
Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 29. června 2009 
(RM č. 15) 

 
č.usnesení:09/15/1/00 - Schválení programu mimořádné RM č. 15  
RM schvaluje program mimořádného zasedání RM.  
Kontrola plnění usnesení RM č. 14 bude provedena na jednání 21. července 2009. 
č.usnesení:09/15/1/01 - Rekonstrukce umýváren a sociálního zázemí, chodby a vstupu na ledovou plochu 
na ZS v Kralupech nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Rekonstrukce umýváren a sociálního zázemí, chodby a vstupu na ledovou 
plochu“ na ZS v Kralupech nad Vltavou spol. BALU, s. r. o., Jankovcova 739/18, Praha, a jako náhradníka spol. 
MONTAKO, s. r. o., Lobeček 732, Kralupy nad Vltavou s tím, že realizovat se bude pouze rekonstrukce 
sociálního zázemí (2x umývárna), za částku 463.504,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/15/1/02 - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky MŠ U Jeslí a jmenování 
konkurzní komise a jejího předsedy 
RM revokuje usnesení č. 09/14/6/07 ze dne 23. 6. 2009. 
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, starostu města a Marii Blažkovou, ředitelku DDM 
Lenku Mudrovou - 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 ve složení:  
Petr Holeček a Marie Blažková – za zřizovatele 
Mgr. Dana Lansdorfová – za krajský úřad 
Jana Plechatá - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
Jaroslava Kostelníčková - pedagogický pracovník MŠ U Jeslí 520 
Mgr. Renata Ležalová - školní inspektor České školní inspekce 
Předsedou komise jmenuje RM Petra Holečka. 
Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, bude vykonávat 
Lenka Mudrová.  
RM schvaluje oslovení agentury LMC, s. r. o.. Finanční prostředky budou vyplaceny z kap. 11, § 6171 pol. 
5169.    
č.usnesení:09/15/1/03 - Žádost Bytového družstva Dvořákova čp. 469 o udělení souhlasu s umístěním 
bytového družstva 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově založeného „Bytového družstva Dvořákova ul. 469“ 
v bytovém domě čp. 469 Dvořákova ul., Kralupy nad Vltavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta      Ing. Marek Czechmann, člen RM 
 


