
RM č. 10/2009  
str. 1 

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. dubna 2009 
(RM č. 10) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/10/1/01 - Schválení programu RM č. 10 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 10, schválení programu ZM 
RM schvaluje program 10. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu     
RM č. 32/2008. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/10/2/01 – Platové výměry ředitelů školských PO 
RM schvaluje změny platových výměrů zaměstnanců zařazených v současnosti do platového tarifu dle přílohy 
č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 1. 4. 2009 (z důvodu legislativní změny – převod do tarifu dle 
přílohy č. 2 nařízení vlády). 
RM schvaluje změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací, s účinností od 1. 5. 2009. 
RM schvaluje platový výměr Zuzany Valáškové – interní auditorky, s účinností od 1. 5. 2009. 
č.usnesení:09/10/2/02 – Rozpočtová změna kap. č. 11 (soudní poplatky a náhrady za právní zastupování) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu – převod finančních prostředků v rámci kap. č. 11: 
  z kap. 11, § 6171, pol. 5166  -200.000,- Kč 
na kap. 11, § 6171, pol. 5192 +200.000,- Kč 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/10/3/01 - Odložení splátky úvěru DEZA na základě žádosti M. K. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA do 15. 7. 2009 pro M. K. 
č.usnesení:09/10/3/02 – Odložení splátky úvěru DEZA na základě žádosti D. H. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA do 15. 7. 2009 pro D. H.  
č.usnesení:09/10/3/03 - Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 3. 2009 
RM bere na vědomí informaci – přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 03. 2009 v celkové výši 
11.933.397,84 Kč. 
č.usnesení:09/10/3/04 – Povolení splátek úvěru DEZA na základě žádosti S. S.  
RM schvaluje povolení splátek úvěru DEZA do 15. 4. 2012 pro S. S. 
č.usnesení:09/10/3/05 – Odložení splátky úvěru DEZA na základě žádosti M. Ř.  
RM schvaluje odložení splátek úvěru DEZA pro M. Ř. do 15. 7. 2009. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/10/4/01 - Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka“, Kralupy nad Vltavou firmu: RI Okna, 
a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec za cenu 2.057.267,- Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu: PEROS – WEST, 
a. s., Luční 4, 301 00 Plzeň. 
č.usnesení:09/10/4/02 - Výběr zhotovitele na akci – „Zateplení pavilonu „A“ MŠ Gen. Klapálka                          
v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce " Zateplení pavilonu „A“ MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou " 
firmu Barsini, s. r. o., U Zeměpisného ústavu 1, Praha za cenu 1,183.152,- Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu 
Stavební firma NEUMANN, s. r. o., se sídlem: Jugoslávská 2090, Mělník za cenu: 1,213.636,21 Kč vč. DPH. 
RM ukládá odboru RIaSM projednat s firmou Barsini, s. r. o., v rámci zakázky realizovat parotěsné vrstvy                   
u interiérových stran nově osazovaných oken (parapet, boky + nadpraží). 
č.usnesení:09/10/4/03 - Zadání změn územního plánu č. 3 + zapsání územních studií na lokality pro 
výstavbu RD a BD do evidence územně plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR 
I. RM doporučuje ZM schválit zadání změn územního plánu č. 3 v této podobě: 
 Přehodnocení navrženého řešení, nové návrhy v celém řešeném území 
- 1. Přehodnocení souladu s dokumentací kraje (přeložka II/101 – obchvat) 
- 2. Přehodnocení požadavků na zpracování územní studie nebo regulačního plánu pro rozvojové lokality 
- 3. Vymezení územních rezerv 
- 4. Přehodnocení veřejně prospěšných staveb navržených územním plánem a jeho změnami 
- 5. Začlenit do územního plánu nově navržené cyklotrasy a cyklostezky 
- 6. Uvést územní plán do souladu s navrženými protipovodňovými opatřeními 
- 7. Přehodnocení rozvojových ploch:  

- v záplavovém území (v aktivní zóně) v souvislosti s nově vymezeným Q100   
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- zvážit, které plochy veřejné vybavenosti (OV1) nechat začleněné do jiných druhů ploch (např. smíšených) 
   které vyčlenit jako samostatné – dtto u ploch veřejné zeleně (ZS 1)  

Dílčí změny 
-      Soubor „nových“ požadavků na změnu č. 3 shromážděných stavebním úřadem 
II. RM schvaluje zaregistrovat územní studie na lokality pro výstavbu RD a BD v Kralupech nad Vltavou 

(Lobeč, Zeměchy a Minice, studie „centrum města“ a cyklostezky – viz. příloha) do evidence územně 
plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Ústav územního rozvoje v Brně). 

č.usnesení:09/10/4/04 - Likvidace dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – nové rodinné domy, vyjádření 
vlastníků dotčených pozemků + návrh na zadání projektové dokumentace 
Odloženo (dát do příští RM), provést schůzku na místě. 
č.usnesení:09/10/4/05 - Rekonstrukce umýváren a sociálního zázemí, chodby a vstupu na ledovou plochu 
na ZS v Kralupech nad Vltavou – výběr zhotovitele 
Odloženo. 
č.usnesení:09/10/4/06 - Výzva k podání nabídky –  „Kamenné schodiště ke kostelu Nanebevzetí sv. Jana 
Křtitele v Zeměchách“ 
Odloženo. 
č.usnesení:09/10/4/07 - Výběr zhotovitele na akci – „Výměna oken v ZŠ 28. října v Mikovicích, Kralupy 
nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Výměna oken v ZŠ 28. října v Mikovicích, Kralupy nad Vltavou“ firmu 
GEUS okna, a. s., Mostní 747, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za cenu 957.701.- Kč vč. DPH a jako náhradníka 
firmu KERSON, s. r. o., Dobré 80, 517 93 Dobré, za cenu 996.880,50Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/10/4/08 - Oprava střešní konstrukce nad přístavbou družin v ZŠ Třebízského, Kralupy nad 
Vltavou – výsledky provedených sond 
RM schvaluje provedení 14 ks větracích tvarovek v rámci opravy střešní konstrukce nad kruhovou přístavbou 
družin v ZŠ Třebízského (zhotovitel Zdeněk Lukeš – LUK střechy, s. r. o., Jeronýmova 1503, Roudnice nad 
Labem), za cenu 6.664,- Kč vč. DPH. Důvodem tohoto opatření je zjištění vlhkosti ve stávajících střešních 
vrstvách. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 6.664,- 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  
14 ks větracích tvarovek v rámci opravy střešní konstrukce nad kruhovou přístavbou družin v ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/10/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice - NOWACO 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích města pp. 357/62 a pp. 357/87 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou ve prospěch společnosti 
NOWACO Czech Republik, s. r. o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 553, IČ 28164601,                 
za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč u délky trasy do 10bm a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení 
vedení do komunikace a 1.750,- Kč u délky trasy do 10bm a 60,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení              
do ostatních pozemků. K  náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19 %. 
č.usnesení:09/10/5/02 - Žádost o oplocení prostoru pro parkování 
RM neschvaluje oplotit stávající plochu (pro parkování před čp. 661, 662 Lobeček). 
RM neschvaluje zahrnout do plánu na příští období vybudování parkoviště v tomto prostoru pro cca 15 aut. 
č.usnesení:09/10/5/03 - Žádost o přidělení parkovacího místa 
Odloženo, přidělování parkovacích míst bude řešeno po 4. květnu 2009, jak bylo vyhlášeno a vyvěšeno na 
úředních deskách. 
č.usnesení:09/10/5/04 - Bytové záležitosti 
3x prodloužení nájemní smlouvy 
č.usnesení:09/10/5/05 - Rozsudek o oplocení  pozemku p.č.108/2 (sportovní hřiště Hůrka) 
RM bere na vědomí informaci o povinnosti města oplotit pozemek p. č. 108/2, k. ú. Kralupy nad Vltavou 
upravený a používaný jako veřejné sportovní hřiště. 
RM bere na vědomí informaci o stížnostech společenství vlastníků domu čp. 1044 Hůrka, které se týkají 
poškozování zateplení fasády domu čp. 1044 provozováním míčových her na veřejném hřišti na pozemku 
č.108/2. 
č.usnesení:09/10/5/06 - Výzva k podání nabídky – „Zaměření a zakreslení sekundárních rozvodů tepla 
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 „Zaměření a zakreslení sekundárních rozvodů 
tepla v Kralupech nad Vltavou“. 
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RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele “ Zaměření a zakreslení sekundárních rozvodů tepla 
v Kralupech nad Vltavou“ tyto firmy: 

 Ing. Jindřich Matějka, Lutovítova 816, Kralupy nad Vltavou 
 Ing. Jana Krobová, Příčná 499/5, 276 01 Mělník 
 Mělnická geodetická, s. r. o., Bezručova 108, 276 01 Mělník 
 Intecha, s. r. o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
 Geolys CZ, s. r. o., Husovo nám. 15, 289 22 Lysá nad Labem 
 Ing. Ivo Bednář, Na Máchovně 1610, 266 10 Beroun 
 Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a na webových stránkách města  

RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise. 
č.usnesení:09/10/5/07 - Vybudování přístupové komunikace z ul. Havlíčkova 
RM neschvaluje vybudování přístupové komunikace na pozemcích města pp. 743/2 a pp. 742/1 k pozemkům 
pp. 14/1 a pp. 14/4 s přilehlými garážemi z ul. Havlíčkova na náklady D. Štípka. 
RM neschvaluje záměr města vypůjčit pozemek pp. 743/2 a část pozemku pp. 742/1za tímto účelem. 
 
RM doporučuje jednat s p. Čejkou, jednatelem společnosti CLT import, s. r. o., ve věci jeho návrhu                      
na vybudování zpevněné přístupové komunikace k pozemkům pp. 14/1 a pp. 14/4 s přilehlými garážemi                  
z ul. Havlíčkova.                        
 
RM nedoporučuje:  
- vybudovat zpevněnou přístupovou komunikaci k pozemkům pp.14/1 a pp.14/4 s přilehlými garážemi                    
z ul. Havlíčkova na náklady města 
- zařadit akci „Výstavba obslužné komunikace v ul. Havlíčkova“ do rozpočtu města pro r. 2010. 
č.usnesení:09/10/5/08 - Návrh na revokaci usnesení (Vodafone CR, a. s.) 
RM revokuje své usnesení č. 08/25/5/05 ze dne 23. 9. 2008 takto:  
RM schvaluje prodloužení doby nájmu, u smlouvy č. 27803A o nájmu části nemovitosti (domu čp. 7), uzavřené 
se společností Vodafone Czech Republic, a.s., IČO: 25788001, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
1) Prodloužení doby nájmu bude řešeno formou dodatku ke stávající smlouvě s tím, že ustanovení                               

o automatickém prodloužení nájmu bude z čl. IV smlouvy vypuštěno. 
2)  V případě, že nájemce odmítne nejpozději do 30. 6. 2009 dodatek s městem uzavřít, zůstane v platnosti 

původní usnesení ze dne 23. 9. 2008 a smlouva dnem 1. 8. 2009 skončí.  
č.usnesení:09/10/5/09 - Přidělení družstevního bytu č. 16 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 16 v čp. 100 Na Hrádku do nájmu manželům K.  
č.usnesení:09/10/5/10 - Žádost o schválení podnájmu bytu č. 29 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. 29 v čp. 100 Na Hrádku.  
 
VI. Školství  
č.usnesení:09/10/6/01 - Informace o činnosti Semiramis, o. s. 
RM bere na vědomí rozšíření činnosti Semiramis, o. s. 
č.usnesení:09/10/6/02 - Informace o činnosti Poradny pro občanství/občanská a lidská práva Ječná 7, 
Praha 2 
RM bere na vědomí informaci o činnosti Poradny pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2. 
č.usnesení:09/10/6/03 - Žádost o výměnu bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s výměnou a přidělením bytu č. 112 v Domě s pečovatelkou službou U Cukrovaru 1171. 
č.usnesení:09/10/6/04 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kralupy nad Vltavou na užívání 4 bytů 
v Domě s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou na další období 1 roku od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010. 
č.usnesení:09/10/6/05 - Samostatné hospodaření DPS 
RM bere zprávu i doporučení samostatného hospodaření DPS. 
RM žádá finanční výbor o vyjádření k předloženému materiálu. 
č.usnesení:09/10/6/06 - Změna kritérií pro přidělování bytů v DPS - návrh 
RM souhlasí se změnou kritérií pro přidělování bytů v DPS V Luhu 1181 a U Cukrovaru 1171 v bodě II. písm. 
c) : 
Žadateli je manželská dvojice seniorů, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry 
odůvodňují poskytování pečovatelské služby. Pokud ten z manželů, který je závislý na pomoci pečovatelské 
služby zemře, je pozůstalému soběstačnému manželovi přednostně poskytnuto náhradní bydlení v domě čp. 539 
v Dr. E. Beneše v Kralupech nad Vltavou. 
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RM nesouhlasí, se změnou kritérií pro přidělování bytů v DPS V Luhu 1181 a U Cukrovaru 1171 v době II. 
písm. c): 
Žadateli je manželská dvojice seniorů, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry 
odůvodňují poskytování pečovatelské služby. Pokud ten z manželů, který je závislý na pomoci pečovatelské 
služby zemře, je pozůstalému soběstačnému manželovi umožněno na základě nové nájemní smlouvy nadále 
bydlet v DPS. 
č.usnesení:09/10/6/07 - Úhrada za úklid společných prostor v č. p. 539, Dr. Beneše (bývalý DPS Lobeček) 
RM souhlasí s tím, aby MěBP provedl rozúčtování nákladů na úklid 30 bytových jednotek společných prostor               
v čp. 539 Dr. E. Beneše a vybíral je s měsíčním nájemným obyvatel domu od 1. 7. 2009 ve výši 150,- Kč.  
RM souhlasí s tím, aby MěBP převáděl částku za úklid společných prostor čtvrtletně do příjmu OS sociální 
služby města od 1. 7. 2009.  
č.usnesení:09/10/6/08 – Navýšení ceny Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování 
Odloženo. 
RM požaduje doplnění informací: 
- o obdržení příspěvku na program společnosti Semiramis, o. s.  
- v kolika školách a třídách budou probíhat přednášky 
- kolik bude přednášek (počet) 
- jaké budou celkové náklady na činnost Semiramis, o. s. (rozúčtovat podle jednotlivých škol) 
- jaké jsou zkušenosti s organizací Semiramis, o. s. 
č.usnesení:09/10/6/09 - Výměna střešní krytiny nad zázemím tělocvičny a nad šatnami v ZŠ Komenského 
nám. 198 Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje výběr zhotovitele akce „Výměna střešní krytiny nad zázemím tělocvičny a nad šatnami v ZŠ 
Komenského nám. 198 Kralupy nad Vltavou“ firmu Amigo, Dvořákova 1343, 440 01 Louny za cenu                 
257.046,- Kč včetně DPH a jako náhradníka firmu Fast střechy, s. r. o., Mlýnská 304, 547 01 Náchod za cenu 
294.362,- Kč včetně DPH.  

 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/10/7/01 - Biokoridor Strachov – náhradní výsadba 
RM souhlasí, aby město Kralupy nad Vltavou a firma SYNTHOS PBR, s. r. o., uzavřely smlouvu o finančním 
krytí zakázky „Krajinářské úpravy Strachov – nové ochranné pásmo zeleně“ tematický celek 6 – biokoridor 
(Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.), určené jako náhradní výsadba za kácení dřevin rozhodnutím odboru ŽP                      
č. j. MUKV 2193/2009 OŽP. 
č.usnesení:09/10/7/02 - Zadávací řízení „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“, – výsledky hodnotící 
komise 
RM souhlasí s těmito vybranými dodavateli služby: 
„Údržba zeleně v Kralupech“ na období 2009 – 2011 firmu Ing. Milada Bulderbergsová – BOTANICA za cenu 
6.494. 62,- Kč vč. DPH/3 roky 
„ Údržba zeleně v Lobečku“ na období 2009 – 2011 firmu Ing. Milada Bulderbergsová – BOTANICA za cenu 
3.554.993,- Kč  vč DPH/3 roky 
RM souhlasí, aby Město Kralupy nad Vltavou uzavřelo mandátní smlouvu s firmou OTIDEA, a. s. na zajištění 
zadavatelských činností na výběr dodavatele služby údržba zeleně, zařazené do čtyř částí: 
„Údržba zeleně v Zeměchách“, „Údržba záhonů, květinových mís a zeleně v ZŠ a MŠ“, „Údržba zeleně 
v přírodních lokalitách“, „Údržba zeleně podél komunikací“ v územním obvodu města Kralupy nad Vltavou             
na období 2009 – 2011 za cenu 50.000,- Kč 
č.usnesení:09/10/7/03 – Údržba zeleně, další prodlužení stávajících SoD do doby výběru nových 
dodavatelů této služby 
RM souhlasí, aby bylo šest SoD na údržbu zeleně v Kralupech nad Vltavou zařazené do šesti platných pasportů 
údržby zeleně platných do 30. 4. 2009 formou dodatku prodlouženo do doby podpisu SoD s nově vybranými 
dodavateli této služby 
RM souhlasí, aby práce od 1. 5. 2009 probíhaly podle aktualizovaných pasportů údržby zeleně. 
 
VIII. SPR 
Nebyl předložen žádný materiál 
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IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č.usnesení:09/10/9/01 - Informace ve věci odvolání P. K., k dodatku č. 5 nájemní smlouvy  
RM bere na vědomí informaci ve věci odvolání P. K., k dodatku č. 5 nájemní smlouvy, k pronájmu nebytových 
prostor na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou, včetně vybavení dle soupisu a RM trvá na svém 
původním rozhodnutí ze dne 31. 3. 2009.  
č.usnesení:09/10/9/02 – Návrh změny obecně závazné vyhlášky o městské policii Kralupy nad Vltavou 
RM doporučuje zastupitelstvu města Kralupy nad Vltavou přijetí obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 7/2005 o městské policii.  
č.usnesení:09/10/9/03 – MKDS města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodávku kamerového systému (MKDS) dle zadávacích podmínek, 
které stanoví MěP. 
RM schvaluje změnu názvu projektu k získání státní účelové dotace z „ rozšíření MKDS o 1 mobilní – 
přenosnou kameru na„ rozšíření MKDS o 1 stacionární kameru“. 
RM doporučuje místo pro umístění kamerové jednotky v ulici Tylova 735. 
č.usnesení:09/10/9/04 – Návrh na financování koupě nového služebního vozidla pro potřeby MěP 
RM schvaluje zakoupení nového služebního vozidla pro městskou polici Kralupy nad Vltavou formou přímého 
zaplacení ze získaných sponzorských darů a rozpočtu města, kap. č. 2. 
RM ukládá vypsání výběrové řízení na dodání 2 osobních vozů pro potřeby MěP a odboru SVŠK – soc. služby. 
č.usnesení:09/10/9/05 – Žádost o souhlas s užitím znaku města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje použití znaku Města Kralupy nad Vltavou na pamětní medaile a sportovní vlaječky pro městskou 
policii Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/10/9/06 - Informace o měření ultrazvukem, hala č. 2 na ZS 
RM bere na vědomí výsledky měření ultrazvukem firmou DEFEKTA, Navrátilova 3, 110 00 Praha 1, které 
proběhlo 22. 4. 2009. 
RM schvaluje vytvoření odborné pracovní skupiny, která připraví návrhy dalšího využití areálu ZS včetně hřiště 
SOUCH. Návrhy budou obsahovat ekonomický rozbor provozu ZS vč. vstupních investičních nákladů                      
na rekonstrukci hotelu, restaurace a malé ledové plochy v případě vlastního provozování a podmínky případného 
pronájmu celého areálu (podmínky pro zadání výběrového řízení). Za vytvoření a vedení odborné pracovní 
skupiny zodpovídá Libor Lesák a Jindřich Merfait. 
RM ukládá komisi investiční, sportovní, stavební, rozpočtové jmenovat 1 člena komise do vytvořené pracovní 
skupiny. 
č.usnesení:09/10/9/07 - Zajištění odtahové služby 
1) RM schvaluje Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2009, kterým se stanoví maximální ceny za nucené 
odtahy motorových vozidel na území města Kralupy nad Vltavou. 
2) RM schvaluje podobu příkazní smlouvy, určené k uzavření se subjekty zajišťujícími nucený odtah vozidel         
na území města. 
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/10/10/1 – Studie proveditelnosti 
RM bere na vědomí informaci o nedodržení „dodatečného termínu“ společností DHV, s. r. o., k odevzdání 
přepracované „Studie proveditelnosti - centrum“.  
RM doporučuje ZM rozhodnout o odstoupení smlouvy se spol. DHV, s. r. o., o zpracování „Studie 
proveditelnosti - centrum“. 
č.usnesení:09/10/10/2 - Rozpočtová úprava - SAOISV (pořízení nových úředních desek) 
RM schvaluje rozpočtovou úpravu, v rámci kapitoly 8 (pořízení nových úředních desek) 
   z kap. 8, § 6171, pol. 5161 (služby pošt)   -103.000,- Kč 
na kap. 8,  § 6171, pol. 5139 (všeobecný materiál) +103.000,-Kč 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/10/11/1 – Zápisy z komise rozpočtové, sportovní, školské, finančního výboru,  
RM bere na vědomí zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 20. 4. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 15. 4. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání školské komise ze dne 16. 4. 2009 
RM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ZM ze dne 22. 4. 2009  
RM bere na vědomí zápis z jednání majetkoprávní komise ze dne 21. 4. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/10/12/1 – Přehledové zprávy za březen 2009  
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za březen 2009. 
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XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/10/13/1 – KonekTel, s. r. o. - radary 
RM pověřuje kancelář Mgr. Bozděcha k zastupování města v jednání s firmou KonekTel, s. r. o. 
č.usnesení:09/10/13/2 – LSPP 
RM bere na vědomí nově vypracovanou smlouvu se spol. RHG, s. r. o., o zajišťování LSPP. Smlouva bude 
společnosti zaslána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  
 


