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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. dubna 2009 
(RM č. 9) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/09/1/01 - Schválení programu RM č. 9 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 9 
RM schvaluje program 9. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 8/2009. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/09/2/01 - Novela „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, ve znění dle předloženého 
návrhu (příloha č. 2 důvodové zprávy), s účinností od 1. 5. 2009. 
č.usnesení:09/09/2/02 -. Jmenování interního auditora a ředitele MěBP 
RM jmenuje Zuzanu Valáškovou do funkce interního auditora města Kralupy nad Vltavou, s účinností                     
od 1. 5. 2009. 

 
RM jmenuje Ing. Ladislava Berita ředitelem příspěvkové organizace Městský bytový podnik v Kralupech nad 
Vltavou“ s účinností od 1. 5. 2009. 
č.usnesení:09/09/2/03 – Žádost o stanovení splátkového kalendáře 
RM neschvaluje předložený návrh Ing. D. Z. na stanovení splátkového kalendáře, v souvislosti se splácením 
jejího finančního závazku, vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města, uzavřené 
dne 17. 10. 2008. 
č.usnesení:09/09/2/04 - Návrh odměňovacího řádu pro ředitele PO 
RM schvaluje „Odměňovací řád pro ředitele příspěvkových organizací města“ s účinností od 1. 5. 2009. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/09/3/01 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 2 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. 2 pro rok 2009 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou od 22. 4. 2009 do 29. 5. 2009 dle čl. VI. odst. 2. schválených „Zásad“ ze dne 18. 5. 2005, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 v platném znění.   
Výběrové řízení č. 2 pro rok 2009 bude vyvěšeno od 22. 4. 2009 do 29. 5. 2009 na úřední desce městského úřadu 
a na stránkách města dle přílohy. 
č.usnesení:09/09/3/02 – Komise pro otevírání obálek 
RM odvolává stávajícího předsedu a členy Komise pro otevírání obálek. 
RM jmenuje předsedu a členy Komise pro otevírání obálek ve složení: 
Předseda: Ing. Marie Jakoubková   
Místopředseda: Mgr. Kamil Hainc 
Členové:  Mgr. Eva Ivanová, Dagmar Volfová, Marcela Horčičková, Eva Bartošová, DiS., Jan Kobera, 

Lenka Millerová, Miroslav Hořejší, Zdeňka Böhmová, DiS. 
č.usnesení:09/09/3/03 – Rozhodnutí  FÚ o úhradě příslušenství daně z příjmu právnických osob 
RM schvaluje uhradit Finančnímu úřadu v Kralupech nad Vltavou, na základě rozhodnutí                                        
č. j. 16466/09/044971200931 a č. j. 16462/09/044971200931 ze dne 8. 4. 2009, částku ve výši 275.062,00 Kč . 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/09/4/01 - Opatření proti zemní vlhkosti a dešťovým vodám u objektu čp. 363 a 305 
v Přemyslově ulici v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje zajistit řešení problematiky s vlhnutím objektů po dokončení stavby „Sanace kanalizace v uličce 
mezi č. popisným 305 a 367 v Kralupech nad Vltavou“. Jedná se o opatření proti zemní vlhkosti a dešťovým 
vodám u objektu čp. 363 v ulici Přemyslova (drenážní potrubí, zpevněné plochy) a o provedení opravy nopové 
izolace u objektu čp. 305 (podmínka kolaudačního rozhodnutí stavby), za celkovou cenu 222.916,98 Kč                        
vč. DPH. Práce budou provedeny firmou Horák, s. r. o., Děčín, která původní stavbu realizovala (z důvodu 
záručních lhůt). 
RM souhlasí s pokrytím uvedených nákladů formou odčerpání finančních prostředků z podílu na výstavbu 
vodohospodářských zařízení (VKM, a. s., – Svazek obcí na vodárenskou infrastrukturu). 
 
 



RM č. 9/2009  
str. 2 

č.usnesení:09/09/4/02 - Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou – návrh okruhu 
firem pro výběrové řízení 
RM schvaluje zařadit v rámci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech nad 
Vltavou“ do okruhu poptávaných firem tyto společnosti: 
- CL – EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   
- ENERGIE Kladno, a. s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno   
- SYNER, s. r. o., tř. Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4   
- STAVOPROJEKT Olomouc, a. s., Holická 31, 772 00 Olomouc   
- HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a. s., div. Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 00 Uherské 

Hradiště   
- CENTROPROJEKT, a. s., divize Bazény, Štefánikova 167, 760 30 Zlín   
č.usnesení:09/09/4/03 - Oprava střešní konstrukce nad přístavbou družin v ZŠ Třebízského, Kralupy nad 
Vltavou 
RM schvaluje zhotovitelem opravy střešní konstrukce nad kruhovou přístavbou družin v ZŠ Třebízského firmu 
Zdeněk Lukeš – LUK střechy, s. r. o., Jeronýmova 1503, Roudnice nad Labem, za cenu 196.940,- Kč vč. DPH.  
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 196.940,- Kč z kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 151 (nový chodník 
z ulice Bořivojova ke hřbitovu) na kap. 5, § 3113, pol. 5171. Finanční prostředky budou použity na provedení 
opravy střešní konstrukce nad kruhovou přístavbou družin v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou. 
RM ukládá odboru RIaSM prověřit nutnost provedení sond. 
č.usnesení:09/09/4/04 - Veřejné osvětlení areálu garáží V Zátiší 
RM schvaluje proplatit za zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a vyřízení stavebního 
povolení na akci „Veřejné osvětlení areálu garáží V Zátiší“ 90 % z celkové částky 46.410, -Kč  tj. 41.769,- Kč 
firmě ELEKTROSUN, s. r. o. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 41.769,- Kč z kapitoly 5, § 6171, pol. 6121 projektové 
dokumentace celkem, na kapitolu 5, § 3631, pol. 6121 s tím, že finanční prostředky budou použity                        
na PD „Veřejné osvětlení areálu garáží V Zátiší“. 
č.usnesení:09/09/4/05 – Úřední deska před budovou MěÚ 
RM schvaluje zakoupení 4 ks vitrín za účelem rozšíření úředních desek před budovou MěÚ, rozpočtovou 
změnu na částku 103.000,- Kč z kapitoly 5, § 2219, pol. 6121, org. 151 na kapitolu 5, § 6171, pol. 5137. 
Navrhnout platbu z jiné kapitoly. 
č.usnesení:09/09/4/06 – Výměna oken v ZŠ Komenského nám. 198, 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 Komenského nám. 198“, 
Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce„ Výměna oken v ZŠ Komenského nám. 198“, 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., 267 05 Nižbor 244,  
- 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.   
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.  
Termín jednání komise: 7. 5. 2009 od 12:30 hodin, v malé zasedací místnosti na MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/09/4/07 – Výzva – Kamenné schodiště ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách 
Odloženo, opravit zadání – podrobněji specifikovat požadavky na práce. 
č.usnesení:09/09/4/08 – Přeložka kanalizace na pozemku pp. 6 v k. ú. Lobeč 
Odloženo, prověřit možnost jiného řešení např. nabídnout věcné břemeno apod. 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/09/5/01 – Přidělení družstevního bytu č. 11 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 11 v čp. 101 Na Hrádku do nájmu R. Š. na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku družstvo“, s účinností                    
od 1. 5. 2009.  
č.usnesení:09/09/5/02 - Nájem pozemků v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje nájemcem pozemků parc. č. st. 591 a parc. č. st. 592 (pod stávajícím rodinným domkem, garáží              
a dvorem) v k. ú. Lobeček, P. Z., bytem Nový Dvůr 130, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.   
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
č.usnesení:09/09/5/03 – Bytové záležitosti (18x) 
prodloužení nájemních smluv, přechod užívacího práva k bytu 
č.usnesení:09/09/5/04 - Žádosti  o přidělení bytu z veřejného zájmu 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt z veřejného zájmu M. J. 
RM schvaluje přijetí žádosti o byt z veřejného zájmu M. K. 
RM ukládá odboru RIaSM ve spolupráci s MěBP vytipovat vhodné volné byty pro přidělení z veřejného 
zájmu. 
č.usnesení:09/09/5/05 - Schválení nového nájemce bytů č.4, Přemyslova 654 a č. 12, Havlíčkova 902 
RM schvaluje opětovně zveřejnit záměr o pronájmu bytu č. 4 o vel. 1+1, plocha 48,42m2, Přemyslova 654 
obálkovou metodou za podmínky rekonstrukce bytu na vlastní náklady. 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova čp. 902 se slečnou M. B. Nájemní smlouva 
bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši 175.023,00 Kč. 
Nájemné bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova čp. 902 J. L., s nabídkou 
nájmu za 1. měsíc ve výši 125.000,00 Kč.  
č.usnesení:09/09/5/06 - Výzva k podání nabídky – „Realizace dřevěného chodníku z ulice Přemyslova                
na Hostibejk 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 zajištění akce „Realizace dřevěného chodníku z ulice 
Přemyslova na Hostibejk v Kralupech nad Vltavou“. 

RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce“ Realizace dřevěného chodníku z ulice Přemyslova                 
na Hostibejk v Kralupech nad Vltavou“ tyto firmy: 
 Tomovy parky, s. r. o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov 
 TR Antoš, s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 
 Taxus, spol. s r. o., Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 
 Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a na webových stránkách města  
 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.  
Termín jednání komise 6. 5. 2009 v 13:00, v malé zasedací místnosti na MěÚ. 
č.usnesení:09/09/5/07 - Žádost o ukončení nájmu dohodou  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 486/08/700/RIaSM  
Záměr města pronajmout nebytové prostory bude, po skončení nájmu, zveřejněn na úřední desce a webu města.  
č.usnesení:09/09/5/08 - Informace o volných nebytových prostorách v objektu domu čp. 687, Chelčického 
ul., Kralupy nad Vltavou  
RM bere na vědomí informaci o volných nebytových prostorách v objektu domu čp. 687, ulice Chelčického. 
č.usnesení:09/09/5/09 - Návrh na zastavení exekuce – Blako spol. s r.o. 
RM schvaluje zastavení exekuce z důvodu nedostatku postižitelného majetku povinné Blako spol. s  r. o.,                  
IČ 47551577, dle podnětu soudního exekutora Mgr. Pospíchala. 
RM schvaluje odepsání dlužné pohledávky společnosti Blako spol. s  r. o., ve výši 12.281,40 Kč                              
pro nedobytnost. 
č.usnesení:09/09/5/10 - Informace o volných objektech v majetku města 
RM bere na vědomí informaci o volných objektech v majetku města – objektu býv. „květinky“ na náměstí.                        
J. Seiferta, objektu čp. 524 v ul. Třebízského a objektu u mostu T. G. Masaryka. 
RM doporučuje ZM schválit záměr odprodeje objektu býv. „květinky“ na nám. J. Seiferta. 
RM ukládá odboru RIaSM a SVŠK prověřit možnost přestavby objektu čp. 524 ul. Třebízského na jesle. 
RM schvaluje záměr pronajmout objekt býv. mýtného domku na mostu TGM. 
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č.usnesení:09/09/5/11 - Žádost o užívání pobytové louky na Strachově 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání Mistrovství ČR v coursingu (terénní 
dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 3. 10. – 4. 10. 2009 za poplatek ve výši 
2.000,- Kč/den.  
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání Memoriálu Karla Grünwalda v coursingu 
(terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2009 za poplatek 
ve výši 2.000,- Kč/den.  
č.usnesení:09/09/5/12 - Žádost o povolení  hudebního festivalu „Zelený zákal 2009“, Žádost o prominutí 
poplatku za užívání pobytové louky Strachov 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání 8. ročníku hudebního festivalu „Zelený 
zákal 2009“ ve dnech 25. 6. 2009-30. 6. 2009 pro Matěje Mantlíka – hlavního pořadatele akce za poplatek               
ve výši 2.000,- Kč pouze za den 27. 6. 2009. 
č.usnesení:09/09/5/13 - Porušení podmínek nájemní smlouvy  
RM schvaluje vypovězení smlouvy č. 548/08/700/RIaSM z důvodů nedodržení podmínek nájemní smlouvy              
a nabídnutí objektu k dalšímu nájmu obálkovou metodou. 
č.usnesení:09/09/5/14 - Návrh na revokaci usnesení 
RM nerevokuje své usnesení č. 09/05/5/01 ze dne 10. 2. 2009, bude řešit starosta 
č.usnesení:09/09/5/15 - Žádost o dočasné snížení nájmu (MaxDrinks, s. r. o.) 
RM schvaluje dočasné snížení nájemného za nemovitosti pronajaté společnosti MaxDrinks, s. r. o., IČO: 
26479893, na základě smlouvy č. 210/99/719/SM, o částku 25.000,- Kč měsíčně.   
Nájemné bude sníženo od 1. 12. 2008 do doby rozhodnutí soudu ve věci určení vlastnictví k objektu stáčírny 
v areálu bývalého pivovaru – budovy bez čp. na pozemku parcelní č. st. 1681 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  
V případě pravomocného rozhodnutí soudu ve prospěch města bude nájemci bezodkladně rozdíl mezi nájmem 
dle smlouvy a sníženým nájmem dopočítán jednorázově k úhradě. 
č.usnesení:09/09/5/16 - Návrh na odstranění vrat (Přemyslova čp. 305) 
RM schvaluje odstranění vrat na obou stranách uličky mezi domy čp. 305 a čp. 7 v ulici Přemyslova. Stávající 
vlastníci přilehlých nemovitostí budou písemně vyzvání k odstranění vrat na vlastní náklady.   
č.usnesení:09/09/5/17 – Přidělení družstevního bytu č. 10 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 10 v čp. 101 Na Hrádku do nájmu T. B.  na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“, s účinností           
od 1. 5. 2009.  
č.usnesení:09/09/5/18 - Přidělení družstevního bytu č. 22 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 22 v čp. 101 Na Hrádku do nájmu R. P., na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“, s účinností          
od 1. 5. 2009.  
č.usnesení:09/09/5/19 - Žádost o finanční příspěvek pro SDH Kralupy n. V., Hennigsdorf SRN 
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.900,- Kč z kap. 10, § 6112, pol. 5173, org. 2333 pro SDH Kralupy 
nad Vltavou, který bude využit na úhradu pohonných hmot na cestu do města Hennigsdorf SRN, kde v  rámci 
100letého jubilea Dobrovolných hasičů Města Hennigsdorf se oslav na pozvání zúčastní 4 členové SDH Kralupy 
nad Vltavou a 1 překladatel jazyka. Pro cestu bude použit zásahový automobil FORD TOURNEO 1S4 61-66.  
č.usnesení:09/09/5/20 – Zaměření sekundárních rozvodů topné vody 
RM bere na vědomí informaci o nabídce zaměření a zakreslení sekundérních rozvodů v majetku města. 
RM neschvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na základě části 5, 
písmene r) a zadat realizaci akce „Zaměření a zakreslení sekundérních rozvodů topné vody v majetku města 
Kralupy nad Vltavou firmě Ing. Jindřich Matějka, Projektová činnost, Lutovítova 816, IČO 16589637 za cenu 
400.000,00 Kč bez DPH. 
RM neschvaluje použit finanční prostředky ve výši cca 500.000,00 Kč na úhradu akce „Zaměření a zakreslení 
sekundérních rozvodů v majetku města Kralupy nad Vltavou“ z nadrozpočtových příjmů přijatých od MěBP            
za nájemné vybrané za první měsíc nájmu bytů nabízených k nájmu obálkovou metodou.  
RM ukládá odboru RIaSM vypsat výběrové řízení na provedení „Zaměření a zakreslení sekundérních rozvodů 
v majetku města Kralupy nad Vltavou“ 
č.usnesení:09/09/5/21 – Žádost čp. 239 v ul. 28. října o udělení souhlasu s umístěním sídla obchodní 
společnosti - bytového družstva na adrese ul. 28. října čp. 239, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově vzniknuvšího bytového družstva v domě čp. 239,                    
ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou. 
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VI. Školství  
č.usnesení:09/09/6/01 - Žádost o schválení zhotovitele na rozšíření počítačové sítě v ZŠ Gen. Klapálka 
RM schvaluje výběr zhotovitele akce „Rozšíření počítačové sítě do dvou pracoven“ v ZŠ Gen. Klapálka firmu 
TECHNICOM, s. r. o., Třebízského 212, Roudnice nad Labem za cenu 74.798,82 Kč včetně DPH a jako 
náhradníka firmu Jiří Novotný - TERM., Tylova 735  278 01 Kralupy nad Vltavou za cenu 118.982,- Kč včetně 
DPH. 
č.usnesení:09/09/6/02 – Návrh na přidělení bytu v DPS 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 556 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 J. K. 
č.usnesení:09/09/6/03 – Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) MŠ U Jeslí a jmenování 
konkurzní komise a jejího předsedy pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele(ky) MŠ 
Kralupy nad Vltavou U Jeslí 520 
RM souhlasí s vypsáním konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 
520 s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2009. 
RM jmenuje, v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,            
2 členy určené zřizovatelem a to Petra Holečka a Marii Blažkovou, tajemníka konkurzní komise, který 
organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise Lenku Mudrovou pro posuzování uchazečů                        
o jmenování do funkce ředitele/ky MŠ U Jeslí. 
RM jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Kralupy nad 
Vltavou, U Jeslí 520.  
Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, bude vykonávat 
Lenka Mudrová.  
č.usnesení:09/09/6/04 – RHG, s. r. o., platby za LSPP 
RM schvaluje proplacení dosud neuhrazených faktur na leden – březen 2009. 
RM ukládá OKTAJ vypracovat návrh nové smlouvy o poskytování příspěvku na LSPP. 
č.usnesení:09/09/6/05 – Oprava účetní chyby 
RM souhlasí s opravou účetní chyby u Kardiostanice Centra. Na účtu 022 tím již nebude figurovat 
Kardiostanice Centra. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/09/7/01 - Zadávací řízení na údržbu zeleně – jmenování hodnotící komise 
RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr zpracovatele služby „Údržba zeleně v územním obvodu města 
 Kralupy nad Vltavou“ na období 2009 – 2011. 
RM souhlasí, aby zasedání hodnotící komise proběhlo dne 22. 4. 2009 v 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti 
MěÚ. 
 
VIII. SPR 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č.usnesení:09/09/9/01 - Výzva o zakázku „Dodávka nosiče nářadí s příslušenstvím“  
RM schvaluje znění výzvy a zveřejnění výzvy více zájemcům o zakázku k podání nabídky „Dodávka nosiče 
nářadí s příslušenstvím pro TSM“. 
RM schvaluje obeslat dodavatele „Dodávka nosiče nářadí s příslušenstvím pro TSM“ tyto firmy:  
1. AGROCAR, s. r. o., Česká 685, 742 21 Kopřivnice 
2 DAVAZ Technik, Gen. Štefánika 265, 750 02 Přerov 
3. KIS plus, a. s., Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice 
4. SIMED, s. r. o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
5. Zálesí, a. s., Biskupice 207, 763 41 Biskupice 
6. STROM Praha a. s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 
7. anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových stránkách města 
 
RM schvaluje úhradu nosiče nářadí s příslušenstvím z prostředků fondu rozvoje majetku TSM. 
 
RM schvaluje komisi pro výběr nosiče nářadí s příslušenstvím pro TSM.  
č.usnesení:09/09/9/02 – Zhotovení lavic a věšáků do šaten 
RM schvaluje zhotovení lavic a věšáků do šatny  ZS od firmy Truhlářství Týř, V Cihelnách 622, Veltrusy,                
za částku 78.471,-.Kč   
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č.usnesení:09/09/9/03 – Žádost o projednání investice do digitalizace kinosálu Vltava 
RM bere na vědomí informaci ředitele KaSS Martina Odvodyho o záměru digitalizace kinosálu Vltava. 
Financování 
RM doporučuje ZM schválit záměr investice do digitalizace kinosálu Vltava.  
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/09/10/1 - Cyklostezky 
RM souhlasí s pořízením projektové dokumentace na cyklostezky „Kralupy nad Vltavou - Budeč“. 
č.usnesení:09/09/10/2 - Vyhodnocení grantů 
RM souhlasí se sepsáním smlouvy s jednotlivými žadateli na příspěvky (které nepřesahují částku 50.000,- Kč) 
od města Kralupy nad Vltavou v takové výši, kterou určili na svém zasedání. 
RM souhlasí s předložením návrhu ZM na schválení příspěvků od města u částek větších než 50.000,- Kč dle 
předložené tabulky v důvodové zprávě. 
č.usnesení:09/09/10/3 - Studie proveditelnosti - centrum města 
RM bere na vědomí podobu odevzdané „Studie proveditelnosti - centrum města“ zpracované spol. DHV, s. r. o. 
a odborná hodnocení studie s tím, že na příštím jednání rozhodne, na základě aktuálních materiálů, o doporučení 
pro ZM ohledně uhrazení této veřejné zakázky a dalších případných krocích vůči zpracovateli.  
č.usnesení:09/09/10/4 - Využití části výtěžku odvedeného provozovateli VHP za rok 2008 
RM doporučuje ZM způsob využití výtěžku odvedeného provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 
2008 na tyto veřejně prospěšné účely: 
a) na dofinancování digitalizace kinosálu Vltava 
b) na rekonstrukci veřejného koupaliště v Kralupech  nad Vltavou 
č.usnesení:09/09/10/5 - Rozpočtová změna na kapitole č. 10 
RM schvaluje převedení finanční částky 55.000,- Kč z položky 5169 – nákup ostatních služeb na položku 5331 
- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a následné zaslání příspěvku na účet Kulturního               
a společenského střediska Vltava.  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/09/11/1 – Zápis bytové komise 
RM bere na vědomí zápis bytové komise ze dne 6. 4. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/09/12/1 – Dopis ředitele České rafinérské, a. s., k projektu „doktorské centrum VŠCHT“ 
v Kralupech. 
RM bere na vědomí informace České rafinérské, a. s., a VŠCHT o revizi jejich postoje k realizaci pracoviště 
„doktorské centrum“ v Kralupech nad Vltavou. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/09/13/1 – Rekonstrukce části chodníku v ul. Poděbradova 
RM ukládá odboru RIaSM a TSM navrhnout řešení rekonstrukce chodníku v části ul. Poděbradova (od přejezdu 
podél BALAKu až k ul. Bořivojova). 
č.usnesení:09/09/13/2 – Protipovodňová ochrana města 
RM ukládá odboru RIaSM nechat zajistit u odboru VY veřejnoprávní projednání s dotčenými subjekty akce 
protipovodňové ochrany města Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/09/13/3 – Privatizace bytových domů v majetku města 
RM souhlasí s vypuštěním textu v dopisu kupujícím domů z majetku města ve znění: 

Výpis z účtu právnické osoby, ve kterém musí být uložena částka odpovídající výši kupní ceny domu a 
pozemku(ů). 
Po podpisu kupní smlouvy a odsouhlasení prodeje orgány MÚ obdrží právnická osoba písemnou výzvu 
k zaplacení celé kupní ceny, kterou bude povinna zaplatit na účet MÚ do 30ti dnů od doručení výzvy.  

č.usnesení:09/09/13/4 – Dodávky plynu pro příspěvkové organizace 
RM doporučuje ředitelům příspěvkových organizací vstoupit, na základě předložené nabídky, do jednání                  
se společností Bohemia Energy ohledně úspor v dodávkách plynu. 
 

 
 
 
 

Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


