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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2009 
(RM č. 2) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/02/1/01 - Schválení programu RM č. 2 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 2 
RM schvaluje program 2. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisů RM 
č. 32, 33/2008 a 1/2009. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/02/2/01 - Návrh na převedení agendy památková péče pod odbor RIaSM 
RM schvaluje převedení agendy „památková péče“ a příslušné pracovnice z odboru SVŠK pod odbor RIaSM, 
s účinností od 14. 1. 2009.  
č.usnesení:09/02/2/02 – Žádost o rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 11 
1) RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků:   
  z kap. 11, § 6171, položka 6111   - 182.070,- Kč        
na kap. 11, § 6171, položka 5167  + 182.070,- Kč 
 
2) RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků:   
  z kap. 11, § 6171, položka 6122    - 96.581,75 Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 5169   + 96.581,75 Kč 
 
3) RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků:   
  z kap. 11, § 6171, položka 6122   - 67.006,38 Kč 
na kap. 11, § 6171, položka 5137  + 67.006,38 Kč 
č.usnesení:09/02/2/03 – Odvolání ředitele KaSS ve zkušební lhůtě, jmenování nové ředitele KaSS 
RM odvolává Zbyňka Kyselu z funkce ředitele příspěvkové organizace města Kulturního a společenského 
střediska v Kralupech nad Vltavou s účinností od 14. ledna 2009. 
RM jmenuje Martina Odvodyho do funkce ředitele příspěvkové organizace města Kulturního a společenského 
střediska v Kralupech nad Vltavou s účinností od 15. ledna 2009. 
č.usnesení:09/02/2/04 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 
RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků ve výši 118.000,- Kč v rámci kapitoly č. 10 
– Útvar marketingu a rozvoje města 
1) převedení částky 90.000,- Kč v rámci kapitoly č. 10 z § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5169 – 

nákup ostatních služeb na § 3319 – ostatní záležitosti kultury a položku 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 
– jedná se o knihu Ing. Stupky - Historie kralupského průmyslu, řemesel a živností 

2) převedení částky 28.000,- Kč v rámci kapitoly č. 10 z § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5169 – 
nákup ostatních služeb na § 3341 – rozhlas a televize a položku 5169 – nákup ostatních služeb – jedná se               
o TV zpravodajství 

č.usnesení:09/02/2/05 – Prominutí poplatku za pronájem sálu v KaSS 
Staženo. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/02/3/01 - Prodloužení čerpání poskytnuté půjčky č. 1823855 z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje prodloužení čerpání poskytnuté půjčky č. 1823855 z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad 
Vltavou ve výši 70 000,- Kč do 31. 3. 2009 Ing. Zdeňku Kunešovi, bytem ul. Krakovská čp. 424 v Kralupech 
nad Vltavou. 
č.usnesení:09/02/3/02 – Vyhlášení Výběrového řízení č. 1 pro rok 2009 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se „Zásadami“, v platném znění 
RM schvaluje vyhlášení Výběrového řízení č. 1 pro rok 2009 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou od 21. 1. 2009 do 16. 2. 2009 dle čl. VI. odst. 2. schválených „Zásad“ ze dne 18. 5. 2005, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 v platném znění.   
Výběrové řízení č. 1 pro rok 2009 bude vyvěšeno na úřední desce městského úřadu a na stránkách města           
od 21. 1. 2009 do 16. 2. 2009 dle přílohy. 
RM ukládá komisi výstavby navrhnout nové vyšší limity půjček z FRB města pro občany. 
RM ukládá útvaru marketingu a rozvoje města informovat obyvatele Kralup o možnosti půjčky z FRB města. 
č.usnesení:09/02/3/03 – Směrnice Oběh účetních dokladů 
RM souhlasí s předloženým doplněním Směrnice Oběh účetních dokladů 
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č.usnesení:09/02/3/04 – Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje: 
1) Rozpočtovou změnu – rozúčtování položek dle skutečného čerpání u Fondu starosty a Fondu místostarostky. 
 
Fond starosty: 
  z     6112    5175     1         11      - 49.500,- Kč    Pohoštění 
na     6112    5169     1         11     +   9.000,- Kč    Nákup ostatních služeb  
na     6112    5194     1         11     +   6.000,- Kč    Věcné dary (jubilea, poděkování) 
na     6112    5229     1         11     + 20.000,- Kč    Ostatní neinvestiční transfery 
na     6112    5331     1         11     + 10.000,- Kč    Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
na     6112    5494     1         11     +   4.500,- Kč    Neinvestiční transfery obyvatelstvu 
 
Fond místostarostky: 
  z    6112     5175     1        12       - 57.810,- Kč     Pohoštění 
na    6112     5136     1        12       +     500,- Kč     Knihy 
na    6112     5169     1        12       +  1.000,- Kč     Nákup ostatních služeb 
na    6112     5194     1        12       +23.310,- Kč     Věcné dary 
na    6112     5229     1        12       +33.000,- Kč     Ostatní neinvestiční transfery    
 
2) Rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků z rezervy sociálního fondu na  příspěvek na stravování.  
Sociální fond: 
z      6171   5901       1                    -  156.510,-  Kč    Rezerva sociálního fondu 
na    6171   5499       1         1         + 156.510,-  Kč    Příspěvek na stavování  
č.usnesení:09/02/3/05 – Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje: 
Rozpočtové změny na kapitole č. 4 – převod finančních prostředků: 
 z  kap. 4 § 6171, pol. 5137   -20.300,- Kč drobný hmotný majetek 
na kap. 4 § 6171, pol. 5136  +20.300,- Kč tisk, odborná literatura 
   
 z  kap. 4 § 6171, pol. 5166 -184.000,- Kč konzultační, poradenské a právní služby 
na kap. 4 § 6171, pol. 5139 -200.000,- Kč všeobecný materiál 
na kap. 4 § 2221, pol. 5213 +384.000,- Kč provoz MHD 
   
  z kap. 4 § 6171, pol. 5175   -26.260,- Kč pohoštění 
na kap. 4 § 6310, pol. 5163  +26.260,- Kč bankovní poplatky 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/02/4/01 - Žádost o rozpočtovou změnu TSM 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 26.430,- Kč z kapitoly 5, § 3639, pol. 5169, org. 202 (letní kropení 
města) na kapitolu 5, § 3639, pol. 5171, org. 128 (opravy a udržování mobiliáře – neplánované opravy, 
vandalismus) z důvodu opravy poškozených svítidel veřejného osvětlení na schodech na Hostibejk a částečné 
opravy poničených svítidel na Budečské stezce z Kralup do Minic. 
č.usnesení:09/02/4/02 – PD výstavba cyklostezky Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves na trase č. 2 
RM bere na vědomí územní studii - PD výstavba cyklostezky Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves na trase č. 2. 
RM pozastavuje projekt „Výstavba cyklostezky Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves na trase č. 2“. 
RM ukládá odboru RIaSM navrhnout způsob povrchové úpravy současné stezky (TSM opraví kritické úseky       
na základě návrhu odboru RIaSM). 
č.usnesení:09/02/4/03 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.787,70,- Kč z kapitoly 5, § 5512, pol. 6121, org. 53 na kapitolu 
5, § 5512, pol. 5171 z důvodu opravy mikrovlnného spoje na budově Policie ČR v Lutovítově ulici v Kralupech 
nad Vltavou. 
č.usnesení:09/02/4/04 - PROMOKO, s. r. o. – reklamační řízení Smetanova čp. 211 - informace 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním stav insolvenčního řízení s firmou PROMOKO,                
s. r. o., ve vazbě na reklamační řízení akce – „Rekonstrukce bytového domu čp. 211 ve Smetanově ulici 
v Kralupech nad Vltavou“. 
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č.usnesení:09/02/4/05 - Výběr zhotovitele na akci – „Stavebně – technický průzkum objektu plaveckého 
bazénu  v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje zadat zpracování akce „Stavebně – technický průzkum objektu plaveckého bazénu v Kralupech 
nad Vltavou“ firmě ATELIER DEK, Tiskařská 10/257, Praha 10, za cenu 170 408 Kč vč. DPH. Finanční 
náklady budou uhrazeny z rozpočtu odboru RIaSM (na rok 2009 – projektové dokumentace celkem). 
č.usnesení:09/02/4/06 - Organizace veřejné zakázky pro akci – „Rekonstrukce jednotné kanalizace               
a komunikací v lokalitě Podháj, včetně zřízení veřejného osvětlení“ – informace o výběru zhotovitele 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o zajištění zhotovitele akce „Organizace veřejné zakázky                 
pro akci – Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikací v lokalitě Podháj, včetně zřízení veřejného 
osvětlení“, kterým bude firma ACCON, s. r. o., za cenu 35 700 Kč vč. DPH. Podmínkou uzavření mandátní 
smlouvy je předložení návrhu konkrétního postupu vůči případným připomínkám uchazečů v rámci 
zajišťovaného výběrového řízení. 
č.usnesení:09/02/4/07 - II/101 Kralupy nad Vltavou – průtah 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „II/101 Kralupy nad Vltavou – 
průtah“. 
RM bere na vědomí určení Ing. Czechmanna pro jednání s hlavním investorem akce (Středočeský kraj). 
RM bere na vědomí nutnost zpracování cenového odhadu pro vyčlenění finančních prostředků města. 
č.usnesení:09/02/4/08 - Výzva k podání nabídky na provedení VŘ – Projektová dokumentace bouracích 
prací drobných objektů v souvislosti s rekonstrukcí centra města 
RM schvaluje výzvu k podání nabídky a provedení poptávkového řízení na akci „Projektová dokumentace 
bouracích prací drobných objektů v souvislosti s rekonstrukcí centra města“ 
 
RM schvaluje obeslat v rámci poptávkového řízení tyto firmy: 
 Picek Architects spol. s r. o, Ječná 6, 120 00 Praha 2 
 Ing. Arch. Pavel Skalička, Přemyslova, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
 B a u b e, projekční kancelář, Reigrova 1100, Roudnice nad Labem 
 Ing. Stanislav Vonka, Botanická 256, 360 02 Dalovice, okr. Karlovy Vary 
 Ing. Arch. K. Berková, A.D.U. atelier, s. r. o., Ortenovo náměstí 19/1310, Praha 7 - Holešovice 
 ACCON managers a partners, s. r. o., Kozinec 44, 252 65 Tursko 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/02/5/01 – Informace k usnesení č. 08/32/5/02 ze dne 16. 12. 2008 
RM bere na vědomí informaci k platbě faktury č. FV08439 pro SDH Kralupy nad Vltavou za opravu čerpadla 
k Tatře 148, SPZ ME 34-50.   
č.usnesení:09/02/5/02 – Třetí vlna privatizace  
RM schvaluje postupné odesílání dopisů s nabídkou prodeje dle uvedených čísel popisných, kde nejsou žádné 
neobsazené byty a to: 
Přemyslova 346  Přemyslova 347  Vrchlického 526  Vrchlického 615 
28. října 10  28. října 238  28. října 239  Čechova 620 
Čechova 622  Dvořákova 469  Přemyslova 390  Přemyslova 359 
U Cukrovaru 1172 
 
RM neschvaluje řešení dle bodu a) – obsadit volné byty dle seznamu žadatelů o byty na doporučení BK. 
RM schvaluje řešení dle bodu b) – obsadit volné byty formou výběrového řízení – za nejvyšší první nájemné 
s podmínkou renovace bytu na vlastní náklady. 
RM neschvaluje řešení dle bodu c) – obsadit volné byty formou výběrového řízení za nejvyšší první nájemné. 
RM pověřuje bytovou komisi připravit návrh na obsazení volných bytů v Přemyslově ul. čp. 890. 
RM ukládá MěBP vyzvat pozůstalé k vyklizení bytu Čechova 619. 
č.usnesení:09/02/5/03 - Žádost o schválení podnájmu bytu č. 29 v čp. 100 BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. 29 v čp. 100 Na Hrádku pro Oto Treutnera a Terezii Gondolovou - jako 
podnájemce, na dobu určitou od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010.  
č.usnesení:09/02/5/04 - Revokace usnesení RM - schválení uzavření nájemní smlouvy na byt 
RM revokuje usnesení č.08/29/5/11 v bodě 10, ze dne 18. 11. 2008. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Vrchlického 526 s  Milanem Horvátem ml. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku za podmínky vrácení bytu č. 12, Havlíčkova 902. 
č.usnesení:09/02/5/05 - Návrh na uzavření darovací smlouvy (věžní hodiny) 
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Římskokatolickou farností 
Kralupy nad Vltavou, IČO: 49519085.  Na základě této smlouvy budou farnosti darovány věžní hodiny 
s mechanickým pohonem na kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou. 
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Po oboustranném podpisu darovací smlouvy budou hodiny odepsány z majetku města.  
č.usnesení:09/02/5/06 - Žádost o prodloužení doby nájmu (OD Máj) 
RM schvaluje prodloužení doby nájmu nebytových prostor č. 209 v OD Máj, které má na základě nájemní 
smlouvy č. 491/07/700/SM pronajaty společnost Středočeské vodárny, a. s., IČO: 26196620, do 31. 12. 2009 
formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě. 
č.usnesení:09/02/5/07 – Bytové záležitosti  
1. Soňa Votavová 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 Komenského nám. čp. 198 se slečnou Soňou Votavovou 
z veřejného zájmu na dobu 1 roku. 
 
2. Výměna bytů 
RM schvaluje výměnu bytu č. 1, Lidové náměstí čp. 378, nájemce Jaroslava Štěpánková, s bytem č. 6, Čechova 
čp. 621, nájemce Zuzana Staňková. Podmínky stávajících nájemních smluv zůstanou zachovány. 
 
3. Milan Krejza 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Čechova čp. 655 s  Milanem Krejzou, za podmínky 
vrácení bytu č. 1, Palackého čp. 68. Podmínky původní nájemní smlouvy zůstanou zachovány. 
č.usnesení:09/02/5/08 – Schválení podpisu Smlouvy kontrolní činnosti a zpracování dokumentace PO 
1) RM schvaluje podepsání smlouvy o odborné pomoci dle Obchodního zákona č. 513/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů - zhotovitel Ing. Miloš Hladík, Komenského 277, 250 70 Odolena Voda – kontrolní činnost 
na úseku požární ochrany v objektech MěÚ Kralupy n. Vlt.: U Cukrovaru 1087, Palackého čp. 6, Přemyslova-
doprava, Archiv Máj, DPS-V Luhu 1181, Penzion pro seniory – V Luhu 1171, Městská knihovna-Jodlova 111. 
Fakturační cena 1.300,- Kč/ 1 objekt měsíčně. Celková cena pro 7 objektů = 9.100,- Kč měsíčně (při inflaci vyšší 
jak 3 % se cena přiměřeně upraví). 
2) RM schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2009 částku ve výši 110.000,- Kč na kap. 7 na úhradu 
kontrolní činnosti a dokumentace PO. 
3) RM schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2009 částku ve výši 50.000,- Kč na kap. 7 na zajištění 
agendy bezpečnost práce. 
 
VI. Školství  
č.usnesení:09/02/6/01 - Zhotovení repliky kříže na ,, Špičáku“ 
RM bere na vědomí zadání zakázky na zhotovení repliky litinového kříže z hliníku na „Špičáku“ v Zeměchách. 
č.usnesení:09/02/6/02 - ZŠ Komenského nám. – oznámení o přijetí finančního daru 
RM bere na vědomí informaci o přijetí finančního daru Základní školy Komenského nám., ve výši 30 000,- Kč 
od firmy SYNTHOS Kralupy, a. s. Poskytnutý dar škola využije na nákup ICT techniky (dovybavení počítačové 
učebny pro multimediální výchovu).  
č.usnesení:09/02/6/03 - Žádost o rozpočtovou úpravu Lednový Underground 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou z kap. 2, § 3419, pol. 5229, -71.000,- Kč na kap. 2, § 3429, pol. 5229,               
org. 5666, +71.000,- Kč u akce benefičního hudebního festivalu Lednový Underground, pořádané v KaSS 
Kralupy nad Vltavou Společností pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. , ve dnech 9. 1. a 10. 1. 2009. 
č.usnesení:09/02/6/04 - Žádost o změnu platového zařazení ředitelky ZŠ praktické 
RM souhlasí se změnou platového výměru ředitelce ZŠ praktické, tj. stanovením 13. platové třídy od 1. 1. 2009 
z důvodu splnění předepsané podmínky  - absolvování studia Školský management pro vedoucí pedagogické 
pracovníky.  
č.usnesení:09/02/6/05 – Rozpočtové změny na kap. 2 (pro ZS ASČR) 
Odloženo 
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál  
 
VIII. SPR 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č.usnesení:09/02/9/01 - Informace o stavu 2. ledové plochy 
RM bere na vědomí informaci ve věci možnosti využít halu č. 2 jako víceúčelové sportovní zařízení                       
pro hokejbal, futsal, florbal, nohejbal, tenis a doporučuje předložit ZM tento materiál ke schválení. 
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RM ruší usnesení č. 08/17/14/3 ze dne 21. 10. 2008, k uzavření smlouvy o dílo s firmou EPP, s. r. o.,                              
na vypracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na akci ,,Rekonstrukce druhé ledové plochy“. 
č.usnesení:09/02/9/02 – Žádost o prodloužení otevírací doby stánku na ZS 
RM neschvaluje prodloužení otevírací doby u stánku s občerstvením na ZS z 20:00 do 22:00 hod. 
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/02/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu  
RM schvaluje rozpočtovou změnu na kapitole 4, § 5212 (ochrana obyvatelstva) v následujícím smyslu:  
- přesun částky 64.000.- Kč z položky 5171 (opravy a udržování), na položku 5169 (nákup ostatních služeb, 
jinde nezařazených). 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/02/11/1 - Žádost o poskytnutí dotace 
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč pro oddíl krasobruslení na 33. ročník Kralupské kličky, 
konané dne 16. – 17. 1. 2009, která bude v plné výši použita na úhradu nezbytných nákladů, zejména na zajištění 
cestovních výdajů, ubytování, stravování a odměn pro rozhodčí a obsluhy počítačů, formou zálohy. 
Tato částka bude oddílu krasobruslení odečtena z příspěvků na činnost, jejíž výše bude stanovena po schválení 
rozpočtu města a po přidělení finanční částky sportovní komisi na činnost mládežnických družstev sportovních 
oddílů. 
č.usnesení:09/02/11/2 - Náklady na energie 
RM schvaluje vyplacení 50% nákladů na energii, vydaných oddíly, sportujícími ve vlastních zařízeních – viz. 
příloha k důvodové zprávě. 
č.usnesení:09/02/11/3 – Zápis z jednání sportovní komise 
RM bere na vědomí Zápis z jednání sportovní komise ze dne 7. 1. 2009. 
č.usnesení:09/02/11/4 – Zápis z jednání rozpočtové komise 
RM bere na vědomí Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 12. 1. 2009. Navrhované změny budou 
zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2009. 
RM doporučuje ZM ke schválení přepracovaný návrh rozpočtu na rok 2009. 
č.usnesení:09/02/11/5 – Zápis z jednání bytové komise 
RM bere na vědomí Zápis z jednání bytové komise ze dne 12. 1. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Dodatečné materiály (po uzávěrce)Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/02/13/1 - Žádost o rozpočtovou úpravu r. 2008, kap. č. 6 
RM schvaluje provedení rozpočtových úprav předkládaných městskou policií Kralupy nad Vltavou: 
z položky 6122 na položku 5134  +31 100,- Kč 
z položky 5167 na položku 5171  +21 500,- Kč 
z položky 5169 na položku 5171  +23 100,- Kč 
 
XIV. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/02/14/1 – Komise výstavby 
RM odvolává předsedu komise výstavby Jana Cichru (zůstává členem komise) s platností k 14. 12. 2008. 
RM jmenuje předsedou komise výstavby Ing. Marka Czechmanna s platností od 15. 12. 2008. 
 
Mgr. Drobná předložila 3 cenové nabídky na zpracování žádosti „Komunitní centrum DDM“ do ROP NUTS II. 
v jarní výzvě 2009. Na dalším jednání RM bude přijato usnesení. 
 
Mgr. Drobná předala zpracovaný akční plán na čerpání finančních prostředků z dotačních titulů. Na dalším 
jednání RM bude přijato usnesení o způsobu využití podkladových informací a plán příprav projektů. 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města     Mgr. Šárka Drobná, místostarostka  


