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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. července 2009 
(RM č. 16) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/16/1/01 - Schválení programu RM č. 16 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 16 
RM schvaluje program 1. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 14 a 15/2009. 
 
II. OKTAJ 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/16/3/01 - Vymáhání pohledávky v exekučním řízení nezaplacená půjčka z FRB města 
RM schvaluje vymáhání pohledávky v exekučním řízení po obou žalovaných tj. M. L. a R. L. 
č.usnesení:09/16/3/02 – Pohledávky po lhůtě splatnosti k  30. 6. 2009 
RM bere na vědomí informaci – přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k  30. 6. 2009  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/16/4/01 - Žádost o rozpočtovou změnu – Rekonstrukce vytápění v objektu MŠ Dr. Edvarda 
Beneše, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje rozpočtovou změnu MŠ Mikovická – přístavba 2 tříd – II. etapa). Finanční prostředky budou 
použity na rekonstrukci ležatých rozvodů v MŠ Dr. Eduarda Beneše v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:09/16/4/02 - Výzva k podání nabídky na akci „Sběrový dvůr TSM“ Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona               
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „ Sběrový dvůr TSM“, Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Sběrový dvůr TSM“, Kralupy nad Vltavou tyto firmy: 

- RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník 
- FABREALSTAV, s. r. o., T. G. Masaryka 20, 277 16 Všetaty 
- Montako, s. r. o., Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- STRABAG, a. s., Lidická 802, 266 01 Beroun 
- H – INTES, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 
- Stavební firma Neuman, s. r. o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 
- Inženýrské stavby, s. r. o., Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových stránkách města a na webu                        

e-poptávka.cz 
RM schvaluje komisi a termín jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

č.usnesení:09/16/4/03 - Rekonstrukce komunikace na Purkyňově náměstí + změna dopravního značení 
v ulici Na Baště 
RM schvaluje provedení rekonstrukce komunikace na Purkyňově náměstí v Kralupech nad Vltavou, zhotovitel 
Inženýrské stavby, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 330 229,- Kč vč. DPH. Akce bude smluvně 
ošetřena formou dodatku k uzavřené SoD č. 657 – 08 – 5/RIaSM (Výstavba schodiště v ulici Na Baště), termín 
dokončení (schodiště + komunikace) bude max. do 30. 9. 2009. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu 
odboru RIaSM na rok 2009 (úspora z položky schodiště v ulici Na Baště 170 308,- Kč a úspora z položky 
realizace chodníku ke hřbitovu 159 921,- Kč). 
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu. použity na dofinancování rekonstrukce komunikace na Purkyňově náměstí 
v Kralupech nad Vltavou. 
 
RM schvaluje změnu dopravního značení v ulici Na Baště formou osazení dvou dopravních značek - zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech (B01) s dodatkovou tabulkou (E12) – dopravní obsluze vjezd povolen                      
(u vjezdu z Purkyňova náměstí a u vjezdu od samoobsluhy). Důvodem tohoto opatření jsou stížnosti občanů                 
na rušení nočního klidu neukázněnými řidiči, kteří v uvedené lokalitě provozují „adrenalinové“ jízdy. 
č.usnesení:09/16/4/04 - Vyjádření pro stavební řízení k realizaci stavby „Rekonstrukce RD – zřízení 
provozovny baru a herny“ 
RM nesouhlasí se zřízením provozovny baru a herny v domě čp. 851 v Jungmannově ulici. 
č.usnesení:09/16/4/05 - Výzva k podání nabídky –  „Digitalizace kina Vltava – vybavení digitálním video 
systémem dle DCI standardu“ 
1.) RM ruší usnesení č. 09/14/6/13 z důvodů navýšení konečné ceny zakázky 
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2.) RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle 
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „Digitalizace kina Vltava – 
vybavení digitálním video systémem dle DCI standardu“. 

3.) RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Digitalizace kina Vltava – vybavení digitálním 
video systémem dle DCI standardu“ tyto firmy : 
 AV Media, a. s., Pražská 63, Praha 10 102 00 
 D-cinema, s. r. o., Tusarova 58, Praha 7 170 00  
 XCData, s. r. o., U Vršovického nádraží 99/24, Praha 10 101 00 
 Josef Haškovec, kino-elektro-služby, Na Jivinách 468/6, Praha 6 161 00 
 KINOSERVIS, s. r. o., Lípa 11, Zlín 763 11 
 Kinotechnika Praha, a. s., U Průhonu 36, Praha 7 – Holešovice, 170 00   
 Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových stránkách města 

4.) RM schvaluje komisi a termín jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/16/5/01 – Žádost o schválení podnájmu bytu č. 21 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. 21 v čp. 101 Na Hrádku.  
č.usnesení:09/16/5/02 - Výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Zpracování geodetického zaměření 
sekundérních rozvodů tepla“ 
RM bere na vědomí informaci o výsledku zjednodušeného poptávkového řízení na zakázku „Zpracování 
geodetického zaměření sekundérních rozvodů tepla“.  
RM schvaluje zhotovitelem zakázky „Zpracování geodetického zaměření sekundérních rozvodů tepla“ firmu 
ARITMET, s. r. o., Petrohradská 3, Praha 10, IČO 27951529 za cenu 143.276,00Kč  vč. DPH a jako náhradníka 
firmu GEFOS, a. s., Kundratka 17, Praha 8, IČ 256842213 za cenu 169.234,00 vč. DPH. 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků ve výši 143.276,00 Kč na realizaci 
zakázky „ Zpracování geodetického zaměření sekundérních rozvodů tepla“ z rezervy města. 
č.usnesení:09/16/5/03 - Hlášení volných bytů 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Komenského čp. 198  
RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 6 o vel. 1+kk, Komenského čp. 198. 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 5, Čechova čp. 942 obálkovou metodou za podmínek schválených 
radou města dne 24. 2. 2009. 
č.usnesení:09/16/5/04 - Jednostranné zvýšení nájemného z bytu pro rok 2010 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytech v majetku města od 1. ledna 2010 v souladu s platností 
zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR č.151/2007 Sb. v maximální možné výši. 
RM schvaluje stanovení nájmu bytu ve výši měsíčního nájemného, které bude platit od 1. 1. 2010 u bytů, které 
budou nově přiděleny v měsících září- prosinec 2009. 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájmu v domě čp. 539, Dr. E. Beneše ve 23 bytech tohoto domu, na které 
nebyla použita státní dotace. 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájmu u půdních vestaveb (jako u bytů se sníženou kvalitou). 
RM ukládá MěBP připravit nové hodnoty nájemného v Kč/m2 v bytech v majetku města podle zákona 
č.107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009 Sb., včetně doručení písemného oznámení o jednostranném zvýšení 
nájemného nájemcům do 30. 9. 2009. 
č.usnesení:09/16/5/05 – Bytové záležitosti  
16x prodloužení nájemní smlouvy  
č.usnesení:09/16/5/06 - Objekt mlýnů 
RM bere na vědomí informace související s provozem bývalého areálu mlýnů. 
RM schvaluje vypuštění topného systému v areálu mlýnů. 
č.usnesení:09/16/5/07 - Žádost bytového domu čp. 10, ul. 28. října Kralupy nad Vltavou o udělení souhlasu 
s umístěním sídla BD na shora uvedené adrese 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově vzniknuvšího bytového družstva KVĚTINKA v domě 
čp. 10, ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/16/5/08 - Nájem části pozemku parcelní číslo 173/1 v k. ú. Mikovice 
RM schvaluje nájemce části pozemku parcelní číslo 173/1 o výměře 600 m2 v k. ú. Mikovice, určené                       
k zahrádkaření. 
č.usnesení:09/16/5/09 - Nájem části pozemku pod garáží (Čechova 942) 
RM schvaluje nájemcem  části pozemku parc. č. st. 460 v k. ú. Lobeč, pod stávající zděnou garáží.  
č.usnesení:09/16/5/10 – Nájem nebytových prostor č. 117 a 210 v OD Máj 
RM schvaluje nájemcem nebytových prostor č. 117 v přízemí OD Máj paní Žofii Lupoměchovu, IČO: 
40880451, za nájemné 800,- Kč/m2/rok formou dodatku ke stávající smlouvě č. 420/07/700/SMI.  
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Nájemce bude nad rámec nájmu hradit zálohy na energie a služby ve výši 22 000,- Kč za rok.    
Nebytové prostory č. 109 budou po vyklizení nabídnuty k dalšímu pronájmu zveřejněním na úřední desce                           
a webu města. 

 
RM schvaluje nájemcem nebytových prostor č. 210 v I. patře OD Máj společnost A.D.U. ateliér, s. r. o., IČO: 
27181138, za nájemné 800,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
s tím, že ve smlouvě bude ustanovení o možnosti podnájmu třetí osobě za stejných podmínek. 
Nájemce bude nad rámec nájmu hradit zálohy na energie a služby ve výši 25 000,- Kč za rok.    
č.usnesení:09/16/5/11 - Opakovaný návrh na revokaci usnesení (Dřevák) 
RM revokuje své usnesení č. 09/12/5/15 ze dne 26. 5. 2009 takto:  
RM schvaluje zpětvzetí odstoupení od smlouvy o výpůjčce č. 5/05/700/SM, uzavřené s ZO ČSCH Kralupy nad 
Vltavou za podmínky, že ZO ČSCH Kralupy nad Vltavou uzavře s městem dodatek ke stávající smlouvě, kterým 
bude výpůjčiteli uložena povinnost provádět potřebné opravy a zajišťovat pravidelné zákonné revize související 
s užíváním objektu na vlastní náklady a dokládání kopií revizních zpráv vlastníkovi objektu včetně vyjádření 
hygienika (vzhledem k použitému azbestu). 
Termín předložení příslušných revizí nejpozději do termínu konání první veřejné akce. 
Dodatkem se současně upraví doba výpůjčky do 31. 12. 2010 a při splnění výše uvedených podmínek možno 
prodloužit smlouvu. 
č.usnesení:09/16/5/12 - Záměr města (pronájem části pozemku v k. ú. Lobeček) 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo 83/1 v k. ú. Lobeček o výměře 180 m2  

k zahrádkaření.  
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:09/16/5/13 - Záměr města (výpůjčka haly na Hrombabě) 
RM schvaluje záměr města vypůjčit halu v areálu Hrombaba na pozemku parcelní číslo st. 1478 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou za účelem zřízení zázemí útulku pro psy. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města.   

č.usnesení:09/16/5/14 - Záměr města pronajmout prostory v mlýnech 
RM schvaluje dočasné využití bytu č. 2 o výměře 94 m2 v přízemí domu Palackého čp. 68 v  areálu mlýnů, jako 
nebytového prostoru a záměr města pronajmout tyto prostory na dobu určitou, od 1. 9. 2009 do 30. 1. 2010,               
pro skladování drobného materiálu a zřízení zázemí pro skladníka.  
Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:09/16/5/15 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu: 
č.usnesení:09/16/5/16 - Nájemné bytů nepodléhajících jednostrannému zvýšení 
RM souhlasí s tím, aby MěBP provedl sjednocení ceny nájemného v domě Smetanova čp. 211 a 216 pro rok 
2010 na částku 49,28 Kč/m2 a vždy od 1. 1. následujícího roku zvyšovat nákladové nájemné v maximální výši 
jednostranně zvýšeného nájemného až do 31. 12. 2012. Po roce 2012 navyšovat nájemné dle míry inflace 
stanovené MF pro příslušný rok. 
RM souhlasí s tím, aby MěBP provedl sjednocení ceny nájemného v domě Dr. E. Beneše čp. 539 pro rok 2010 
na částku 26,42 Kč/m2 a od 1. 1. 2011 zvýšit nákladové nájemné na maximální výši vypočteného nákladového 
nájemného 39,46 Kč/m2. Po roce 2011 navyšovat nájemné dle míry inflace stanovené MF pro příslušný rok. 
č.usnesení:09/16/5/17 – Žádost o pronájem pozemku na akci Svatováclavské slavnosti 
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou za účelem konání 
Svatováclavské slavnosti pro pořadatele akce MO ČSSD Kralupy nad Vltavou ve dnech 26. 9. – 29. 9. 2009                   
a využití zázemí pro účinkující v prostorách bývalého hotelu Praha  s podmínkou zachování průjezdu vozidel do 
bočních ulic Husova, Jungmannova.  
V případě provozování komerčních atrakcí a prodejních stánků jejich majitelé zaplatí poplatky za zábor 
prostranství dle platné vyhlášky města. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/16/6/01 - Žádost o rozpočtovou úpravu 
RM schvaluje rozpočtovou úpravu v rámci prevence kriminality - navýšení příspěvku pro základní školy 
v Kralupech nad Vltavou na Minimální preventivní program. Přípěvek bude poskytnut z dotace, obdržené                 
od České rafinérské na prevenci kriminality 
  z kap. 2, § 4329, pol. 5194, org.100/100  -25 000,- Kč 
na kap. 2, § 4329, pol. 5331  +25 000,- Kč 
Rozdělení příspěvku: 
ZŠ Revoluční     5 000,- Kč 
ZŠ Třebízského    5 000,- Kč 
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ZŠ Gen. Klapálka   5 000,- Kč 
ZŠ Komenského nám.               10 000,- Kč 
č.usnesení:09/16/6/02 - Rozpočtová změna – sportovní oddíly 
RM schvaluje tuto rozpočtovou změnu: 
platba autobusu pro oddíl volejbalu do Komárna   
   z kap. 2, § 3419, pol. 5229    - 31 579,- Kč 
na kap. 2, § 3419, pol. 5169   + 31 579,- Kč 
 
platba autobusu pro oddíl Junior basket do Banyas 
   z kap. 2, § 3419, pol. 5229    - 25 000,- Kč 
na kap. 2, § 3419, pol. 5169   + 25 000,- Kč 
 
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení tuto rozpočtovou změnu: 
schodek z Galavečera Sportovec Kralup 2008  
   z kap.  2, § 3419, pol. 5229    -  6.120,- Kč 
na kap. 10, § 3319, pol. 5194, org. 100100  + 6.120,- Kč 
č.usnesení:09/16/6/03 - Žádost o schválení sponzorského daru Základní škole Kralupy nad Vltavou,                  
ul. Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková org. 
RM schvaluje podepsání a realizaci smlouvy mezi Základní školou Kralupy nad Vlt., Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace a Česká rafinérská, a. s., Litvínov o vybavení učebny informatiky 22 PC                  
a 10 notebooků. Škola podle smlouvy zaplatí ze svého rozpočtu za toto vybavení České rafinérské, a. s., 119 Kč. 
č.usnesení:09/16/6/04 – Faktury za poskytování LSPP 
RM bere na vědomí faktury za LSPP vystavené RHG spol. s r. o. Roztoky, Tiché údolí č. 376. 
RM souhlasí s úhradou faktury za LSPP vystavené RHG, spol. s r. o., Roztoky, Tiché údolí č. 376. 
RM ukládá místostarostovi Liboru Lesákovi, aby do příští RM podal informaci o stavu smlouvy s RHG, s. r. o., 
na poskytování služby LSPP a vyzval ASČR k návrhu smlouvy na provozování LSPP. 
č.usnesení:09/16/6/05 - Úhrada faktur za opravy v Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou – 
LDN (provozovatel RHG spol. s r. o., Roztoky 
RM bere na vědomí uhrazené faktury pro Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou – LDN – 
provozovatel: RHG, spol. s r. o., Roztoky, Tiché údolí č. 376. 
č.usnesení:09/16/6/06 - Jmenování člena Sociálně zdravotní komise RM 
RM jmenuje MUDr. Zuzanu Schnabelovou členkou Sociálně zdravotní komise RM Kralupy nad Vltavou                  
od 1. 8. 2009. 
RM odvolává Danu Zrůstovou, která se schůzí komise nezúčastňuje, přestože byla jmenována č. usnesení 
07/02/2/25, od 1. 8. 2009. 
č.usnesení:09/16/6/07 - ZŠ Revoluční, převedení zlepšeného hospodářského výsledku, oprava administra-
tivní chyby 
RM revokuje č. usnesení: 09/13/6/08 ze dne 9. 6. 2009 v části ZŠ Revoluční, Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje opravu administrativní chyby usnesení RM ze dne 9. 6. 2009, č. 09/13/6/08. 
č.usnesení:09/16/6/08 - Elektronické zabezpečení budov škol 
RM bere na vědomí informace od ředitelů škol o zabezpečení budov škol a „Zprávu ohledně zabezpečení 
mateřských školek“ od firmy Zbyněk Beneš-BEN, digitální systémy, Kralupy nad Vltavou dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje pořízení stejné dokumentace od firmy Zbyněk Beneš-BEN, digitální systémy, Kralupy nad 
Vltavou, na ostatní školy podle důvodové zprávy. 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na elektronické zabezpečení budov MŠ. 
č.usnesení:09/16/6/09 - ZŠ Komenského, schválení projektu „Klubovna zdravého života, zdravý životní 
styl – nástavbový program“ a schválení rozpočtové změny 
RM schvaluje podání projektu „Klubovna zdravého života, zdravý životní styl – nástavbový program“, 
předkládaného ZŠ Komenského v rámci výzvy Odboru školství a sportu Středočeského kraje. 
č.usnesení:09/16/6/10 - Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bezbariérového bytu č. 158 v DPS V Luhu 1181. 
č.usnesení:09/16/6/11 - Plnění usnesení RM č. 09/12/6/14 – návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou 
službou 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 557 v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou do uvolnění menšího bytu v DPS 
Lobečku.. 
č.usnesení:09/16/6/12 - Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 112 v Domě s pečovatelskou službou U Cukrovaru 1171 paní Marii Vidové, 
nar. 12. 5. 1931, bytem Kralupy nad Vltavou, Krakovská 742 na období jednoho roku od rozhodnutí RM. 
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č.usnesení:09/16/6/13 - RM na vědomí -změna zákona o sociálních službách 
RM bere na vědomí informaci o změně zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona                        
č. 206/2009 Sb. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/16/7/01 - Žádost o schválení akce ,,Zatočte s elektroodpadem“ 
RM souhlasí s realizací akce „Zatočte s elektroodpadem“ dne 19. října 2009 na Palackého náměstí v čase                  
od 7:00 h do 18:00 hod. i s podmínkami uvedenými v žádosti společnosti Elektrowin, a. s, a ukládá odboru 
životního prostředí zajistit mediální podporu celé akce.   
č.usnesení:09/16/7/02 - Zadávací řízení na údržbu zeleně č. 2 – jmenování hodnotící komise 
RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr zpracovatele služby „Údržba zeleně v územním obvodu města 
 Kralupy nad Vltavou“ na období 2009 –  2011  
 
VIII. Manažer, dotace 
č.usnesení:09/16/8/01 - PD na elektrické rozvody ZŠ Komenského náměstí 
RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu odboru RI na pořízení PD elektrických rozvodů               
ZŠ Komenského náměstí. 
č.usnesení:09/16/8/02 - Logo města 
Odloženo. 
č.usnesení:09/16/8/03 - Žádost o dotaci na PD cyklostezek 
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ke Středočeskému kraji na projektovou dokumentaci pro výstavbu 
cyklostezky „Kralupy – Zeměchy – Olovnice“. 
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ke Středočeskému kraji na projektovou dokumentaci pro výstavbu 
cyklostezky „Kralupy – Otvovice – Zákolany“. 
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ke Středočeskému kraji na projektovou dokumentaci pro výstavbu 
cyklostezky „Kralupy – Lešany“. 
č.usnesení:09/16/8/04 – Zateplení budov MŠ a ZŠ 
1. RM schvaluje záměr zateplit budovy MŠ U Jeslí, MŠ Gen. Klapálka, MŠ Dr. E. Beneše a MŠ Mikovická,                 
ZŠ Generála Klapálka a ZŠ Třebízského. 
2. RM schvaluje zhotovitelem energetického auditu k předmětným budovám spol. ENVIROS, s. r. o.,                       
za celkovou cenu 593.810,- Kč s DPH. 
3. RM schvaluje zhotovitelem projektu a rozpočtu k předmětným budovám spol. EKIS, s. r. o., za celkovou 
částku 130.900,- Kč s DPH. 
4. RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv o dílo se spol. ENVIROS, s. r. o.                                       
a spol. EKIS, s.r.o. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS)  
č.usnesení:09/16/9/01 – Rekonstrukce povrchu parkovišť (zálivy) na sídlišti Zátiší 
RM schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce povrchu parkovišť (zálivy) na sídlišti Zátiší“ firmu STRABAG, 
a. s., Lidická 802, Beroun za cenu 746 162,- Kč vč. DPH. Náhradníkem firmu H-INTES, s. r. o.,                                
Pod Borkem 319, Mladá Boleslav za cenu 1 474 539,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/16/9/02 – Vyrovnání plochy haly č. 2 
RM bere na vědomí cenové nabídky na vyrovnání a zhotovení povrchu na hale č. 2  
č.usnesení:09/16/9/03 - Položení umělého víceúčelového povrchu na plochu č. 2 
Odloženo. 
č.usnesení:09/16/9/04 - Pronájem FITCENTRA na ZS 
RM souhlasí pronajmout nebytové prostory FITCENTRA o výměře 213,7 m2 za minimální nájemné                        
15 000,- Kč/měsíc + energie 2 000,- Kč/měsíc. Nájemce bude vybrán obálkovou metodou.  
č.usnesení:09/16/9/05 - Pronájem restaurace na ZS 
RM: souhlasí pronajmout nebytové prostory restaurační části na ZS za minimální nájemné 35 000,- Kč/měsíc            
+ energie včetně stánku s občerstvením. Nájemce bude vybrán obálkovou metodou.    
č.usnesení:09/16/9/06 - Informace o neplacení nájmu za ledovou plochu 
RM bere na vědomí neplacení nájemného hokejovým klubem Slavia Praha – ženy a v případě neuhrazení 
dlužné částky neumožnit zahájení sezony k 3. 8. 2009.  
č.usnesení:09/16/9/07 - Žádost o ustanovení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek výzvy města více 
zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky „Celková rekonstrukce kamerového dohlížecího systému 
města Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje navrhované členy výběrové komise pro otevírání obálek k posouzení zaslaných nabídek firem 
obeslaných výzvou města Kralupy nad Vltavou.  
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X. Ostatní  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/16/11/1 – Zápisy z komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise dne 24. 6. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 14. 7. 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/16/12/1 – Dopis Pavla Štibrana  
RM bere na vědomí dopis Pavla Štibrana a L. Vilímce k záměru využití malé ledové plochy ZS 
č.usnesení:09/16/11/2 – Příspěvek KČT – Středočeský pohár 2010 
RM schvaluje finanční příspěvek KČT na „ Turistický závod – Středočeský pohár 2010“ ve výši 10.000,- Kč.   
č.usnesení:09/16/11/3 – Příspěvek KČT – Pohybové aktivity 
Odloženo (vysvětlí J. Špaček) 
č.usnesení:09/16/11/4 – Příspěvek (nákup povrchu hrací plochy v malé hale) 
Odloženo (vysvětlí J. Špaček) 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:09/16/13/1 – Rekonstrukce koupaliště 
RM ruší výběrové řízení na rekonstrukci koupaliště. 
RM ukládá odboru RI urychleně dopracovat PD ve stavební a technické části ve specifikaci prací a dodávek. 
RM ukládá vypsat nové výběrové řízení na realizaci opravy koupaliště a to na stavební část a na dodávku 
technologie úpravy vody. 
č.usnesení:09/16/13/2 – Provozování ZS 
RM pověřuje starostu Petra Holečka a místostarostu Libora Lesáka jednáním se zástupci HK Kralupy o dalším 
provozování ZS. 
č.usnesení:09/16/13/3 – Centrum – OD Máj  
RM ukládá útvaru marketingu informovat účastníky vyhlášené architektonické soutěže na přestavbu objektu 
OD Máj o vyjádření Komory architektů, že soutěž je neregulérní a nelze dále v této architektonické soutěži 
pokračovat.  
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 09/04/6/11 ze dne 13. 5. 2009 na rekonstrukci OD Máj na MěÚ, 
z důvodu neakceptování ze strany Komory architektů. 
č.usnesení:09/16/13/4 – Dotace pro DDM 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu primární prevence Středočeského kraje na rok 2009 na pobyt 
mládeže v Mokrosukách. 
 
 

******************************************************************** 
Změna termínu jednání příští RM – posunuje se o týden tj. na 18. srpna 2009. 

******************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta   


