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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. června 2009 
(RM č. 13) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/13/1/01 - Schválení programu RM č. 13 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 13 
RM schvaluje program 13. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 12/2009. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/13/2/01 - Ustavení projektového týmu pro realizaci projektu „datové schránky“                               
a „technologická centra“ a podání příslušných žádostí o dotace 
RM jmenuje projektový tým pro realizaci projektu „datové schránky a „technologická centra“ ve složení: 
RM souhlasí s podáním žádosti města o dotace na projekty „Technologická centra a elektronické spisové služby 
v území“ a „Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.“ 
č.usnesení:09/13/2/02 – Platové výměry ředitelů PO a vedoucích OS 
RM schvaluje změny platových výměrů ředitelů organizačních složek města, ředitelů příspěvkových organizací 
a vedoucího strážníka MěP dle nových platových tarifů (nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) z důvodu zákonného 
pevného navýšení platových tarifů, s účinností od 1. 6. 2009. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/13/3/01 - Návrh závěrečného účtu města Kralupy nad Vltavou za rok 2008 
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet – přehled o finančním vypořádání rozpočtového hospodaření 
města Kralupy nad Vltavou za rok 2008 a dát souhlas s celoročním hospodařením města Kralupy nad Vltavou 
za rok 2008 a to bez výhrad. 
 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou                  
za rok 2008 s tímto závěrem: 

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních 
samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními 
předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání 
s rozpočtem. 

Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky.    
č.usnesení:09/13/3/02 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na základě 
žádosti P. S. 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou panu P.S.. 
č.usnesení:09/13/3/03 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na základě 
žádosti paní M. K. 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou paní M.K. 
č.usnesení:09/13/3/04 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na základě 
žádosti paní Š. P. 
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou paní Š.P. 
č.usnesení:09/13/3/05 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 3 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. 3 pro rok 2009 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou od 17. 6. 2009 do 30. 7. 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. 3 pro rok 2009 bude vyvěšeno od 17. 6. 2009 do 30. 7. 2009 na úřední desce městského úřadu 
a na stránkách města dle přílohy. 
č.usnesení:09/13/3/06 - Limit pokladních zůstatků  
RM schvaluje navýšení limitu uložené hotovosti za výběr správních poplatků.  

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/13/4/01 - Projektová dokumentace na rekonstrukci plaveckého bazénu – návrh na uzavření 
dodatku SOD 
RM schvaluje uzavření dodatku k SoD na akci „PD ve stupni pro stavební povolení – rekonstrukce plaveckého 
bazénu v Kralupech nad Vltavou“, jehož předmětem bude upravený termín dokončení díla - předání technického 
řešení do 15. 7. 2009, propočty nákladů do 15. 8. 2009, veřejnoprávní projednání – 7 týdnů od odevzdání PD. 
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Důvodem posunutí termínu je pozdější předání stavebně technického průzkumu zhotoviteli a změna technického 
rozsahu projektu, která vyplývá ze stavebně technického průzkumu a z upřesnění požadavků investorem. 
RM schvaluje navýšení ceny díla „PD ve stupni pro stavební povolení – rekonstrukce plaveckého bazénu 
v Kralupech nad Vltavou“ o 220.150,- Kč vč. DPH. Předmětem uvedených víceprací je podrobnější 
rozpracování částí díla, které budou následně předmětem první etapy rekonstrukce objektu vč. výkazů výměr               
a položkového rozpočtu.  
č.usnesení:09/13/4/02 - Rekonstrukce kuchyně v MŠ Mikovická, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kuchyně v MŠ Mikovická“, Kralupy 
nad Vltavou firmě Projekční kancelář Pavel Brambora, V Zátiší 1010, 278 01 Kralupy nad Vltavou za částku        
cca 115.430,- Kč vč DPH. 
č.usnesení:09/13/4/03 - Průjezd těžké nákladní dopravy městem 
RM ukládá odboru RIaSM zadat vypracování posudků křižovatek Velvarská x Růžové údolí, Pražská x                  
Hybešova. 
č.usnesení:09/13/4/04 – Prověření podmínek k případné demolici objektu „dřevák“, informace o plnění 
usnesení 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o prověření podmínek k případné demolici objektu „dřevák“ 
v ulici Ke Koupališti v Kralupech nad Vltavou. 
RM ukládá odboru RIaSM vypsat výběrové řízení na demolici objektu „dřevák“ v ulici Ke Koupališti 
v Kralupech nad Vltavou na základě podmínek stanovených OHES a TJ Kaučuk. 
RM trvá na usnesení č. 09/12/5/15 ze dne 26. května 2009 o zrušení smlouvy o výpůjčce s ZO ČSCH. 
č.usnesení:09/13/4/05 – Nemocnice, havarijní stav kanalizace a její oprava 
RM souhlasí s provedením opravy havarijního stavu kanalizačního potrubí v přízemí v objektu nemocnice 
v částce cca 100.000,- Kč. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/13/5/01 – Žádost bytového domu ul. 28.října 238 o udělení souhlasu s umístěním sídla 
bytového družstva na shora uvedené adrese 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově vzniknuvšího bytového družstva v domě čp. 238,               
ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/13/5/02 - Žádost bytového domu ul. Vrchlického 615 o udělení souhlasu s umístěním sídla 
bytového družstva na shora uvedené adrese 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově vzniknuvšího bytového družstva v domě čp. 615, 
Vrchlického ul., Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/13/5/03 - Nájem nebytových prostor č. 110-115 v OD Máj 
RM schvaluje M. Jandovou nájemcem nebytových prostor č. 110-115 v OD Máj.  
č.usnesení:09/13/5/04 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 311/04/700/SM. 
Záměr města pronajmout část pozemku parc. č. st. 460 v k. ú. Lobeč pod stávající zděnou garáží bude zveřejněn 
na úřední desce a webu města.  
č.usnesení:09/13/5/05 - Žádost Českého rybářského svazu o bezúplatný převod objektu střelnice 
RM doporučuje bezúplatný převod areálu střelnice v k. ú. Lobeček dle stávajícího oplocení Českému 
rybářskému svazu, MO Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/13/5/06 – Žádost o zařazení do možnosti privatizovat 
RM neschvaluje prominutí čl. IV Zásad privatizace a zařazení F. G. zpět jako oprávněnou osobu z pohledu 
privatizace. 
č.usnesení:09/13/5/07 - Žádost o odkoupení bytových jednotek Čechova čp. 960 
RM neschvaluje zařazení bytového domu čp. 960 Čechova ul. do 4. vlny privatizace. 
č.usnesení:09/13/5/08 - Žádost o podnájem nebytových prostor 
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory na adrese Lidové náměstí čp. 378, 
pronajaté na základě nájemní smlouvy č. 249/02/700/SM ve znění pozdějších dodatků, pro Zuzanu Škuthanovou, 
za účelem provozu kadeřnických a holičských služeb na dobu platnosti nájemní smlouvy. 
č.usnesení:09/13/5/09 - Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu víceúčelového 
hřiště Mikovická ulice“ v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Mikovické ulici v Kralupech nad 
Vltavou “ firmu Linhart spol. s r. o., IČO 47052121, za cenu 725.923,- Kč vč. DPH. 
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č.usnesení:09/13/5/10 - Oplocení pozemku p. č. 108/2 (sportovní hřiště Hůrka) 
RM revokuje usnesení č. 09/11/5/05 ze dne 12. 5. 2009.  
RM ukládá odboru RIaSM zadat vypracování PD na oplocení hřiště na části pozemku p. č. 108/2                            
v k. ú. Kralupy nad Vltavou dle rozsudku soudu ve dvou variantách:  

a) stěna pouze podél prodejny p. Šimůnka 
b) kolem celého hřiště 

RM schvaluje vypsání výběrové řízení na oplocení hřiště na části pozemku p. č. 108/2 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou dle projektu v bodě č. 2 
č.usnesení:09/13/5/11 – Bytové záležitosti  
3x 
č.usnesení:09/13/5/12 - Nabídka na zbourání malého komína MaxDrinks, s. r. o. - Sladovna 
RM bere na vědomí předložení cenových nabídek od firmy SA-RPOS SERVIS, s. r. o., Praha 9 - Černý Most 
na zbourání malého komína, na zakonzervování malého komína, na opravu malého komína v areálu MaxDrinks,  
s. r. o. – Sladovna. 
RM ukládá RIaSM zajistit zakonzervování malého komína v areálu MaxDrinks, s. r. o. – Sladovna, Kralupy nad 
Vltavou firmou SA-RPOS SERVIS, s. r. o., Praha 9 - Černý Most. 
č.usnesení:09/13/5/13 – Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Zaměření a zakreslení 
sekundérních rozvodů tepla v Kralupech nad Vltavou“  
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Zaměření a zakreslení sekundérních rozvodů tepla 
v Kralupech nad Vltavou“. 
RM ukládá odboru RIaSM vypsat výběrové řízení na geodetické zaměření sekundérních venkovních rozvodů 
tepla vč. geometrických plánů s vymezením rozsahu věcných břemen. 
č.usnesení:09/13/5/14 - Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Osazení dřevěného chodníku                 
se schodišťovými stupni  a zábradlím na Hostibejku“ 
RM schvaluje zhotovitelem zakázky „Osazení dřevěného chodníku se schodišťovými stupni a zábradlím                   
na Hostibejku“ přímým zadáním firmě TAXUS, s. r. o., Ještědská 82, Rychnov u Jablonce nad Nisou,                        
IČO 48266086 za cenu 194.030,- Kč. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/13/6/01 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 o čerpání z investičního fondu 
RM souhlasí s čerpáním investičního fondu na nákup konvektomatu ALBA od firmy Aligastro pro školní 
kuchyň v ZŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 ve výší 194.090,- Kč bez DPH, s DPH 230.967,- Kč, 
zbývající finanční částka ve výši 16.387,- Kč bude uhrazena z rozpočtu školy.  
č.usnesení:09/13/6/02 - Sponzorské dary ZŠ Gen. Klapálka 
RM schvaluje přijetí sponzorského daru ZŠ Gen. Klapálka od spol. UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem 
Thámova 18, Praha 8, PSČ 186 00 ve výši 50 000,- Kč. Částka bude využita na vybavení nově zřízené knihovny 
– informačního centra k zakoupení nábytku. Zbylé finanční prostředky ZŠ Gen. Klapálka využije k nákupu knih. 
RM schvaluje přijetí sponzorského daru ZŠ Gen. Klapálka od spol. SYNTHOS Kralupy, a. s.,                                       
ve výši 30.000,- Kč. Finanční částku škola využije jako základ finančních prostředků na nákup interaktivní 
tabule.  
č.usnesení:09/13/6/03 – Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 o schválení dodavatele               
na vybavení počítačové učebny 
RM schvaluje dodavatele na vybavení počítačové učebny v ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 
firmu JIMAZ spol. s r. o., Heřmanova 37, Praha 7 za cenu 389.427,- Kč. 
č.usnesení:09/13/6/04 – Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 o převedení finanční 
částky z rezervního fondu 
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198  převedení finanční částky ve výši 239.427,- Kč 
z rezervního fondu školy na nákup vybavení do počítačové učebny. 
č.usnesení:09/13/6/05 – Sponzorský dar MŠ Dr. Ed. Beneše 
RM souhlasí s přijmutím sponzorského daru Mateřské škole Dr. Ed. Beneše v Kralupech nad Vltavou                      
ve výši 2.000,- Kč na nákup drobných předmětů a cukrovinek do tomboly na akci Dětský den v budově MŠ                 
J. Holuba.  
č.usnesení:09/13/6/06 – Zpráva o činnosti Terénního programu Kralupy nad Vltavou za období 3-5/2009 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Terénního programu Kralupy nad Vltavou za období 3/2009 – 5/2009. 
č.usnesení:09/13/6/07 – Žádost o příspěvek na energie ZS ASČR Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí žádost o příspěvek na energie pro Záchrannou službu ASČR Kralupy nad Vltavou. 
RM souhlasí s příspěvkem na energie pro Záchrannou službu AS ČR Kralupy nad Vltavou ve výši 300.000,- Kč 
pro rok 2009. 
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č.usnesení:09/13/6/08 - Žádost o schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací                
za rok 2008 
RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací z roku 2008:  
 
VII. ŽP+zeleň  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
VIII. Marketig, Dotace 
č.usnesení:09/13/8/01 - Logo města 
RM schvaluje odměnu za první místo soutěže o nové logo města Kralupy nad Vltavou autorce Kláře Jiráčkové 
návrhu číslo 1. 
RM schvaluje odměnu za druhé místo soutěže o nové logo města Kralupy nad Vltavou autorovi Hynku 
Votýpkovi, návrhu číslo 36. 
RM schvaluje odměnu za třetí místo soutěže o nové logo města Kralupy nad Vltavou autorce Lucii Keplové, 
návrhu číslo 12. 
č.usnesení:09/13/8/02 - Zakoupení vitrín 
RM schvaluje zakoupení dvou vitrín za cenu maximálně 14.000,- Kč.   
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS)  
č.usnesení:09/13/9/01 – 4. vlna privatizace bytových domů 
RM bere na vědomí návrh domů do 4. vlny privatizace. 
RM doporučuje navržené domy do 4. vlny privatizace ZM ke schválení. 
č.usnesení:09/13/9/02 – Rekonstrukce bytů pro nájemníky z Žižkovy ul. 80 /pivovar / 
RM bere na vědomí orientační navýšení finančních prostředků na opravu – rekonstrukci volných bytů pro 
budoucí nájemníky z bytového domu v Žižkově ul. čp. 80. 
č.usnesení09/13/9/03 - Havárie topné vody 
Staženo. 
 
X. Ostatní (VY, DOP, SAOISV, SPR) 
č.usnesení:09/13/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu (odbor VY) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 14 odbor výstavby a územního plánování  
č.usnesení:09/13/10/2 - Žádost o rozpočtovou změnu (krizové řízení) 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na kapitole 1, § 5212  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/13/11/1 – Zápisy z komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 27. 5. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání rozpočtové komise dne 25. 5. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise prevence kriminality dne 27. 4. 2009.  
č.usnesení:09/13/11/2 – Změna účelovosti 
RM schvaluje změnu účelovosti financí z položky spolufinancování grantů ve výši 218.400,- Kč, rozdělení                            
dle tabulky a schválení fin. částek do 50.000,- Kč, kromě FK Čechie a FK Kaučuk a požaduje od sportovní 
komise upřesňující informace k částkám pro tyto 2 kluby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

oddíl Platba energie Mládež 
FK Čechie 58.500,- 
SKI klub 5.600,- 
Judo 19.600,- 
Klub českých turistů 24.300,- 
Fotbalový klub Kaučuk 71.300,- 
Sokol 18.400,- 
Volejbal - TJ Kaučuk 2.300,- 
Tenis 16.200,- 
Ardea 700,- 
Hokejbal 1.500,- 
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č.usnesení:09/13/11/3 – Příspěvek oddílu FIT FOR YOU  
RM schvaluje sportovnímu oddílu FIT FOR YOU finanční částku 15.500,- Kč jako příspěvek na činnost 
z důvodu špatného zapsání počtu členů členské základny v původním materiálu, který byl schválen RM                    
dne 31. 03. 2009. 
č.usnesení:09/13/11/4 – Zápisy sportovní komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 27. 5. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
XXXX 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/13/13/1 - Radary 
RM bere na vědomí informaci od Mgr. Bozděcha o kauze KonekTel (radary.)  
č.usnesení:09/13/13/2 – Studie proveditelnosti 
RM bere na vědomí dopis od AK Černý, která zastupuje spol. DHV.  
č.usnesení:09/13/13/3 – Žádost SKI klub Kralupy nad Vltavou o fin. příspěvek 
RM schvaluje použití finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč SKI klubu Kralupy nad Vltavou na zakoupení 
pohárů. 
č.usnesení:09/13/13/4 – Centrum 
RM ukládá Ing. Czechmannovi vyzvat Ing. arch Picka k předložení rozpracovaných projektů centra města                    
a jejich cenové kalkulace. 
 
 
Starosta informoval RM o aktivitách nově uskupeného sdružení obcí v otázce výstavby letiště Vodochody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


