
Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. května 2009 
(RM č. 12) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/12/1/01 - Schválení programu RM č. 12 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 12 
RM schvaluje program 12. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 32/2008. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/12/2/01 – Smlouva o zajištění LSPP 
RM trvá na přijetí městem předloženého návrhu nové smlouvy o zajištění LSPP, ve vztahu k zajišťovateli – 
spol. RHG, s. r. o. 
 
III. Finanční 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/12/4/01 - Přijetí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje v roce 2009 
RM bere na vědomí poskytnutí dotace tzv. Fondu obnovy památek Středočeského kraje v roce 2009 ve výši 
100 000.- Kč na obnovu morového sloupu Panny Marie Bolestné v Mikovicích u Kralup nad Vltavou. 
č.usnesení:09/12/4/02 - Zpracování energetického auditu na objekt plaveckého bazénu – Kralupy nad 
Vltavou 
RM schvaluje zpracování energetického auditu na objekt plaveckého bazénu, zhotovitel TEBODIN Czech 
Republic, s. r. o., Praha 8, za celkovou cenu 104.125,- Kč vč. DPH 
RM schvaluje pokrytí finančních nákladů na zpracování energetického auditu z rozpočtu plaveckého bazénu          
na rok 2009. 
č.usnesení:09/12/4/03 - Žádost o rozpočtovou změnu – PD „Sběrový dvůr TSM“ 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 59.500,-  Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (Projektová dokumentace) 
na kap. 5, § 3639, pol. 6121, org. 302. Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace 
„Sběrový dvůr TSM“ v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:09/12/4/04 - „Návrh úpravy Purkyňova náměstí“ 
RM schvaluje návrh č. 1 bez kontejnerového stání úpravy Purkyňova náměstí.  
RM schvaluje prodloužení doby nájmu u nájemní smlouvy č. 561/08/700/RIaSM, uzavřené s Ing. Ladislavou 
Modlíkovou a Tomášem Varhaníkem, formou dodatku ke smlouvě s tím, že se doba nájmu prodlouží                         
do 18. 12. 2009. 
č.usnesení:09/12/4/05 - Návrh odměn ředitelům TSM, PB 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace TSM a PB. 
č.usnesení:09/12/4/06 - Prověření možnosti zřízení jeslí v objektu bývalého stacionáře v ulici Třebízského – 
informace o plnění usnesení 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o prověření možnosti přestavby objektu bývalého stacionáře                      
(čp. 524) v ulici Třebízského na jesle. 
č.usnesení:09/12/4/07 – Vstup do komunikace v ul. Šmeralova 
RM schvaluje vstup do komunikace v ul. Šmeralova, Kralupy nad Vltavou z důvodu napojení vodovodní 
přípojky na pozemek par. č. 138/47 v k. ú. Lobeček. 
Podmínkou je uvedení do původního stavu a následného předání do 15 dnů. Práce budou probíhat za dozoru 
pracovníka TSM Kralupy nad Vltavou. 
RM ukládá TSM zajistit zákaz vjezdu těžké dopravy na zámkové dlažby (ul. Na Františku, regulační stanice                
u objektu Jenei, s. r. o., apod.),  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/12/5/01 – Žádost o snížení místního poplatku na zábor veřejného prostranství 
RM schvaluje snížení místního poplatku za zábor veřejného prostranství na část pozemku p. č. 36/1 o výměře 
500 m2 v k. ú. Lobeč ve dnech 8. - 14. 6. 2009 za účelem cirkusového představení provozovatelem Ferdinandem 
Berouskem, CIRKUS BEROUSEK SULTAN, Lhotská 995, 193 00 Praha 9 na částku 15.000,- Kč. 
č.usnesení:09/12/5/02 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 300/08/700/SM 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 300/08/700/SM k 30. 6. 2009. 
RM schvaluje prominutí nájemného za příslušné období roku 2009, které činí k 30. 6. 2009  2.693,- Kč 
z důvodu nezahájení provozu předzahrádky. 



p. Merfait – podá RM návrh dalšího využití Fit centra na ZS 
č.usnesení:09/12/5/03 - Žádost o povolení opravy a zvýšení zdi 
RM schvaluje opravit a zvýšit zeď mezi bytovým domem čp. 619 a dvorem parc. č. 343/2 na náklady 
nájemníků, kteří užívají dvůr s parcelním číslem 343/2. 
č.usnesení:09/12/5/04 - Zřízení věcného břemene  k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV a 2 pilířů kabelových skříní na pozemcích pp. 341/1, pp. 347/9, pp. 347/11 a st. 459 v k. ú. Lobeč, 
jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy                  
a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace             
a 1.750,- Kč za prvních 10bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19%. 
č.usnesení:09/12/5/05 - Nájem části pozemku parcelní číslo 42/1 v k. ú. Mikovice 
RM schvaluje nájemcem části pozemku parcelní číslo 42/1 o výměře 370 m2 v k. ú. Mikovice, určené                         
k zahrádkaření L. K. 
č.usnesení:09/12/5/06 - Nájem části pozemku a budovy v areálu mlýnů 
RM schvaluje nájemcem části pozemku parcelní číslo st. 60 (o výměře 970 m2) a budovy bez čp.-vrátnice na 
pozemku parcelní číslo st. 23/3 (o výměře 205 m2) v k. ú. Kralupy, za účelem zřízení záchytného parkoviště       
a zázemí pro nepřetržitou ostrahu, J. S.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce od 1. 6. 2009 za předpokladu, že k datu 
30. 5. 2009 nebude na MěÚ doručena žádná další žádost.    
č.usnesení:09/12/5/07 - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby (Vodafone CR, a. s.) 
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby č. 27803A ve znění dle přílohy, se společností Vodafone 
Czech Republic, a. s., IČO: 25788001.  
č.usnesení:09/12/5/08 - Revize komínových těles 
RM bere na vědomí informaci o revizi komínových těles v areálu MaxDrinks, s. r. o., situace se bude řešit 
společně s centrem města. 
RM ukládá odboru RIaSM provést výběrové řízení na zbourání malého komínu v areálu MaxDrinks, s. r. o. 
č.usnesení:09/12/5/09 – Schválení nového nájemce bytu č. 4, Přemyslova 654 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Přemyslova čp. 654 s L. T., za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce, dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní 
smlouvy.. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první 
měsíc ve výši 52.000,- Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona č. 107/2006 Sb., po dobu 
opravy jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.  
 
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Přemyslova čp. 654 V. H. s nabídkou 
nájmu za 1. měsíc ve výši 30.000,- Kč.  
č.usnesení:09/12/5/10 – Bytové záležitosti  
3x 
č.usnesení:09/12/5/11 - Výběr  dodavatele na zakázku malého rozsahu „II. etapa obnovy dětského hřiště  
v Mikovické ulici v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci o výsledku zjednodušeného poptávkového řízení na akci „II. etapa obnovy 
dětského hřiště v Mikovické ulici v Kralupech nad Vltavou“.  
RM schvaluje zhotovitelem akce „II. etapa obnovy dětského hřiště v Mikovické ulici v Kralupech nad Vltavou“ 
firmu PALIS Plzeň, s. r. o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná, IČO 40522521, za cenu 249.914,00 Kč vč. DPH                 
a jako náhradníka firmu GRANA, Boudky 428, Velké Němčice, IČO 68700636, za cenu 271.975,00 vč. DPH. 
č.usnesení:09/12/5/12 – Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Realizace dřevěného chodníku 
z ulice Přemyslova na Hostibejk v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Realizace dřevěného chodníku z ulice Přemyslovy na Hostibejk v Kralupech 
nad Vltavou“ firmu Taxus, spol. s r. o., Ještědská 82, Rychnov u Jablonce n. Nisou, IČO 48266086 za cenu 
286.493,00 vč. DPH. 
č.usnesení:09/12/5/13 – 1. Žádost PO Plavecký bazén o navýšení kapitoly mzdových prostředků 
                                        2. Informace o provozu krytého bazénu v letní sezóně 2009 
RM schvaluje navýšení mzdových prostředků PO Plavecký bazén převodem finanční částky ve výši          
405.000,00 Kč z kapitoly 511 – opravy a údržba /středisko koupaliště/ na kapitolu 521 mzdové náklady – částka 
300.00,00 Kč a na kapitolu 524 – zákonné sociální pojištění – částka 105.000,00 Kč. 
RM bere na vědomí informaci o provozu plaveckého bazénu v letních měsících od 27. 6. do 23. 8. 2009. 
 



č.usnesení:09/12/5/14 – Výpůjčka pozemku pp. 122/95 a pp. 129/47 v k. ú. Lobeček 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pp. 122/95 o výměře 633 m2 a pp.129/47 o výměře               
112 m2 v k. ú. Lobeček mezi Městem Kralupy nad Vltavou jako výpůjčitelem a Kralupskou realitní, s. r. o.,                
se sídlem Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou, IČ 25797891 jako půjčitelem, za účelem využití pro parkoviště 
u hokejbalové haly po dobu existence této stavby s roční výpovědní lhůtou. 
č.usnesení:09/12/5/15 – Budova „dřevák“ 
RM schvaluje odstoupení od Smlouvy č. 5/05//700/SM dle odst. 5. d) této Smlouvy. Dle Smlouvy o výpůjčce             
č. 5/05/700/SM odst. 5 může město odstoupit od Smlouvy v případě, že náklady na opravu objektu přesáhnou 
fin. částku 100.000,- Kč. Dle sdělení zástupce ZO ČSCH mají pro letošní rok připraveny akce, které by chtěli  
zrealizovat. Pokud by objekt mohl sloužit svému účelu, je třeba uvolnit na nutné opravy finanční prostředky. 
RM ukládá odboru RIaSM prověřit podmínky k případné demolici objektu „dřevák“. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/12/6/01 - Odstranění havarijního stavu elektrického zařízení 
RM schvaluje provedení oprav havarijního stavu elektrického zařízení v objektu ZŠ Kralupy Gen. Klapálka 
firmou ELDO-CL, s. r. o., ve výši 87 730,37 Kč z rozpočtu školy.  
RM ukládá odboru RIaSM vypsat výběrové řízení na dodávku revizí v objektech města. 
č.usnesení:09/12/6/02 - Informace o uzavření mateřských škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou  
v měsíci červenci a srpnu 2009 
RM bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou. 
MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena od 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009.  
náhradní provoz zajišťuje:  
od   1. 7.  do 17. 7. 2009 budova MŠ nábřeží J. Holuba  
od 20. 7.  do 31. 7. 2009 budova MŠ Dr. Ed. Beneše. 
 
MŠ Dr. E. Beneše bude uzavřena od 1. 8. 2009 do 31. 8. 2009 
náhradní provoz zajišťuje MŠ Gen. Klapálka:  
od   1. 8. do 14. 8. 2009  budova  MŠ Mikovická  
od 17. 8. do 31. 8. 2009  budova  MŠ Gen. Klapálka 
                                             
MŠ U Jeslí bude uzavřena od 6. 7. do 31. 7. 2009. Náhradní provoz rodiče nepožadují.   
MŠ při ZŠ Třebízského: bude celé prázdniny uzavřena.  
Provoz MŠ a Jeslí v měsíci srpnu zajistí MŠ U Jeslí. 
č.usnesení:09/12/6/03 - Žádost ZO ČZS Skalka „A“ o finanční příspěvek 
RM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků ČZS ZO Skalka „A“ z „Grantového schéma na podporu 
zájmových aktivit na rok 2009“ na vybudování vrtané studny na pozemku ZO. 
č.usnesení:09/12/6/04 - Žádost o příspěvek na stavbu pódia na festival „Zelenej Zákal 2009“ 
RM nesouhlasí s přidělením finančního příspěvku ve výši 19 000,- Kč na stavbu pódia na festivalu „Zelenej 
Zákal 2009“.   
č.usnesení:09/12/6/05 – Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ zřizovaných městem Kralupy 
nad Vltavou  
RM bere na vědomí informace o úplatě za školní vzdělávání ve školním roce 2009/2010 ve výši: 
MŠ Kralupy nad Vltavou, ul. Dr. E. Beneše  320,- Kč/měsíc/dítě 
MŠ Kralupy nad Vltavou, ul. Gen. Klapálka 358,- Kč/měsíc/dítě 
MŠ Kralupy nad Vltavou, ul. U Jeslí  255,- Kč/měsíc/dítě 
č.usnesení:09/12/6/06 - Stanovení nenárokových složek platu z poskytnuté dotace MŠMT pro ředitele škol 
v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje výši odměn ředitelům ZŠ a MŠ v Kralupech nad Vltavou z účelové dotace na 2. etapu 
rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 
pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ dle přílohy  důvodové zprávy.  
č.usnesení:09/12/6/07 - Zahájení jednání o přidělení prostor v některém z objektů v majetku města pro 
depozitář muzea 
RM bere na vědomí potřebu depozitárních prostor pro městské muzeum a zahájení jednání o jejich umístění. 
č.usnesení:09/12/6/08 - Žádost o uzavření darovací smlouvy mezi ZŠ Revoluční ul. a Českou spořitelnou 
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Základní školou Revoluční ul. čp. 682 a Českou spořitelnou, 
a. s. , v předloženém znění na 12 vyřazených počítačů, které budou použity na podporu vzdělání. 
č.usnesení:09/12/6/09 - Uzavření městského muzea 
RM bere na vědomí uzavření Městského muzea Kralupy nad Vltavou pro návštěvníky ve dnech                              
6. 6. a 7. 6. 2009. 



č.usnesení:09/12/6/10 – Dotace pro Městskou knihovnu 
RM souhlasí s přijetím dotace pro Městskou knihovnu na obnovu PC techniky od Středočeského kraje, 
schválené dne 13. 3. 2009 ZK usnesením č. 78-3/2009/ZK ve výši 25.000,- Kč s tím, že město se bude 
spolupodílet částkou ve výši 7.350,- Kč z rozpočtu Městské knihovny.  
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace. 
č.usnesení:09/12/6/11 – Informace o občanském sdružení Semiramis 
RM bere na vědomí informace o občanském sdružení Semiramis. 
RM souhlasí s navýšením ceny za tento program. 
č.usnesení:09/12/6/12 - 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 s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích               
2 členy určené zřizovatelem a tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje 
jednání komise 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.  
č.usnesení:09/12/6/13 – Prodloužení nájemních smluv v DPS čp. 1171 a 1181 
RM souhlasí s prodloužení nájemní smlouvy u uvedených nájemců na dobu určitou od 1. 7. 2009 – 30. 6. 2010 
viz. příloha č. 3. 
RM pověřuje starostu k jednání o porušování provozního řádu v DPS. 
č.usnesení:09/12/6/14 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
Odloženo. 
č.usnesení:09/12/6/15 - Žádost o finanční příspěvek na pořádání divadelního festivalu Za Vodou 
RM souhlasí s poskytnutím finanční částky z kap. 2, § 3311, pol. 5222 ve výši 43 000,- Kč na pořádání 
divadelního festivalu „Za Vodou“ ve dnech 22. a 23. 5. 2009.   
č.usnesení:09/12/6/16 – Sponzorský dar -  ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje smlouvu o přijetí nefinančního sponzorského daru od Evropské vodní dopravy – Praha, s. r. o.,   
pro ZŠ praktickou Kralupy nad Vltavou na akci projížďka lodí po Vltavě v hodnotě 5 000,- Kč v předloženém 
znění.  
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
VIII. SPR 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,)  
č.usnesení:09/12/9/01 – Stanovení výběrové komise na akci „Koupě dvou služebních vozidel pro MěP                 
a soc. služby Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje navrhované členy výběrové komise pro otevírání obálek a posouzení zaslaných nabídek firem 
obeslaných výzvou města Kralupy nad Vltavou.. 
č.usnesení:09/12/9/02 – Výzva k podání nabídky – „Realizace rekonstrukce povrchu parkovišť /zálivy/                            
na sídlišti Zátiší“ 
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 rekonstrukce povrchu parkovišť 
/zálivy/ na sídlišti Zátiší“ 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele „Realizace rekonstrukce povrchu parkovišť /zálivy/                    
na sídlišti Zátiší“ 
- ČNES, a. s., Milady Horákové 2764, Kladno 272 01 
- Inženýrské stavby, s. r. o., Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou 278 01 
- SKANSKA ŽS, a. s., Perucká 7/2482, Praha 2 – Vinohrady 121 44 
- COLAS CZ, a. s., Kolbenova 259, Praha 9 198 21 
- STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 – Smíchov 150 00 
- ÚSK, s. r. o., Jiráskova 439, Mnichovo Hradiště 295 01 
- H – INTES, s. r. o., Pod Borkem 390, Mladá Boleslav 393 01 



- LIATIK, s. r. o., Koněvova 167, Praha 3 130 00 
 -      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: 
č.usnesení:09/12/9/03 – Rekonstrukce bytů pro nájemníky z Žižkovy ulice čp. 80 (pivovar) 
RM souhlasí s rekonstrukcí uvedených bytů, dle důvodové zprávy, pro nájemníky z Žižkovy ul. čp. 80                 
a vyhlášením výběrové řízení na rekonstrukci.  

 
X. Ostatní odbory (VY, DOP..) 
č.usnesení:09/12/10/1 - Poskytnutí dotace na Festival Seifertovy Kralupy 2009 
RM schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč na Festival Seifertovy Kralupy 2009 z Fondu 
kultury Středočeského kraje.  
č.usnesení:09/12/10/2 - Žádost o rozpočtovou změnu, odbor VY 
Odloženo. 
č.usnesení:09/12/10/3 – Vydání knihy Ing. Stupky 
RM schvaluje vydání knihy Ing. Stupky „Město v slzách“, za maximální částku 100.000,- Kč. Částka bude 
hrazena z kapitoly č. 10 - Útvar marketingu a rozvoje města z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury a položky 
5169 – nákup ostatních služeb.  
č.usnesení:09/12/10/4 - Rozdělení finančních prostředků na organizaci slavností „Dny Kralup“ 
RM schvaluje zaslání příspěvků v celkové výši 82.000,- Kč z kap. č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města,             
§ 3319 – ostatní záležitosti kultury, pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím, na pořádání Dnů Kralup dle přiložené tabulky.  
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/12/11/1 – Zápisy z komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání ekologické komise ze dne 27. 4. 2009  
RM pověřuje odbor ŽP prověřit navážku na rozhraní k. ú. Kralupy nad Vltavou, jak je uvedeno v zápisu 
z jednání ekologické komise ze dne 27. 4. 2009 v bodě ad 6, písm. a. 
 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise leden – květen 2009. 
 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise dne 22. 4. a 20. 5. 2009 
 
RM pověřuje odbor ŽP a VY prověřit, zda byla řádně povolena těžba písku v lokalitě za fotbalovým hřištěm 
Čechie v Lobečku. 
č.usnesení:09/12/11/2 – Požární komise 
RM odvolává člena požární komise Jindřicha Vachtla z důvodu změny bydliště. 
RM odvolává člena požární komise Jaroslava Machače. 
RM jmenuje Jiřího Vachalce členem požární komise. 
RM jmenuje Ing. Ladislava Berita členem požární komise. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/12/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za duben 2009.  
č.usnesení:09/12/12/2 –. Smlouvy uzavřené za 1. čtvrtletí 2009 
RM bere na vědomí smlouvy uzavřené za 1. čtvrtletí 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/12/13/1 – Privatizace bytových domů – 4. vlna 
Odloženo. 
RM navrhuje, aby domy navržené do 4. vlny privatizace byly vybírány dle ekonomických kritérií (nejdříve 
prodat ty, které jsou pro město ekonomicky nevýhodné). 
č.usnesení:09/12/13/2 – Demontáž mostní váhy v areálu mlýnů 
RM souhlasí s demontáží mostní váhy v areálu mlýnů firmou Pavel Paleček se sídlem Vltavská 12, Kralupy nad 
Vltavou za těchto podmínek: 
- váha bude demontována a odvezena do 30. 10. 2009 
- místo, kde bylo zařízení umístěno je nutno zavést zhutňujícím nekontaminovaným materiálem (např. 

štěrkopísek) a povrch zpevnit tak, aby vyhovoval pojezdu těžké dopravní techniky (hasiči apod.) např. 
beton, asfalt, panely 



- termín demontáže a odvozu je nutno nahlásit na MěÚ odbor SM, tel. 315 739 806 nejpozději 14 dnů před 
zahájením prací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města      Libor Lesák, místostarosta  
 


