
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 74113/2019/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. září 2019 

(RM č. 17) 
 

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. 17 
usnesení č.: 19/17/1/1  
RM schvaluje návrh programu 17. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 16/2019 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 21/2019 
usnesení č.: 19/17/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 45.325 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena na krytí výdajů obcí s působností 
obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Navýšení příjmů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, pol. 4111 o 45.325 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171  
o 45.325 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 v celkové výši 2.556.442 Kč. Jedná se  
o neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ od Krajského úřadu 
Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
pol. 4116 o 2.556.442 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 2.556.442 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 561.372 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR z „Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jodlova 
111, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 561.372 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3114 o 561.372 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč z kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 pol. 

5901 org. 100100 (dary od spol. QUEENS GAMES a.s.) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 pol. 5331 org. 100100 
(příspěvek pro ZŠ Václava Havla). Finanční prostředky budou zaslány základní škole Václava Havla jako 
příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertu skupiny The Plastic People of the 
Universe. Koncert je součástí oslav 50. výročí otevření školy a zároveň se škola touto akcí připojuje 
k připomenutí si 30 let od listopadu 1989.   

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města – III. etapa – vícepráce a méněpráce 
usnesení č.: 19/17/4/2 
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RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k platné SOD č. objednatele: RISML/00065/2019, na vzniklé vícepráce a 
méněpráce, jejichž rozdíl činí celkové méněpráce ve výši 897 903,92 Kč bez DPH, resp. 1 086 463,74 Kč vč. 
DPH. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad 
Vltavou – III. etapa“, spol. Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová  
dokumentace  
usnesení č.: 19/17/4/3 
1. RM ruší usnesení č. 19/15/4/2 ze dne 12.08.2019. 
2. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – 

projektová dokumentace“ zadávané v užším řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM schvaluje nové znění zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace s úpravou v kapitole 4.3., 
v bodě (a) písmeno (i) - „alespoň jednu významnou službu v 5 letech“, s úpravou v kapitole 4.3. v bodě 
(a) písmeno (ii) - „alespoň jednu významnou službu v 5 letech“ a smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné 
zakázce „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“. 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Ing. Vladimír Vymětalík, radní 
- Ing. Petr Listík, radní 

       Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, zástupce vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Koupě štěpkovače (drtiče větví) pro občany města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 19/17/4/4 
RM bere na vědomí  informaci o zakoupení štěpkovače (drtiče větví), který bude bezplatně půjčován 
občanům města Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu:  Stavební úpravy v kancelářích č. 220 a 221 v objektu MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 19/17/4/5 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav v kancelářích č. 220 a 221 spočívajících 
v posunutí příčky mezi místnostmi včetně změny osvětlení, rozvodů slaboproudů, silnoproudu a nové 
podlahové krytiny v místnosti č. 221, firmou DAVÍDEK – DEK s.r.o., Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
za částku 116.835,- Kč bez DPH (141.370,40 Kč vč DPH).  
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 19/17/5/1 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana G. B. na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 27.09.2019 do 29.09.2019. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k.ú. Kralupy (MILDINVEST s.r.o.) - oprava administrativní chyby 
a zrušení usnesení RM č.19/16/5/10 ze dne 09.09.2019 
usnesení č.: 19/17/5/2 
1. RM ruší usnesení č. 19/16/5/10 ze dne 09.09.2019. 
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2. RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby  
a oprav inženýrských sítí, kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 146/2 a parc. č. 133/41 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku 
parc. č. st. 198 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m  
a 400 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – TSM 
usnesení č.: 19/17/5/3 
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt panu P. K., zaměstnanci TSM Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 19/17/5/4   
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta Brigádníků čp. 679 paní R. T.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.10.2019 do 31.12.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů  

na dobu 3 měsíce od 01.10.2019 do 31.12.2019. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 19/17/6/1  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 303 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní R. K.  

na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. B.  

na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 152 v DPS V Luhu 1181 paní E. Č. na dobu určitou 

od 01.10.2019 do 30.09.2020 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 154 v DPS V Luhu 1181 panu V. B.  

na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 263 v DPS V Luhu 1181 paní M. L.  

na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 451 v DPS V Luhu 1181 panu A. B.  

na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 552 v DPS V Luhu 1181 paní I. H.  

na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 

 

Bod programu: Virtuální univerzita třetího věku   
usnesení č.: 19/17/6/2 
RM bere na vědomí informace o virtuální univerzitě třetího věku, která probíhá v Kralupech nad Vltavou  
od roku 2018. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města kap. 10 (Kancelář starosty) 
usnesení č.: 19/17/8/1 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10, 5512 Podpora JSDH obcí 
ve výši 104.000,- Kč 
   z položky 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 
   na položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek. 
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IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Dodávka nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu  
usnesení č.: 19/17/9/1  
1. RM bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Dodávka nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu“. 
2. RM bere na vědomí výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka nákladního vozidla pro svoz 
komunálního odpadu“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. Luboš Němec, ředitel TSM 
- Stanislav Hejduk, zástupce ředitele TSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Michal Saur, technik TSM 
- Miroslav Pecinovský, technik TSM 

 
Bod programu: DPS – schválení odpisového plánu 
usnesení č.: 19/17/9/2 
RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu pro rok 2019. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 19/17/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, za měsíc září 2019. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva  
usnesení č.: 19/17/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc srpen 2019. 

 
Bod programu: Informace o získání dvou projektů  
usnesení č.: 19/17/9/5  
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o získání dvou 
dotačních projektů pro školu, a to „Dobrá škola II“ a „Šablony II pro ZŠ Třebízského“. 

 
Bod programu: Oznámení ředitelského volna  
usnesení č.: 19/17/9/6 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o vyhlášení 
ředitelského volna ve dnech 31.10.2019 a 01.11.2019. 

 
Bod programu: Informace o čerpání provozních prostředků  
usnesení č.: 19/17/9/7 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o použití provozních 
prostředků školy k nákupu 20 ks tabletů. Náklady za nákup tabletů budou vráceny zpět do provozních 
prostředků ihned po obdržení dotačních prostředků z MŠMT. 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 19/17/9/8 
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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. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.4/2019 
usnesení č.: 19/17/11/1   
1. RM bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

10.9.2019. 
2. RM doporučuje ZM schválit ve věci prodeje pozemků v rámci dostavby bloku za Husovou ulicí následující 

podmínky a závazky: 

• Dodržet při prodeji jednotlivých pozemků parcelaci navrženou ve studii, zpracované atelierem MAJO 
architekti. 

 
Bod programu:  Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 19/17/11/2  
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na letní soustředění dětí  pro TJ KRALUPY, z.s. 

– Oddíl Judo, IČ:  14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 34.000 Kč. Dotace 

bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 

spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

1.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 

programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl Judo, IČ:  14799146, sídl. 

Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

3.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na nákup žíněnek Merco Tatami pro TS Naděje Kralupy 
nad Vltavou, z. s, IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.500 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
3.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 696, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
4.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na Republikovém turnaji  – kategorií dětí do 
14ti a do 12ti let pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
4.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
5.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast ve fitness dětí v Kralupech nad Vltavou  
s účastnicí Michaelou Tóthovou pro Pavla Tótha, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 4.100 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
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5.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro Pavla Tótha, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
6.         RM bere na vědomí zápis číslo 9/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  
ze dne 09.09.2019. 
 
7.    RM doporučuje ZM schválit investiční záměr na výstavbu/přístavbu nové multifunkční haly  
na Cukrovaru a zařadit do rozpočtu města na rok 2020 finance na zpracování  studie pro výstavbu sportovní 
haly, a to primárně pro sportovní oddíly (florbal, basketbal, rugby, tenis, moderní pětiboj), včetně veřejnosti 
za účelem komerčního využití. 

 
Bod programu: Zápis č. 4 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 19/17/11/3 
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Majetkoprávní komise  ze dne 10.09.2019. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 19/17/11/4 
1. RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 7 ze dne 18.09.2019. 
2. RM schvaluje plán Komise sociálně právní ochrany dětí na 2. pololetí 2019. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Poskytnutí finančního příspěvku RH-ARCH s.r.o. 
usnesení č.: 19/17/13/1 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč projektové kanceláři RH-ARCH s.r.o., 
Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost firmy Jerome Incoming, s.r.o., o prominutí nebo slevu na nájmu v Kulturním domě  
Vltava 
usnesení č.: 19/17/6/3 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč společnosti JEROME 

INCOMING, s.r.o., IČ: 256 93 891, Nerudova 220/34, 118 00 Malá Strana – Praha 1, na úhradu 
nájemného v Kulturním domě Vltava za pronájem sálu na uspořádání  Mezinárodního folklórního 
festivalu. Dotace bude vyplacena z rezervy města. 

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální 
neinvestiční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se společností JEROME INCOMING, s.r.o.,  
IČ: 256 93 891, Nerudova 220/34, 118 00 Malá Strana – Praha 1. 

Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 19/17/9/8 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace. 

 

Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.4/2019 
usnesení č.: 19/17/11/1 
RM doporučuje ZM schválit ve věci prodeje pozemků v rámci dostavby bloku za Husovou ulicí následující 
podmínky a závazky: 
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• Vybudovat společnou část podzemních parkovacích ploch na náklady města, dle navržené varianty B. 
Odhad finančních nákladů ze studie činí cca 12 mil. bez DPH. Na uvedených nákladech by měli 
finančně participovat budoucí vlastníci jednotlivých parcel –  mělo by být promítnuto do prodejní 
ceny za m² pozemku. Parkování na povrchu ve vnitrobloku by nemělo být povoleno a plochy by měly 
sloužit pro obyvatele domů k rekreační funkci s max. podílem zeleně. 

• V rámci prodeje jednotlivých parcel stanovit podmínku, že každý vlastník je povinen vybudovat pod 
svým pozemkem podzemní podlaží, které by mělo technicky navazovat na společnou část 
podzemních parkovacích ploch, zbudovaných městem. Využití podzemního podlaží pro účely 
parkování by nemělo být podmínkou. 

 

Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 19/17/11/2  
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na podporu závodního tenisu v Tenisové 

Akademii Bálek peo Mgr. Miloslava Bálka , IČ: 72182008, Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8, ve výši  

31.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 

(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

2.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 

programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Mgr. Miloslava Bálka – Tenisová Akademie Bálek, IČ: 72182008, 

Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8. 

Odložené materiály 
Bod programu: Realizace chytré solární lavičky na Palackého náměstí 
(materiál IV/1) 

 

Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.4/2019 
RM doporučuje ZM schválit ve věci prodeje pozemků v rámci dostavby bloku za Husovou ulicí následující 
podmínky a závazky: 

• Dodržet při prodeji jednotlivých pozemků regulativy (uliční čára, výška objektů atd.) navržené  
ve studii, zpracované atelierem MAJO architekti a architektkou Poláčkovou. 

(materiál XI/1) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 07.10.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 24.09.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 17 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 23.09.2019. 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta              Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta              


