
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 85592/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. listopadu 2017 

(RM č. 25) 
 

Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 25 
usnesení č.: 17/25/1/1  
RM schvaluje návrh programu 25. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 24 a 23/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období říjen 2017 
usnesení č.: 17/25/2/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru OKTAJ za období říjen 2017. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 27/2017 
usnesení č.: 17/25/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky -krajské pobočky 

v Příbrami v celkové výši 16.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1  -odbor ekonomický, pol. 4116 o 16.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 
4339 o 16.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 88.006 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
od Krajského úřadu Středočeského kraje účelově určenou na náklady na zpracování osnov podle § 26 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4216 o 88.006 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 88.006 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč v rámci kap. č. 1 – odbor ekonomický a § 6171 

(činnost místní správy) z pol. 5011 (platy zaměstnanců) na pol. 5021 (ostatní osobní výdaje). Jedná se 
o posílení položky ostatní osobní výdaje z důvodu uzavření dohody o provedení práce za dlouhodobou 
pracovní neschopnost na ekonomickém odboru a uzavření dohod o provedení práce se zkušebními 
komisaři na odboru dopravy. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 106.843 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 482. 
Finanční prostředky budou použity na inženýring v rámci akce: „Projektové dokumentace ve stupni pro 
sloučené územní a stavební řízení – Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy 
nad Vltavou“. 

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – II. etapa, změna termínu etapy A 
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usnesení č.: 17/25/4/1 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00116/2017 na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města 
Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, jejímž zhotovitelem je společnost Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 
Litoměřice, IČ: 27263827. Předmětem dodatku je změna termínu realizace etapy A. Nový termín bude: 
01.03.2018 – 16.04.2018.   

 
Bod programu: Návrh odměn II. pololetí 2017 ředitelům TSM, MěBP 
usnesení č.: 17/25/4/2 
1. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (technické služby města) Ing. Luboše 

Němce za II. pololetí roku 2017 dle přílohy. 
2. RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace (městský bytový podnik) Ing. 

Ladislava Berita za II. pololetí roku 2017 dle přílohy. 

 
Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor – 
změna  termínu dokončení prací na díle 
usnesení č.: 17/25/4/3 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke SOD č. SMSML/00023/2017 se zhotovitelem Truhlářství Dominik Davídek, 
Chvatěruby 188, 278 01 Kralupy nad Vltavou na akci „Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, 
Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor“ jehož předmětem je posunutí termínu dokončení prací 
na díle do 16.12.2017.   

 

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor 
usnesení č.: 17/25/4/4 
1. RM schvaluje zprovoznění vnitřního vodovodního a kanalizačního potrubí na akci: „Rekonstrukce BD 

Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor“ Milanem Houdkem, 278 01 
Dolánky 61 za částku 13.595,- Kč bez DPH, tj. 15.634,25 Kč vč. DPH, které bude hrazeno z privatizace 
bytového fondu. 

2. RM schvaluje zprovoznění ústředního topení na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad 
Vltavou – dokončení vnitřních prostor“ firmou KROS spol. s.r.o., V Uličce 661, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou za cenu 90.000,- Kč bez DPH, tj. 103.500,- Kč vč. DPH, které bude hrazeno z privatizace 
bytového fondu.  

Bod programu:  Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené akce  
usnesení č.: 17/25/4/5 
RM schvaluje odúčtování těchto akcí: 
org. 354: akci „II. etapa rekonstrukce Plaveckého bazénu, Kralupy nad Vltavou (projektová dokumentace 
studie z roku 2013) o celkové výši 102.850,- Kč. 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele 2. části VZ – Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo  
z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/25/4/6 
RM schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Svoz separovaného odpadu a 
bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou“, pro 2. část: Svoz bioodpadů přímo z 
domácností s dodavatelem FCC Regios, a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 46356487, za 
jednotkovou cenu 1266,00 Kč bez DPH za jednu tunu svezeného odpadu, resp. 1.455,90 Kč s DPH za jednu 
tunu svezeného odpadu. 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 
usnesení č.: 17/25/4/7 
1. RM schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 

v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018“, pro 1. část: LOKALITA KRALUPY s dodavatelem Bartoň a Partner 
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s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČ: 26810093, za celkovou cenu 1.700.976,60 Kč bez 
DPH, resp. 2.058.181,69 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018“, pro 2. část: LOKALITA LOBEČEK s dodavatelem Ing. Milan Janda, 
se sídlem Budečská 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, za celkovou cenu 845.033,10 Kč bez 
DPH, resp. 1.022.490,05 Kč s DPH. 

3. RM schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018“, pro 3. část: PŘÍRODNÍ LOKALITY s dodavatelem Vít Humpl, se 
sídlem Pražská 4/26, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 12394823, za celkovou cenu 1.299.353,00 Kč bez 
DPH, resp. 1.572.217,13 Kč s DPH. 

4. RM schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně 
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018“, pro 4. část: ZELEŇ V ZŠ A MŠ + ZÁHONY A KVĚTINOVÉ MÍSY 
s dodavatelem Ing. Milan Janda, se sídlem Budečská 201, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70580456, za 
celkovou cenu 946.841,10 Kč bez DPH, resp. 1.145.670,73 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Stavební úpravy zimního stadionu – změna užívání 
usnesení č.: 17/25/4/8 
RM schvaluje provedení stavebních úprav, spočívajících ve změně využití části zimního stadionu, a to ze 
stávajících místností sloužících jako společenské nově na 5 dvoulůžkových pokojů. Každý pokoj je navržen s 
vlastním sociálním zázemím, což vyžaduje nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nová plastová 
okna a dveře. 

 

Bod programu: “Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – kanalizační + dešťové 
přípojky  
usnesení č.: 17/25/4/9 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 

Kladno na provedení obnovy kanalizačních + dešťových přípojek u RB čp. 232 – 237 v ulici 28. Října, 
Kralupy nad Vltavou (v úseku od ulice Na Záruce až k ulici Mlýnská) za celkovou částku 126.109,56 Kč bez 
DPH (145.366,52 Kč vč DPH).  

2. RM ukládá odboru RI a SM ve spolupráci s Ing. Markem Czechmannem projednat proplacení nákladů 
s vlastníky nemovitostí. 

3. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 27/2017. Převod finančních prostředků ve výši 
145.366,52 Kč z kap. 1 pol. 6409 § 5901- (rezerva města na havárie) na kap. 5 pol. 2321 § 5171 (oprava 
kanalizací na území města) 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.167/2 v k.ú. Mikovice (U Studánky) 
usnesení č.: 17/25/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou o výměře 100 m2, s paní L. B., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku 
k zahrádkaření a rekreaci.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 
výše nájemného je 10,-Kč/m2/rok, tj. 1.000,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/25/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 5, Smetanova 211 panu J. K., jako na byt služební 

na dobu 1 roku od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Chelčického 687 paní E. L. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.12.2017 do 30.11.2018. 

 
Bod programu: Pronájem části pozemku k. ú. Lobeček   
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usnesení č.: 17/25/5/3 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.st. 171/2 v k. ú. Lobeček, pod stávající 
garáží, o výměře 20 m2, na dobu určitou do 31.12.2020, za nájemné 5.000,-Kč/rok, s panem V. T.,  bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou   
usnesení č.: 17/25/5/4    
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.81/12/700/RIaSM dohodou, ke dni 30.11.2017, s panem V. K. R., 
bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – dešťová kanalizace  v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 17/25/5/5 
RM schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu 
umístění, provozování, stavebních úprav, oprav a údržby (prováděných i prostřednictvím třetích osob) 
dešťové kanalizace a vsakovacího bodu na pozemku parc.č.281/161 a v části pozemku parc.č.256/2 v k.ú. 
Lobeč a právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, stavebními 
úpravami a opravami a v právu umožnění bezúplatného vsakování odváděných dešťových vod  do 
vsakovacího zařízení umístěného na pozemku parc.č.256//2 v k.ú. Lobeč po dobu neurčitou.  Smlouva bude 
uzavřena  mezi Ing. P. Č., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, jako povinným a Městem Kralupy nad 
Vltavou, jako oprávněným.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene –  kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú. Kralupy n. Vlt.  
usnesení č.: 17/25/5/6 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a 

oprav inženýrských sítí - kanalizačních přípojek  na pozemku   parc.  č.  581/2, v  k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, jehož  vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch všech vlastníků pozemků parc. č. 
581/8, parc. č. 490/6, parc.č.435/1, parc. č. 490/7 a parc. č. 434/6, v k.ú. Kralupy nad Vltavou, ve výši 
4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. 
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě-práva uložení, provozu, údržby a 
oprav inženýrských sítí -  vodovodních přípojek  na pozemcích parc.  č.   434/3  a parc. č. 434/7 v  k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch všech vlastníků 
pozemků parc. č. 581/8, parc. č. 490/6, parc.č.435/1, parc. č. 490/7 a parc. č. 434/6, v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou, ve výši 4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do 
pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za Il. pololetí roku 2017 
usnesení č.: 17/25/6/1  
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za Il. pololetí roku 2017 dle přílohy. 
Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Stanislav Vrátný  
usnesení č.: 17/25/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0012 z fondu MST1, panu Stanislavu Vrátnému, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu startovného podzimního turnaje  amatérské 
bowlingové ligy – reprezentace města Kralupy nad Vltavou ve výši 4.700,- Kč. 
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2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 

KSSML/00082/2017) s panem Stanislavem Vrátným, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty)  a  
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), org. 012 MST1, ve výši 
4.700,-  Kč na položku 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám). 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 17/25/9/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 107 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. P. na 

dobu určitou od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 111 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní M. L. na 

dobu určitou od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 304 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. S. na 

dobu určitou od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 410 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní E. K. a panu 

A. K. na dobu určitou od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 157 v DPS V Luhu 1181 panu J. D. na dobu určitou 

od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 258 v DPS V Luhu 1181 paní B. Ch. na dobu určitou 

od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 353 v DPS V Luhu 1181 paní M. K. na dobu určitou 

od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 453 v DPS V Luhu 1181 paní E. B. na dobu určitou 

od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. 

 
Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/25/9/2 
RM schvaluje přidělení bytu č. 113 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 
nad Vltavou, panu P. V., na dobu určitou jednoho roku. 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu 
usnesení č.: 17/25/9/3 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou čerpání z investičního fondu ve výši 180.000 Kč 
na nákup osobního automobilu do areálu ŠVP Mokrosuky. 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu 
usnesení č.: 17/25/9/4 
RM schvaluje Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizaci, čerpání z 
investičního fondu ve výši 55.000 Kč na nákup repasovaného pianina značky Petrof. 

 

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 17/25/9/5 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad 
Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2016/2017 
usnesení č.: 17/25/9/6 
RM bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  
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• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 

•  Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111,  příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,  
dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za školní rok 2016/2017. 

 

Bod programu: Uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/25/9/7 
1. RM schvaluje uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou (oddělení pro dospělé čtenáře) v sobotu 

dne 23. a 30. prosince 2017. 
2. RM schvaluje uzavření studovny Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou ve dnech 27., 28. a 29. 

prosince 2017. 

 

Bod programu: Žádost Městského muzea Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu  
usnesení č.: 17/25/9/8 
RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč z účtu 501 (materiál) 
na účet 518 (služby a práce) v rozpočtu muzea na rok 2017.   

 

Bod programu: Městské muzeum - čerpání prostředků z fondu odměn v roce 2017 
usnesení č.: 17/25/9/9 
RM bere na vědomí čerpání prostředků z fondu odměn městského muzea ve výši 86.000,-Kč. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 05/2017 
usnesení č.: 17/25/11/1  
RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise č. 05/2017 ze dne 07.11.2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 31 
usnesení č.: 17/25/11/2  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 31 ze dne 14.11.2017. 

 
Bod programu: Nový dotační program na podporu sportu v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 17/25/11/3  
RM doporučuje ZM schválit znění nového dotačního programu pod názvem „Dotační program podpory 
celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou“, včetně všech 
předložených návrhů příloh. Dotační program bude platný od roku 2018 na dobu neurčitou.   

 

Bod programu: Rozpočtová komise 
usnesení č.: 17/25/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání rozpočtové komise konané dne 8. listopadu 2017. 
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Bod programu: Komise sociálně – právní ochrany dětí 
usnesení č.: 17/25/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 9 Komise sociálně – právní ochrany dětí ze dne 08.11.2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou   
usnesení č.: 17/25/5/4    
RM schvaluje prominutí nájmu za rok 2017 ve výši 3.000,-Kč panu Vasilu Kirilu Rangelovi, nájemní smlouva 
č.81/12/700/RIaSM. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 17/25/9/5 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 4. 12. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 21. 11. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 25 
města Kralup nad Vltavou, konané  dne 20. 11. 2017. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta    Ing. Marek Czechmann, místostarosta   


