
                                                                                                                                                                                 č.j.MUKV34686/2014/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 
(RM č. 19) 
 

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. 19 
 
usnesení č.: 14/19/1/01 
RM schvaluje návrh programu.19. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č.17 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

 
II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  

Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech nad 
Vltavou 
 
usnesení č.: 14/19/2/01  
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
mateřské školy v Kralupech nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské 
školy v Kralupech nad Vltavou. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 

4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
 

Bod programu: Vyhlášení VŘ „Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/19/2/02 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Snížení energetické náročnosti budovy SDH 
Minice v Kralupech nad Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy SDH 
Minice v Kralupech nad Vltavou“. 
 Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 

 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad Vltavou“ 
 
usnesení č.: 14/19/2/03 
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1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení k akci 
„Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad Vltavou“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Zadávací dokumentaci“ k akci „Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad 
Vltavou“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad 
Vltavou“. 

Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele. 
 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek  

 
Bod programu: Výběr zhotovitele akce „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SPORTOVNÍ OBJEKTU ZŠ 
PRAKTICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU“ 
 
usnesení č.: 14/19/2/04  
RM schvaluje zhotovitelem akce „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SPORTOVNÍ OBJEKTU ZŠ PRAKTICKÁ V 
KRALUPECH NAD VLTAVOU“, společnost STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.,  
Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054, za cenu 9 321 900,- Kč vč. DP  

 
Bod programu: Zrušení VŘ „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/19/2/05 
RM schvaluje zrušení výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „PŘEDMOSTÍ - 
TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“, na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru po povodni 
2013“ 
 
usnesení č.: 14/19/2/06 
1. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Sanace propadů 
multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru po povodni 2013“. 

 
2. RM schvaluje předmětnou „Výzvu“ k akci „Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru 
po povodni 2013“. 
 
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti 
U Cukrovaru po povodni 2013“. 
 Anonymní zájemce zveřejněním na certifikovaném profilu zadavatele 

 
4. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 

 
 
 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2014 
 
usnesení č.: 14/19/3/01 
RM schvaluje  
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A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 84.475,- Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO MŠ Dr. E. Beneše, které byly 
zaslány na účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3111, pol. 2229 o 84.475,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 84.475,- Kč.    
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 146.676,- Kč. 
Jedná se o odvod uspořených prostředků za energie od PO Základní umělecká škola, které byly 
zaslány na účet zřizovatele a budou převedeny do rezervy města. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3231, pol. 2229 o 146.676,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 146.676,- Kč.    
 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 162.374,- 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…….………………..    111.510,- Kč  
kap. č. 9 – odbor životní prostředí, pol. 1335 …………………     50.864,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901  
rezerva města……………………………………….    162.374,- Kč  
 
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od paní Kuntové na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč. 
 
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 50.000,- Kč. Jedná 
se o finanční prostředky z prodeje vozidla MěP, které budou využity na technické úpravy  
nového služebního vozidla.  
Navýšení příjmů kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 o 50.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 o 50.000,- Kč. 
 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na administraci žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní 
kontejnery na separovaný odpad v Kralupech nad Vltavou“ v celkové výši 223.850,- Kč z kap. 
č. 1 - ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 
– realizace investic § 3639 pol. 6121 org. 430 (podzemní kontejnery). 
 
2. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - převodu finančních prostředků na 
administraci žádostí o dotaci z OPŽP na projekty dle tabulky v celkové výši 721.826,- Kč z kap. 
č. 1 – ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5  
– realizace investic dle tabulky.  
 

Objekt Celkem s DPH 
Č.p .6  Palackého nám. 
5   3613  6121  org. 421          133 100,00 Kč  
Č.p. 556 (vila u ZŠ Třebízského) 
5   3299  6121   org. 422          115 313,00 Kč  
Sauna (u ZS) 
5   3412   6121   org. 423          111 925,00 Kč  
Fotbalové kabiny (Mikovice)          122 815,00 Kč  
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5   3412    6121  org. 424  
Hasičská zbrojnice (Minice) 
5   5512    6121   org. 425          110 110,00 Kč  
Škola v přírodě (Mokrosuky) 
5   3421    6121   org. 427          128 563,00 Kč  
Celkem         721 826,00 Kč  

 
3. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 105.000,- Kč 
do rezervy města z kap. č. 1- ekonomický odbor,  
§ 6112  pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci ……………. 30.000,- Kč 
§ 6171  pol. 5139 – kancelářské potřeby ……………………… 30.000,- Kč  
§ 6171  pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby….. 15.000,- Kč 
§ 6171  pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci…………….. 30.000,- Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 – rezerva města ………105.000,- Kč. 

 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 22/2014 
 
usnesení č.: 14/19/3/02 
RM schvaluje 
A.Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu 
1. Převedení finančních prostředků na autorský dozor projektanta na akci „Snížení energetické náročnosti 
objektu MěBP a MěP, Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 34.485,- Kč z kap.č. 1 ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic ,§ 3613 pol. 6121 org. 380. 

 
 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a zadávání zakázek 
 
usnesení č.: 14/19/4/01 
1.) RM bere na vědomí přehledovou zprávu odboru RIaSM o průběhu a výsledku zadávání zakázek na 
stavební práce v rozsahu od výše 100 000 Kč bez DPH do 1 000 000 Kč bez DPH.  

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Havlíčkova 900,  Kralupy nad Vltavou“ – rozdílový rozpočet 
 
usnesení č.: 14/19/4/02 
1. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00013/2014 v celkové výši 385.333,28 Kč vč. DPH, 
dle předložených rozdílových rozpočtů v rámci akce „Rekonstrukce BD Havlíčkova 900,  Kralupy nad Vltavou " 
firmou: RENASTAV s.r.o., Vehlovická 696/30, 180 00 Praha 8. V případě schválení bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek SOD. 
2. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. RISML/00013/2014 na prodloužení termínu dokončení 
stavby „Rekonstrukce BD Havlíčkova 900,  Kralupy nad Vltavou " firmou: RENASTAV s.r.o., Vehlovická 
696/30, 180 00 Praha 8 o 30 dní tj. do 10. 11. 2014. V případě schválení bude se zhotovitelem uzavřen 
dodatek SOD.  

 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici U Studánky, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/19/4/03 
RM schvaluje vstup do komunikace v ulici U Studánky p. č. 168/29 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou 
z důvodu vybudování nové kanalizační přípojky. Podmínkou je splnění požadavků správce místních 
komunikací.  
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Bod programu: Návrh na odstoupení od záměru výstavby protihlukové stěny u veřejného hřiště 
V Mikovicích u Kralup nad Vltavou. 
 
usnesení č.: 14/19/4/04 
1. RM schvaluje zpět vzetí žádosti na dodatečné stavební povolení pro akci – Veřejné hřiště Mikovice u 
Kralup nad Vltavou 
2. RM schvaluje záměr opatřit hřiště informačními tabulemi veřejné hřiště zrušeno a odstranit oplocení u 
veřejného hřiště Mikovice u Kralup nad Vltavou 

 
Bod programu: Návrh změny názvu autobusové zastávky   
 
usnesení č.: 14/19/4/05 
RM schvaluje změnu názvu těchto autobusových zastávek:  
Stávající název                                              nový navrhovaný název  
1. zastávka – MěÚ                                             U Cukrovaru 1x 
 
2. zastávka – Máj                                               Městský úřad 2x  

 
 

 
V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 

Bod programu: Úhrada nájemného – Pražská čp. 74 
 
usnesení č.: 14/19/5/01 
1. RM ukládá MěBP vyúčtovat nájemné za užívání bytu se sníženou kvalitou o velikosti 59 m2 v domě čp. 74, 
ul. Pražská, v návaznosti na Smlouvu o výpůjčce č. 251/98/01/719/SM, za období 3 let a sepsat dohodu  
o uznání dluhu a úhradě závazku s M. K. 
2. RM doporučuje předložit ZM k projednání záměru prodeje pozemků pozemek st.76/2 o výměře 59 m2 
jehož součástí je stavba čp. 74, pozemky pp.20/3 o výměře 36 m2 a pp. 582 o výměře 68 m2 a část pozemku 
st. 2/1 o výměře 163 m2 v k. ú. Minice u Kralup n/Vlt. až po podpisu dohody o uznání dluhu s M. K.  

 
Bod programu: Návrh na schválení výpůjčky pozemku p. č.13/1, k.ú.Kralupy 
 
usnesení č.: 14/19/5/02 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č.13/1, k.ú. Kralupy nad Vltavou o výměře 1045m2 se 
společností Aeskulap, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Pharm.Dr. Jitkou Šusterovou- Gabrielovou na dobu 
neurčitou se 6měsíční výpovědní lhůtou.  

 
 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
 
1. H. J. – žádost o prodloužení NS 
2. Mgr.S. G. – žádost o prodloužení NS 
3. P. M. – žádost o prodloužení NS 
4. R. T. – žádost o prodloužení NS 
5. D. F. – žádost o prodloužení NS 
6. Návrh majetkoprávní a bytové komise na uzavření NS na byt č.   , Dr.E.Beneše  
 
usnesení č.: 14/19/5/03 
H. J. 
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RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. , Dr.E.Beneše, čp. paní H. J. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 8. 2014 do 31. 7.2015. 
 
Mgr.S. G. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č., Komenského čp. s Mgr.S. G., jako na byt služební  
na dobu 1 roku od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015. 
 
P. M. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č., Smetanova s paní P. M. ze sociálních důvodů  
na dobu 1 roku od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015. 
 
R. T. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Cesta brigádníků čp. paní R. T. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014. 
 
D. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Libušina čp. panu D. F ze sociálních důvodů na dobu  
3 měsíce od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
E. V. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č., Dr.E.Beneše čp. s paní E. V. ze sociálních důvodů na dobu 
1 roku. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor  
 
usnesení č.: 14/19/5/04 
RM schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory o rozměru cca 60 m2 v zadní budově Palackého 
náměstí čp .6. 

 
 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu: Schválení změny odpisového plánu ZŠ Václava Havla Kralupy nad Vltavou na rok 2014 
 
usnesení č.: 14/19/6/01 
RM schvaluje změnu odpisového plánu z důvodu nákupu lednice do školní kuchyně u příspěvkové organizace 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou na rok 2014, dle přílohy důvodové zprávy. 

 
 
Bod programu: Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010, Bar Iluze – „Venkovní sezení, kapela“ 
 
usnesení č.: 14/19/6/02 
RM uděluje ve smyslu žádosti, výjimku pro slečnu Simonu Pačanskou z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tato výjimka 
bude uplatněna na jednorázovou kulturní akci: „Venkovní sezení, kapela“ 
Uvedená akce se bude konat dne 22. 8. 2014 od 18:00 hod. do 23. 8. 2014 01:00 hod.  
Místem konání je Restaurace a Bar Iluze, Riegrova ul. č. p. 173, Kralupy nad Vltavou. 
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídají: Martina Fojtíková a Simona Pačanská. 

 
Bod programu: Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou 
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usnesení č.: 14/19/6/03 
RM schvaluje přidělení bytu č. v Domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru , Kralupy nad Vltavou 
pro pana A. B. ,na dobu určitou 1 roku.  

 
Bod programu: Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/19/6/04 
RM bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou za období 
leden 2014 až červen 2014. 

 
Bod programu: Den zdraví 2014 
 
usnesení č.: 14/19/6/05 
RM bere na vědomí změnu termínu Dne zdraví 2014 v Kralupech nad Vltavou 

 
Bod programu: Zpráva o činnosti MěK v 1. pololetí roku 2014 
 
usnesení č.: 14/19/6/06 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Kralupy nad Vltavou – vybrané statistické údaje  
za 1. pololetí 2014. 

 
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu odboru SVŚaK 
 
usnesení č.: 14/19/6/07  
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2.000,-Kč následovně: 
z kap. 2 OSVŠaK, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, pol. 5164 - Nájemné   
- 2.000,-Kč 
na kap. 2 OSVŠaK, § 3113 - Základní školy, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 
+ 2.000,-Kč 

 
Bod programu: Žádost matky nezletilé 
 
usnesení č.: 14/19/6/08 
RM schvaluje finanční příspěvek pro nezletilou B. D.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2 § 4371 pol. 5222 na kap. 2 § 4329 pol. 5499 ve výši Kč 20.000,- 

 
 

 
VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 
Bod programu: Ukončení Dohody o výpůjčce sběrných nádob E - BOXŮ 
 
usnesení č.: 14/19/7/01 
RM schvaluje ukončením Dohody o výpůjčce 3 kusů sběrných nádob (E-BOXŮ) na vysloužilá drobná 
elektrozařízení. 

 
 

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

Bod programu: Uvolnění prostředků z rezervy v rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou pro rok 2014 na akci: 
„Oprava části sekundárních rozvodů u VS 20 – 2. část“  
 
usnesení č.: 14/19/9/01 

1. RM doporučuje projednání převodu částky 1,500.000,- Kč z rezervy v rozpočtu Města Kralupy n. Vlt. pro 
rok 2014 do rozpočtu MěBP na opravy v tepelném hospodářství na jednání ZM dne 20. 08. 2014. 

 
 

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

Bod programu: Zadání vypracování odborného posudku a návrhu dílčích protipovodňových opatření 

usnesení č.: 14/19/10/1  
1. RM bere na vědomí návrh na zadání vypracování odborného posudku a návrhu dílčích protipovodňových 
opatření v rozsahu dle bodu 2) nabídky prací č. 1427a firmy Ing. Martin Jakoubek – VHSPROJEKT (příloha  
č. 1). 
 
2. RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finanční částky z finanční rezervy města pro rok 
2014 pro účel vypracování odborného posudku a návrhu dílčích protipovodňových opatření, v maximální výši 
78. 650.-Kč včetně DPH (přesná částka bude určena dle výsledku poptávkového řízení).  

 
 

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Zápis č.4/2014 z majetkoprávní a bytové komise. 
 
usnesení č.: 14/19/11/1 
RM bere na vědomí Zápis z majetkoprávní a bytové komise konané dne 5. 8. 2014 

 
 

 
XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 

Bod programu: Přehledová zpráva - MŠ Gen. Klapálka (nákup nábytku) 
 
usnesení č.: 14/19/12/1 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka.(nákup nábytku) 

 
Bod programu: Přehledová zpráva - MŠ Gen. Klapálka (výměna botníků) 
 
usnesení č.: 14/19/12/2 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka (výměna botníků) 

 
Bod programu: Prověření intervalů na světelné signalizaci křižovatky v ulici Třebízského/Mostní ve směru 
z Třebízského a Tř. Legií 
 
usnesení č.: 14/19/12/3 
RM bere na vědomí informaci TSM o kontrole výše uvedené světelné křižovatky. Zprávu zpracovala firma, 
která zajišťuje servis světelné signalizace v Kralupech, viz kopie zprávy. 
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Bod programu: Informace do Rady města týkající se odtahu vozidel 
 
usnesení č.: 14/19/12/4 
RM bere na vědomí informaci týkající se odtahu vozidel. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM za kalendářní období 07/2014 
 
usnesení č.: 14/19/12/5 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 07/2014. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
usnesení č.: 14/19/13/1  
RM projednala petici obyvatel lokality v Olších a ukládá MěP provádět četnější kontroly v dané lokalitě. 

 
usnesení č.: 14/19/13/2  
RM ukládá TSM zakoupit sadu GOJAK 6200 určenou k manipulaci se zaparkovanými vozidly. 

 
usnesení č.: 14/19/13/3  
RM ukládá MěP součinnost s TSM při manipulaci zaparkovaných vozidel během čištění města 

 
usnesení č.: 14/19/13/4  
RM schvaluje jako sídlo pro Baby Club Nemo, z.s. prostory v kralupském plaveckém bazénu na adrese V Luhu 
1089 Kralupy nad Vltavou 

 
usnesení č.: 14/19/13/5 
RM ukládá TSM řádně provést úpravu Dvořákovy stezky. 

 
usnesení č.: 14/19/13/6 
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu prostor bistra s Janou Kosinovou.  
RM ukládá odboru RIaSM vyhlásit záměr o pronájmu prostor bistra. 

 
usnesení č.: 14/19/13/7 
RM bere na vědomí informaci o jednání mezi HC Kralupy a Kralupská sportovní s.r.o. o navrhovaném 
systému pronajímání ledové plochy na zimním stadionu. 
Smlouva o pronájmu ledové plochy bude předložena zastupitelstvu města. 

 
usnesení č.: 14/19/13/8 
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ Dr. E. Beneše. 

 
usnesení č.: 14/19/13/9 
RM souhlasí s umístěním sídla spolku s názvem Spolek 101, z.s. na adrese Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou. 

 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 2. 9. 2014 od 13:00 hod. v  zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 13. 8. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 19. města Kralup nad Vltavou, konané dne 
12. 8. 2014. 
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ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne13. 8. 2014 
 
 

 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 

 
 
 
 

 
 


