výši 44.500,-Kč na podporu TJ Kralupy – konkrétně na částečnou úhradu 
účetnictví a daňových služeb (TJ Kralupy a TJ Centrum). Roční náklady jsou ve výši 89.000,-Kč. viz žádost  
o podporu. 

 
Bod programu: Příspěvek pro TJ Volejbal 
 
usnesení č.: 14/22/11/6 
RM schvaluje příspěvek výši 17.159,-Kč pro TJ Volejbal na účast volejbalového turnaje v Komárně, který  
se konal ve dnech 1. 5. - 4. 5. 2014. 

 
Bod programu: Výroba maskotů 
 
usnesení č.: 14/22/11/7 
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RM schvaluje ze zbývajících financí (100.000,-Kč) výrobu dvou maskotů Kralupáků v životní velikosti (cca1 
Kralupák 25.000,-Kč) pro reprezentaci na různých sportovních a kulturních akcích v Kralupech i mimo  
Kralupy nad Vlt. 

 
Bod programu: Návrh na výplatu jednorázových odměn za období 1-9/2014 členům komisí rady města 
 
usnesení č.: 14/22/11/8 
RM schvaluje výplatu jednorázových odměn členům komisí Rady města Kralupy nad Vltavou, za období  
od ledna 2014 – do září 2014, dle přílohy materiálu.  
 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za období 08/2014 
 
usnesení č.: 14/22/12/1 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za období 08/2014. 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemných podkladů 
usnesení č.: 14/22/13/1  
RM bere na vědomí žádost společnosti BOUDOIR SAMADHI s.r.o.,o stanovisko ve věci záměru umístění 
vývojového pracoviště pro výrobu kolihu v poloprovozním režimu v areálu Balak a.s. Minická 635 v Kralupech 
nad Vltavou.  
RM schvaluje znění stanoviska k uvedené žádosti. 

 
usnesení č.: 14/22/13/2  
RM ukládá RIaSM nabídnout betonovou garáž (postavené u hotelu Sport) našim příspěvkovým organizacím 
a Kralupské sportovní spol., s r.o. 

 
usnesení č.: 14/22/13/3  
RM ukládá odboru ŽP prověřit skládkování neznámého odpadu na pozemcích města v lokalitě u Nového 
dvora. 

 
 
Příští jednání Rady města proběhne 30. 9. 2014 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 17. 9. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 22. města Kralup nad Vltavou, konané dne 
16. 9. 2014. 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 17. 9. 2014 
 
 

Libor Lesák, místostarosta      Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
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