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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. května 2009 
(RM č. 11) 

II. OKTAJ 
č.usnesení:09/11/2/01 - Platový výměr ředitele Městského bytového podniku v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje platový výměr ředitele Městského bytového podniku v Kralupech nad Vltavou, s účinností                 
od 1. 5. 2009. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/11/3/01 - Prodloužení doplatku splátky úvěru DEZA  
RM schvaluje prodloužení doplatku splátky úvěru DEZA do konce roku 2009 pro V. H.   
č.usnesení:09/11/3/02 – Prodloužení  splátky úvěru DEZA  
RM schvaluje prodloužení splátky úvěru DEZA pro M. E.  
č.usnesení:09/11/3/03 - Informace o přijetí  finančních darů na základě Darovacích smluv pro Městskou 
policii v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci o přijetí finančních darů ve výši 150 000,- Kč na základě Darovacích smluv               
od společností Česká rafinérská, a. s. (100 000,- Kč) a Tesco Stores ČR, a. s. (50 000,- Kč) na pořízení materiálů 
pro zkvalitnění podmínek práce Městské policie v Kralupech nad Vltavou, za účelem zvýšené ochrany                          
a bezpečnosti města. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/11/4/01 – Žádost o rozpočtovou změnu – výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 57.267,- Kč z kap. 5, § 3113, pol. 6122 (ZŠ ul. Gen. Klapálka – 
bezbariérový výtah) na kap. 5, § 3113, pol. 5171. Finanční příspěvky budou použity na úhradu realizace akce: 
Výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka. 
č.usnesení:09/11/4/02 - Rekonstrukce komunikace v k. ú. Zeměchy, SO 104 ulice Pod Lipami – výběr 
zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace v k. ú. Zeměchy, SO 104 ulice Pod Lipami“ 
firmu H Intes, s. r. o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav za cenu 2.114.278,- Kč vč. DPH a jako náhradníka 
firmu COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha 9.  
č.usnesení:09/11/4/03 – Výměna oken v ZŠ Komenského náměstí – výběr zhotovitele   
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Výměna oken v ZŠ Komenského náměstí čp. 198“, Kralupy nad Vltavou 
firmu UNIWIN – D. Turke, Kounická 361, 289 14 Poříčany za cenu 1,678.698,- Kč vč. DPH a jako náhradníka 
firmu: PEROS – WEST, a. s., Luční 4, 301 00 Plzeň za cenu 1,985.599,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/11/4/04 - Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu v Kralupech nad 
Vltavou – posunutí termínu realizace – uzavření dodatku SoD č.1 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o změně termínu zahájení akce „Realizace nového chodníku 
z ulice Bořivojova ke hřbitovu v Kralupech nad Vltavou“ z důvodu pozdějšího vydání pravomocného stavebního 
povolení. 
RM schvaluje uzavřít s dodavatelskou firmou H-INTES, s. r. o., Mladá Boleslav dodatek SoD č. 1, ve kterém 
bude ošetřeno posunutí termínu dokončení stavby „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu 
v Kralupech nad Vltavou“. Podmínkou je dodržení schválené lhůty 74 kalendářních dnů na provádění díla. 
Skutečný termín dokončení stavby bude určen dle data vydání pravomocného stavebního povolení. 
č.usnesení:09/11/4/05 - Protipovodňová ochrana města Kralupy 
RM souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 36 000,- Kč z rozpočtu z položky ostatní zpráva v oblasti 
krizového řízení – nákup ostatních služeb (§ 5271, pol. 5169) 
č.usnesení:09/11/4/06 – Provedení pyrotechnického průzkumu před zahájením stavebních prací v lokalitě 
Podháj 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o vzniku případného rizika výskytu nevybuchlých pum                          
z 2. světové války při zemních pracích v rámci akce „Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikací v lokalitě 
Podháj v Kralupech nad Vltavou, vč. zřízení veřejného osvětlení“. 
RM schvaluje provedení pyrotechnického průzkumu před zahájením stavebních prací v lokalitě Podháj.  
Práce bude provádět firma CZ team, s. r. o. ve variantě A, za cenu 17.757,- Kč vč. DPH. Uvedené bude hrazeno 
z úspor na kap. 1 – ochrana obyvatelstva. 
č.usnesení:09/11/4/07 – Upřesnění zadání projektové dokumentace na rekonstrukci plaveckého bazénu – 
nově zjištěné skutečnosti 
RM bere na vědomí informaci o projednaných technických detailech v rámci zpracovávání projektové 
dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“                                   
a informaci o nedodržení původního termínu dokončení díla z důvodu nově zjištěných skutečností. 
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RM schvaluje navrhnout v rámci zpracovávané projektové dokumentace výměnu obkladů v plaveckém 
(velkém) bazénu pouze v místech, kde dojde k jejich nucenému narušení (přítok a odtok vody). Důvodem             
je dobrý stávající stav obkladů (viz. předchozí posouzení). 
RM schvaluje objednat zpracování technologické studie, která popíše možné systémy zásobování teplem              
a propočte investiční a provozní náklady. Součástí studie budou rovněž základní schémata a doporučení. Studie 
bude sloužit pro výběr nejvýhodnějšího řešení a jako podklad pro zjištění dotačních možností. Zpracovatel                
Ing. Krotil za cenu 23 800,- Kč vč. DPH. 
RM ukládá odboru RIaSM předběžné zajištění případného zhotovitele na provedení kompletního 
energetického auditu na objekt plaveckého bazénu a předložit do příští RM jeho cenovou a termínovou nabídku. 
RM schvaluje předložené dispoziční řešení 1. NP objektu plaveckého bazénu. 
č.usnesení:09/11/4/08 - Rekonstrukce koupaliště, podání žádosti o dotaci ve vztahu k výběrovému řízení 
RM revokuje, na základě doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, usnesení č. 09/09/4/02 ze dne 16. 
4. 2009 ve znění:  

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., třída 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. Uh. Hradiště, Palackého nám. 231, 686 00 Uherské Hradiště   
 -     CENTROPROJEKT, a. s., divize Bazény, Štefánikova 167, 760 30 Zlín   
 
RM neschvaluje odložení provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce městského koupaliště 
v Kralupech nad Vltavou“ na říjen 2009.   
č.usnesení:09/11/4/09 – Průjezd těžké nákladní dopravy městem 
RM nesouhlasí s řešení průjezdu těžké nákladní dopravy městem Kralupy nad Vltavou dle výše uvedené druhé 
varianty a trvá na omezení provozu těžké nákladní dopravy v ul. Hybešova a požaduje stanovení objízdné trasy 
těžké nákladní dopravy směrem na obchvat Velvar. 
č.usnesení:09/11/4/10 – Výběr zhotovitele na akci – „Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikací 
v lokalitě Podháj v Kralupech nad Vltavou, vč. zřízení veřejného osvětlení“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikací v lokalitě Podháj 
v Kralupech nad Vltavou, vč. zřízení veřejného osvětlení“ firmu Pražské silniční a vodohospodářské stavby,      
a. s., se sídlem: Dubečská 3238, Praha 10 za cenu 16,505.355,- Kč vč. DPH. Jako náhradníka firmu Inženýrské 
stavby, s. r. o., Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou za cenu 16,452.196,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/11/5/01 – Návrh na revokaci usnesení (odstranění vrat Přemyslova 305) 
RM nerevokuje své usnesení č. 09/09/5/16 ze dne 16. 4. 2009.  
č.usnesení:09/11/5/02 - Záměr města - pronájem části pozemku v k. ú. Lobeč 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo 388/1 v k. ú. Lobeč o výměře 139 m2                      

k  zahrádkaření.   
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:09/11/5/03 - Zrušení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje zánik věcného břemene služebnosti obecní stoky přes pozemky pp. 33 a pp. 34 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou z důvodu nepotřebnosti.  
č.usnesení:09/11/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
Odloženo (zdůvodnit proč je navrženo vedení v zeleni?). 
č.usnesení:09/11/5/05 - Rozsudek o oplocení  pozemku p. č. 108/2 (sportovní hřiště Hůrka) 
RM schvaluje provést oplocení na pozemku p. č. 108/2, k. ú. Kralupy nad Vltavou podél celého obvodu 
veřejného hřiště. 
RM ukládá odboru RIaSM připravit projektovou dokumentaci oplocení veřejného sportovního hřiště                          
na pozemku p. č. 108/2, k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
RM ukládá místostarostovi L. Lesákovi jednat s majitelem prodejny masa, umístěné na pozemku pp. 1197               
v k. ú. Kralupy nad Vltavou Janem Šimůnkem o možnosti jiného postupu při oplocení pozemku p. č. 108/2,                 
k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/11/5/06 – Bytové záležitosti  
5x 
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č.usnesení:09/11/5/07 - Výzva k podání nabídky – „Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště 
v Mikovické ulici  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 „Oprava povrchu víceúčelového hřiště 
v Mikovické ulici v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce “ Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Mikovické 
ulici v Kralupech nad Vltavou“ : 

 Linhart, spol. s. r. o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav 
 J.I.H., Ing. Jiří Huptych, Na Vrších 7, 100 00 Praha 10 
 Novotech, s. r. o., Čechova 404, 278 01 Kralupy n. Vlt. 
 Lubomír Schmid, Dukelská 1350, 250 01, Stará Boleslav 
 Jaromír Sibera, Obránců míru 1168, 250 02 Stará Boleslav 
 Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a na webových stránkách města  

RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek  
č.usnesení:09/11/5/08 - Žádost Bytového družstva Vrchlického 526 o udělení souhlasu s umístěním 
bytového družstva 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově založeného „Bytového družstva Vrchlického 526“ 
v bytovém domě čp. 526, Vrchlického ulice, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/11/5/09 - Záměr města - pronájem části pozemku a budovy v k. ú. Kralupy 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo st. 60 (o výměře cca 970 m2) a budovy               
bez čp. na pozemku parcelní číslo st. 23/3 (o výměře 205 m2) v k. ú. Kralupy za účelem zřízení záchytného 
parkoviště a zázemí pro ostrahu.   
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/11/6/01 - Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny.  
č.usnesení:09/11/6/02 – Žádost o schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací              
za rok 2008 
Odloženo (doložit přesné tabulky čerpání rozpočtu daných organizací). 
č.usnesení:09/11/6/03 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 463 v domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181. 
č.usnesení:09/11/6/04 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 310 v domě s pečovatelskou službou U Cukrovaru 1171. 
č.usnesení:09/11/6/05 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 557 v domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181. 
č.usnesení:09/11/6/06 – Zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou čp. 1181 a 1171 od 1. 7. 2009 
RM souhlasí s navýšením nájemného o částku 8,60 Kč/m2 na částku 35,60 Kč/m2 v domech s pečovatelskou 
službou V Luhu 1181 a U Cukrovaru 1171 od 1. 7. 2009. 
č.usnesení:09/11/6/07 – Jesle 
RM bere na vědomí informace o provozu jeslí. 
č.usnesení:09/11/6/08 – Informace o úhradě faktur za biochemický analyzátor 
RM bere na vědomí  úhradu faktur za LSPP pro RHG, s. r. o., a úhradu faktur za pronájem biochemického 
analyzátoru pro město Kralupy nad Vltavou. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/11/7/01 - Nařízení obce o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích 
budov. 
RM se usnesla nevydat nařízení obce o zajištění adekvátní ochrany hnízdní populace zvláště chráněného druhu 
živočicha – rorýse obecného. 
 
VIII. SPR 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS)  
č.usnesení:09/11/9/01 - Schválení „Výzvy města více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky – 
koupě dvou služebních vozidel pro Městskou policii a odbor SVŠK – soc. služby Kralupy nad Vltavou“. 
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RM schvaluje návrh Výzvy města Kralupy nad Vltavou více zájemcům o veřejnou zakázku k  podání nabídky – 
„Koupě dvou služebních vozidel pro Městskou policii a odbor SVŠK – soc. služby Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat výzvou následující firmy: 

- Auto Schwab, s. r. o., Dr. Steinera 2741, 272 01 Kladno-Kročehlavy 
- Domanský, s. r. o., Zemědělská 195, 250 66 Zdiby 
- Autodíly Špindler spol., s r. o., Plavecká 9/810, 400 07 Ústí nad Labem 
- C-Car, s. r. o. Provozovna CITROEN C-Car Svoboda,  Mostní 749, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- neznámý zájemce prostřednictvím webových stránek města a úřední desky MěÚ 

č.usnesení:09/11/9/02 – Havárie topné vody 
RM schvaluje na opravu havárie topné vody (topné kanály – sekundérní rozvody) v ul. Krakovská, Kralupy nad 
Vltavou - na opravu potrubí firmu Jaroslav Holeček, Čechova 289, Kralupy nad Vltavou za cenu 38.180,- Kč 
(bez DPH). 
RM schvaluje na opravu havárie topné vody (topné kanály – sekundérní rozvody) v ul. Krakovská, Kralupy nad 
Vltavou - na výkopové práce firmu Jaroslav Holeček, Čechova 289, Kralupy nad Vltavou za cenu 88.710,- Kč 
(bez DPH). 
Financováno bude z rozpočtu MěBP Kralupy nad Vltavou  
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/11/10/1 - Vydání knihy Ing. Stupky 
Odloženo. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/11/11/1 – Zápis bytové komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise dne 4. 5. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 6. 5. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 15. 4. 2009. 
č.usnesení:09/11/11/2 – Návrh členů do odborné pracovní skupiny 
RM schvaluje J. Špačka (sportovní komise) za člena odborné pracovní skupiny, která připraví ekonomický 
rozbor současného stavu a návrhy dalšího využití areálu ZS včetně hřiště SOUCH. 
RM schvaluje ing. P. Listíka (finanční výbor), O. Pacholíka, Ing. Bártla (investiční komise), J. Kašpara 
(rozpočtová komise) za členy odborné pracovní skupiny, která připraví ekonomický rozbor současného stavu                            
a návrhy dalšího využití areálu ZS včetně hřiště SOUCH. 
č.usnesení:09/11/11/3 – Úprava ve sportovní hale 
RM bere na vědomí realizaci úprav ve sportovní hale na sídlišti Cukrovar, Kralupy nad Vltavou z důvodu změn 
pravidel basketbalu – viz. příloha k důvodové zprávě. 
č.usnesení:09/11/11/4 – Žádost BK Kaučuk Kralupy 
RM nedoporučuje vyhovět žádosti BK Kaučuk Kralupy o podporu akce v zahraničí – soustředění CAORLE 
2009, Itálie. 
č.usnesení:09/11/11/5 – Příspěvky sportovním oddílům 
RM schvaluje příspěvky sportovním oddílům na spolufinancování schválených grantů dle tabulky v důvodové 
zprávě. 
č.usnesení:09/11/11/6 – Náklady na energie 
Odloženo, svolat schůzku a projednat (J. Špaček, E. Novotná, J. Merfait, Ing. Vejrosta) 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/11/12/1 – Čerpání rozpočtu 
RM bere na vědomí předložené „Čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2009“. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města      Libor Lesák, místostarosta  
 


