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Výpis z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. března 2009 
(RM č. 7) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/07/1/01 - Schválení programu RM č. 7, programu ZM č. 3 a kontrola zápisu RM č. 6 ze dne 
24. února 2009 
RM schvaluje program 7. zasedání RM a dodatečný program, byla provedena kontrola zápisu RM                                
č. 6/2009. 
RM schvaluje program 3. zasedání ZM, které se bude konat 25. 3. 2009. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/07/2/01 - Oprava a posílení informační sítě MěÚ 
RM schvaluje za zhotovitele provedení opravy a „posílení“ informační sítě MěÚ spol. Aginet, s. r. o., za cenu 
127.000,00 Kč vč. DPH.  
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/07/3/01 - Rozpočtový výhled do r. 2011 
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení „Rozpočtový výhled do r. 2011“.     
č.usnesení:09/07/3/02 – Evidence, vymáhání a odpis pohledávek 
RM schvaluje Směrnici upravující evidenci, vymáhání a odpis pohledávek. 
č.usnesení:09/07/3/03 – Žádost o povolení splátek půjčky z FKSP 
Odloženo. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/07/4/01 - Vstup do komunikace v ulicích Třebízského, Šrámkova,  U Stadionu, Jirsíka, 
Slavíčka, nábřeží J. Rysa a Máchova 
RM revokuje usnesení č. 09/06/4/04 Vstup do chodníku a komunikace v ul. Třebízského a Šrámkova. 
RM schvaluje vstup do komunikace v ulicích Třebízského, Šrámkova, U Stadionu, Jirsíka, Slavíčka, nábřeží     
J. Rysa a Máchova, Kralupy nad Vltavou z důvodu výstavby nové kioskové trafostanice a zároveň provedení 
nové kabelizace v této lokalitě. Podmínkou je uvedení do původního stavu a následného předání do 15 dnů. 
Práce budou probíhat za dozoru pracovníka TSM Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/07/4/02 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 484.925,- Kč z kapitoly 5, § 6171, pol. 6121 na kapitolu 5, § 2212, 
pol. 6121, org. 195 z důvodu vypracování projektové dokumentace k připravované akci: Přivaděč Hostibejk. 
č.usnesení:09/07/4/03 - Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce vytápění objektu MŠ Dr. Edvarda 
Beneše v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Rekonstrukce vytápění v objektu MŠ Dr. Edvarda Beneše v Kralupech 
nad Vltavou“ firmu Montis Plus, s. r. o., nám. J. Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou za cenu 993.249,- Kč 
vč. DPH a jako náhradníka firmu ENERGIE České Budějovice, s. r. o., Dobrovodská 81, 370 06 České 
Budějovice za cenu 1,132.912,60 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 293.249,- Kč z kapitoly 5, položky 3113, § 6122 na kapitolu 5, 
položku 3111, § 6121, org.197. 
č.usnesení:09/07/4/04 - Změna záměru 
RM schvaluje, aby záměr využít finanční částku 900.000,- Kč v letošním roce na akci „Oprava fasády                     
ZŠ Komenského náměstí“ byl změněn a částka 900.000,- Kč byla použita na akci „Výměna oken ZŠ 
Komenského náměstí“.  
č.usnesení:09/07/4/05 - Výzva k podání nabídky –  „Výměna oken v ZŠ 28. října v Mikovicích, Kralupy 
nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona   
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zajištění akce „Výměna oken v Základní škole 28. října, 
Mikovice, Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele „Výměna oken v Základní škole 28. října v Mikovicích, 
Kralupy nad Vltavou“tyto firmy: 
- VEKRA, a. s., obch. zast. Mělník, Havlíčkova 304, 276 01 Mělník 
- GEUS okna, a. s., U Nikolajky, Praha 3 
- AZ EKOTHERM, spol. s r. o., Přátelství, Praha 10 Uhříněves 
- KERNER, Nádražní, Mělník 
- STAVOS – LP, spol. s r. o., Nad lesním divadlem, Praha 4 
- TEVISTYR spol. s r. o, Štefánikova 719, 278 01 Kralupy nad Vltavou 



RM č. 7/2009  
str. 2 

- TRUSTAV spol. s r. o., Na Popelce, Praha 5 
- TVT EURO-okna, spol. s r. o., U průhonu, Praha 7 
- Miroslav Šírer, Kublov 
- ANLUX TWW, spol. s r. o., Tochovice 
- Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových stránkách města a na webu epoptavka.cz 
 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
Libor Lesák, Ing. Marek Czechmann, Ing. Jana Bendová, Mgr. Živný – ředitel ZŠ Mikovice, Marcela 
Horčičková 
Termín jednání komise: 21. 4. 2009 v 13:00 v malé zasedací místnosti na MěÚ. 
č.usnesení:09/07/4/06 - Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona        
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „ Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka“, 
Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „ Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka“, Kralupy nad 
Vltavou tyto firmy: 
- Bohemia Plast, spol. s r. o., Železárenská 315, 272 00 Kladno 
- GEUS Okna, a. s., U Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- VEKRA, spol. s r. o., Gen. Klapálka 1698, 272 01 Kladno 
- STAV SERVIS LAKAM, s. r. o., Lutovítova, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- WINKO, s. r. o., Nižbor 244, 267 05 
- VORLÍČEK – Plast, s. r. o., Palackého 212/8, 274 01 Slaný  
- CDZ Plast Velvary, Chržínská 625, 273 24 Velvary 
- MPO, s. r. o., ul. 17. listopadu 250, 276 01 Mělník 
- AKTOS TOP, Školská 3, 250 92 Šestajovice 
- AQ OKNA PRAHA, Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9  
- Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových stránkách města a na webu epoptávka.cz  
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
Marcela Horčičková, Marta Ulmová, Ing. Marek Czechmann, Ing. arch. Pavel Skalička, Mgr. Knöpfelmacherová 
– ředitelka ZŠ Gen. Klapálka 
Termín jednání komise: 21. 04. 2009 v 12:30 v malé zasedací místnosti na MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/07/4/07 - Výzva k podání nabídky „Zateplení pavilonu „A“ MŠ Generála Klapálka                         
v  Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona  
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce “Zateplení pavilonu „A“ MŠ Generála Klapálka 
v  Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Zateplení pavilonu „A“ MŠ Generála Klapálka               
v  Kralupech nad Vltavou“ tyto firmy:  
- MONTAKO, s. r. o., Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou   
- K+K kvalite, Grégrova 534, 278 01 Kralupy nad Vltavou   
- PEKA – zateplení budov, s. r. o., Teplická 138, 407 01 Jílové u Děčína   
- JUMAR – stavební firma, Danielova 424, 196 00 Praha 9 - Čakovice   
- KASTEN, s. r. o., Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice  
- TEVISTYR, s. r. o., Štefánikova 719, 278 01 Kralupy nad Vltavou   
- BARSINI, s. r. o., U Zeměpisného ústavu 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč   
- NEUMANN stavební firma, s. r. o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník   
- Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových stránkách města 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
Ing. Marek Czechmann, Marcela Horčičková, Jindřich Karvánek, Ing. arch. Skalička, Jitka Jírová – ředitelka MŠ 
Termín jednání komise: 22. 4. 2009 v 13:00 v malé zasedací místnosti na MěÚ. 
č.usnesení:09/07/4/08 - Žádost o rozpočtové  změny PD – rekonstrukce plaveckého bazénu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1,510.000,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 činnost místní správy – 
projektová dokumentace celkem na kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. č. 96. Finanční prostředky budou použity                
na úhradu provedení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti                         
na rekonstrukci plaveckého bazénu v  Kralupech nad Vltavou. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 170.408,- Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 činnost místní správy – 
projektová dokumentace celkem na kap. 5, § 3429, pol. 6121, org. č. 96. Finanční prostředky budou použity                
na úhradu provedení stavebně – technického průzkumu objektu plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. 
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č.usnesení:09/07/4/09 - Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce komunikace v k. ú. Zeměchy, SO 104 
ulice Pod Lipami 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona             
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších, na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace v k. ú. Zeměchy, SO 104 
ulice pod Lipami“. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace v k. ú. Zeměchy, SO 104 
ulice Pod Lipami“ tyto firmy: 
- ČNES, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno 
- Dopravní stavby, s. r. o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa 
- Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
- SKANSKA CZ, a. s, Kubánské náměstí 1391/11, 100 05 Praha 10 
- ŠNAJDR stavby Mělník, s. r. o., Panešova 3521, 276 01 Mělník 
- PSVS, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 5 
- LIATIK, s. r. o., Koněvova 167, 130 00 Praha 3 
- Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových stránkách města a na webu epoptávka.cz 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
Marcela Horčičková, Marta Ulmová, Ing. Petr Šára, Ing. arch. Pavel Skalička, Ing. Marek Czechmann  
Termín jednání komise: 30. 04. 2009 v 12:30 v malé zasedací místnosti na MěÚ Kralupy nad Vltavou.  
č.usnesení:09/07/4/10 – Plánovací smlouva pro zajištění přístupu na novou lokalitu v části obce Zeměchy 
RM bere na vědomí návrh plánovací smlouvy. 
Odloženo. 
RM ukládá odboru RIaSM prověřit, zda neexistuje jiná varianta přístupové komunikace. 
č.usnesení:09/07/4/11 – Cyklostezka trasa „A“: Kralupy nad Vltavou – Zeměchy- Olovnice 
RM souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení stavebního 
povolení firmě Ing. Alois Palička – Projekce za cenu 122.570,- Kč včetně DPH dle cenové nabídky ze dne                 
16. 2. 2009. 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou na částku 122.570,- Kč z kapitoly 5, § 6171, položka 6121 na kapitolu 5, 
§2219, položka 6121, organizace 175. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/07/5/01 – Výpůjčka části pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje výpůjčku části pozemku pp. 81/162 v k. ú. Lobeček o výměře cca 44.000 m2 za účelem 
provozování zájmové činnosti Spolku leteckých modelářů Kralupy nad Vltavou, se sídlem Revoluční 682, 
Kralupy nad Vltavou na dobu určitou 5ti let s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu.   
č.usnesení:09/07/5/02 - Budova „Dřevák“ 
RM bere na vědomí dočasné uzavření budovy „Dřevák“ v Kralupech nad Vltavou – Lobeček na základě 
Oznámení o zjištění skutečného stavu hromosvodu firmou MUEL, s. r. o., Kralupy nad Vltavou (náklady                  
na opravu budovy Dřevák v rozpočtu na rok 2009 = 20.000,- Kč). 
Vyvolat jednání o možnostech Českého svazu chovatelů udržovat budovu „Dřevák“ (odbor RIaSM). 
č.usnesení:09/07/5/03 - Záměr města - pronájem pozemků v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek parcelní číslo st. 591 a 592 v k. ú. Lobeček, pod stávajícím 
rodinným domkem, garáží a dvorem. Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:09/07/5/04 - Žádost o změnu doby nájmu a výpůjčky (REALVESTAV, s. r. o., Strachov) 
RM schvaluje změnu doby nájmu a doby výpůjčky u smluv č. 184/04/700/SM, č. 4/05/700/SM a 2/06/700/SM, 
uzavřených se společností REALVESTAV, s. r. o., IČO: 25652834, z doby neurčité na dobu určitou a to na dobu  
6 let, formou dodatků ke smlouvám. 
RM revokuje své usnesení č. 08/32/5/12 ze dne 16. 12. 2008 v části týkající se doby nájmu objektu stodoly 
takto:  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na dobu 6 let.   

č.usnesení:09/07/5/05 – Bytové záležitosti  
7x 
č.usnesení:09/07/5/06 - Stížnost Vlastimila Tichánka 
RM bere na vědomí stížnost Vlastimila Tichánka. 
RM nesouhlasí s umístěním dopravního značení B29 (Zákaz stání) na pozemek města parcelní číslo 96/4 v  k. ú. 
Kralupy. 
č.usnesení:09/07/5/07 – JSDH vyčerpání dotace 
RM schvaluje přímý výběr zhotovitele na akci rekonstrukce vozidla JSDH Kralupy n. Vlt. Tatra 815 
z finančních prostředků přidělené z dotace Krajského úřadu za cenu 199.819,- Kč včetně DPH od firmy KASIK, 
s. r. o., Letecká 120, Libčice nad Vltavou.  
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č.usnesení:09/07/5/08 - Žádost o snížení nájmu za pozemek pod stánkem 
RM neschvaluje snížení nájemného v roce 2009 za pronájem pozemku pod stánkem  
RM neschvaluje zrušení inflační doložky čl. IV. odst. 4.3. nájemní smlouvy č. 43/04/700/SM  
č.usnesení:09/07/5/09 - Žádost o užívání pobytové louky na Strachově 
RM schvaluje využití pobytové louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu „Jarní Kralupy“                      
v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 28. 3. –29. 3. 2009 za  
poplatek ve výši 2000,- Kč/den.  
 
RM schvaluje využití pobytové louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání nominačního závodu na ME            
v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 8. 5. 2009 za poplatek 
ve výši 2000,- Kč/den.  
 
RM schvaluje využití pobytové louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání Mistrovství České republiky 
v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 10. 10. –11. 10. 2009 
za poplatek ve výši 2000,- Kč/den. 
č.usnesení:09/07/5/10 - Žádost o zábor veřejného prostranství - skatepark 
RM schvaluje konání 3. ročníku závodů „Kralupy Džem vol. 3“ v místním skateparku na pozemku 36/16 v k. ú. 
Lobeč (hřiště) a části pozemku p. č. 36/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Lobeč v době od 20. 6. 2009 – 21. 6. 2009. 
Organizátorem akce je David Malík, bytem V Zátiší 1010, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/07/5/11 - Vyhrazená parkovací místa 
RM schvaluje zřízení parkovacích zón: 
- Cukrovar  - 20 placených míst ve třech zónách 
- Hůrka  – 10 placených míst ve dvou zónách 
- Lobeč  –   6 placených míst v jedné zóně 
č.usnesení:09/07/5/12 - Schválení nového nájemce bytů  č. 2, Havlíčkova 901 a č. 8, Havlíčkova 902 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova 901 s A. T. Nájemní smlouva bude podepsána 
po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši 151.000,00 Kč. Nájemné za další 
měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova 902  M. L., s nabídkou nájmu 
za 1. měsíc ve výši 75.500,00 Kč.  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, Havlíčkova 902 s R. H. Nájemní smlouva bude podepsána 
po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši 151.000,00 Kč. Nájemné za další 
měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, Havlíčkova 902 M. K., s nabídkou nájmu 
za 1. měsíc ve výši 107.000,00 Kč. 
č.usnesení:09/07/5/13 - Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném, z důvodu 
neoprávněného užívání bytu  
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2b) občanského zákoníku na J.D.  
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2c) občanského zákoníku manželům M.+H. Č. 
č.usnesení:09/07/5/14 - Hlášení volných bytů 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt s J.Ž. 
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Čechova čp. 493 s manželi H. + J. H. 
 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 12, Havlíčkova čp. 902 obálkovou metodou za podmínek schválených 
radou města dne 24. 2. 2009. 
 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 4, Přemyslova čp. 654 obálkovou metodou za podmínek schválených 
radou města dne 24. 2. 2009. 
č.usnesení:09/07/5/15 - Žádost o prodloužení nájmu-Unimills-Mix, s. r. o. 
RM schvaluje prodloužení výpovědní lhůty nájemní smlouvy č. 59/06/700/SM, uzavřené se společností 
Unimills-Mix, s. r. o., IČO: 27204219, o  jeden měsíc tj. do 30. 4. 2009.  
č.usnesení:09/07/5/16 – Protipovodňová ochrana města 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o průběhu zadání a zpracování protipovodňové ochrany města 
Kralupy nad Vltavou a ukládá Ing. Beritovi vyvolat jednání s firmou HYDROPROJEKT. 
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VI. Školství  
č.usnesení:09/07/6/01 - Neinvestiční náklady za žáky z jiných obcí, kteří v Kralupech nad Vltavou plní 
povinnou školní docházku v kalendářním roce 2009 
RM schvaluje výši neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky ZŠ a předškolní děti v MŠ z jiných obcí pro 
kalendářní rok 2009 (tj. II. pololetí školního roku 2008/2009 a I. pololetí školního roku 2009/2010) v této výši: 
ZŠ Komenského  4.869,- Kč 
ZŠ 28. října  9.828,- Kč 
ZŠ Třebízského               12.147,- Kč 
ZŠ Revoluční  6.314,- Kč 
ZŠ Gen. Klapálka 6.641,- Kč   
ZŠ praktická                    12.246,- Kč 
MŠ Gen. Klapálka 9.005,- Kč 
MŠ U Jeslí               10.442,- Kč 
MŠ Dr. E. Beneše 7.784,- Kč  
č.usnesení:09/07/6/02 - Uzavření knihovny v sobotu 2. a 9. května 2009 
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny pro veřejnost v sobotu 2. a 9. května 2009. 
č.usnesení:09/07/6/03 - Stanovení výše nenárokových složek platu pro ředitele škol a školských zařízení 
RM souhlasí s poskytnutím nenárokových složek platu pro ředitele škol a školských zařízení na každé čtvrtletí 
roku 2009, a to v částkách z přidělené účelové dotace (dle přílohy k důvodové zprávě). 
RM pověřuje vedoucí odboru SVŠK Mgr. Ivanovou k prověření možnosti získání příspěvku od obcí, jejichž 
děti jsou umístěny v našich MŠ. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/07/7/01 - Informace o následné péči o závěsné květinové mísy 
RM bere na vědomí informaci o následné péči o závěsné květinové mísy. 
č.usnesení:09/07/7/02 – Úprava Purkyňova náměstí – vyjádření odboru ŽP ke zpracovaným projektům 
RM ukládá odboru RIaSM zadat vypracování projektu na revitalizaci Purkyňova náměstí autorizované osobě, 
na základě předběžných návrhů a následně zažádat o územní rozhodnutí. Samotná realizace musí být dokončena 
před uplynutím nájemního vztahu pronajatého sousedního pozemku, na kterém jsou kontejnery umístěny.  
 
VIII. SPR 
XXXXX 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č.usnesení:09/07/9/01 – Náklady na provozování hotelu na ZS 
RM bere na vědomí předání restaurační části zimního stadionu, na základě předávacího protokolu k 9. 3. 2009.   
RM doporučuje ZM vydat MÚ úkol, ke zpracování zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Zimní stadion 
Kralupy nad Vltavou, s platností od 1. 1. 2010. 
č.usnesení:09/07/9/02 – Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku TSM z roku 2008 
RM schvaluje převedení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti v celkové výši 614.443,- Kč                          
do investičního fondu. 
RM schvaluje převedení finanční částky ve výši 400.000,- Kč do fondu odměn. 
RM schvaluje ponechání částky ve výši 1,359.161,- Kč v TSM ke spolufinancování výstavby sběrového dvora. 
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/07/10/1 – Uvolnění finančních prostředků na „Sportovce roku 2008 „ 
RM souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 20.000 Kč z kap. č. 10 Marketing a rozvoj města, § 3319, 
ostatní záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb za účelem využití této částky na uspořádání 
galavečera a vyhlášení nejlepšího sportovce za rok 2008, který se koná v pátek 17. dubna 2009. (předložit 
rozpočet nákladů) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/07/11/1 – Informace sociálně zdravotní komise 
RM bere na vědomí možnost domácího nouzového volání seniorů či zdravotně tělesně postižených občanů, 
kteří nemohou být z kapacitních důvodů umístěni v domech s pečovatelskou službou. 
RM souhlasí s otisknutím článku ve Zpravodaji o této problematice s tím, že zde bude zároveň uveden kontakt 
na vedoucí sociálních služeb města paní Beritovou, aby se občané města mohli vyjádřit, zda mají o tuto službu 
zájem. 
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č.usnesení:09/07/11/2 – Využití finanční částky na akci Sportovec roku 2008 Kralup nad Vltavou  
Odloženo, na příští RM pozvat předsedu sportovní komise J. Špačka. 
Pro: 7 
č.usnesení:09/07/11/3 – Příspěvky na činnost sportovním mládežnickým oddílům  
Odloženo, na příští RM pozvat předsedu sportovní komise J. Špačka. 
č.usnesení:09/07/11/4 – Zápis sportovní komise 
RM bere na vědomí zápis sportovní komise z jednání dne 25. 2. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/5 – Zápis rozpočtové komise 
RM bere na vědomí zápis rozpočtové komise z jednání dne 2. 3. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/6 – Zápis školské komise 
RM bere na vědomí zápisy školské komise z jednání dne 17. 2. a 23. 2. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/7 – Zápis majetkoprávní komise 
RM bere na vědomí zápis majetkoprávní komise z jednání dne 3. 3. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/8 – Zápis sociálně zdravotní komise 
RM bere na vědomí zápisy sociálně zdravotní komise z jednání dne 18. 2. a 4. 3. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/9 – Zápis komise prevence kriminality 
RM bere na vědomí zápis komise prevence kriminality z jednání dne 23. 2. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/10 – Zápis finančního výboru ZM 
RM bere na vědomí zápis finančního výboru ZM z jednání dne 4. 3. 2009. 
č.usnesení:09/07/11/11 – Zápis bytové komise 
RM bere na vědomí zápis bytové komise z jednání dne 9. 3. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/07/12/1 – Přehled smluv uzavřených za 4. čtvrtletí 2008 
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených za 4. čtvrtletí 2008. 
 
č.usnesení:09/07/12/2 – Přehledové zprávy za únor 2009  
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za únor 2009. 
 
 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemného materiálu 
 
Libor Lesák 
podal informaci o velmi nízké úspěšnosti získání grantů z kraje. Žádá všechny uchazeče o granty z kraje, aby mu 
odevzdali kopie těchto žádostí. 
 
Byla projednána stížnost p. Škvrni (škoda způsobená pádem pařezu z pozemku města do jeho zahrádky u domu 
v ul. Dobrovského). 
 
č.usnesení:09/07/13/1 – Samostatné hospodaření DPS 
RM pověřuje vedoucí odboru SVŠK Mgr. Ivanovou vytvořit pracovní skupinu (+pí Beritová, zástupce MěBP), 
která by měla prověřit možnost osamostatnění se jednotlivých budov DPS z hlediska možnosti samostatného 
hospodaření. 
 
č.usnesení:09/07/13/2 – Návrh na zrušení pracovní skupiny jmenované ZM 27. 6 2007 (č. usnesení: 
07/05/6/4) 
RM navrhuje ZM zrušit pracovní skupinu pro účelové nakládání s  prostředky získaných z privatizace                       
(na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města) a aby tuto povinnost převzal Finanční výbor. 
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Petr Holeček, starosta města      Libor Lesák, místostarosta  

 
 

 
 


