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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. srpna 2009 
(RM č. 18) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/18/1/01 - Schválení programu RM č. 18 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 18 
RM schvaluje program 18. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 16 a 17/2009. 
č.usnesení:09/18/1/02 – Žádost o revokaci usnesení – akce Svatováclavské slavnosti 
RM nerevokuje usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. 09/18/5/17.  
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/18/2/01 - Návrh na personální obsazení pozice vedoucí odboru výstavby 
RM bere na vědomí doporučení výběrové komise pro výběrové řízení na místo vedoucího odboru výstavby                 
a územního plánování a příslušný návrh tajemníka MěÚ.  
RM pověřuje Jiřího Poláka vedením odboru výstavby a územního plánování do doby jmenování a nástupu 
nového vedoucího odboru, s účinností od 19. 8. 2009, s tím, že s časovým odstupem bude vyhlášeno nové 
výběrové řízení na funkci vedoucího odboru.  
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/18/3/01 – Zvýšení pokladního limitu v hlavní pokladně 
RM schvaluje navýšení pokladního limitu na hlavní pokladně MěÚ, U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/18/3/02 – Prodloužení splátky úvěru DEZA na základě žádosti M. Ř. 
RM schvaluje prodloužení lhůty k uhrazení zbývající částky úvěru DEZA do 15. 10. 2009 pro M. Ř.  
č.usnesení:09/18/3/03 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 4 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. 4 pro rok 2009 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou od 26. 8. 2009 do 5. 10. 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. 4 pro rok 2009 bude vyvěšeno od 26. 8. 2009 do 5. 10. 2009 na úřední desce městského úřadu 
a na stránkách města dle přílohy. 
č.usnesení:09/18/3/04 - Metodický pokyn o evidenci DPH 
RM schvaluje „Metodický pokyn o evidenci DPH“, včetně uplatňování nároku na odpočet daně.  
č.usnesení:09/18/3/05 - Návrh úpravy výdajových položek rozpočtu roku 2009 
RM doporučuje zastupitelstvu města navrhované uspořené finanční prostředky ve výši 15.982,30 tis. Kč 
prozatím převést do rezervy města r. 2009.  
č.usnesení:09/18/3/06 – Návrhu na sestavení rozpočtového výhledu města 
RM schvaluje koncept Návrhu na sestavení rozpočtového výhledu města na léta 2011 – 2015. 
RM žádá odbor EKO dokončit předložený koncept ve formátu .xls + vysvětlivky. 
RM ukládá rozpočtové komisi zpracovat rozpočtový výhled a předložit jej RM a ZM ke schválení s rozpočtem 
na rok 2010. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/18/4/01 - Žádost o rozpočtovou změnu – Dopravně analytická studie a pasport parkovacích 
míst 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 183.736,- Kč s tím že finanční prostředky budou použity na 
„Dopravně analytickou studii a pasport parkovacích míst v Kralupech nad Vltavou“. 
č.usnesení:09/18/4/02 - Ukončení smlouvy se spol. SIGMIN, a. s., na podání žádosti o získání finanční 
dotace na akci „Rekonstrukce městského koupaliště“ 
RM schvaluje dohodu o ukončení SoD č. 210209, ze dne 31. 03. 2009, s firmou SIGMIN, a. s., se sídlem 
Karlovo náměstí 76, Kolín, na akci: „Zpracování dokumentace k podání žádosti o získání finanční dotace 
z programu ROP NUTS II Střední Čechy na projekt Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech nad 
Vltavou“. 
č.usnesení:09/18/4/03 - Žádost o rozpočtovou změnu – Posouzení průjezdu nákladní dopravou městem 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 14.875,- Kč s tím že finanční prostředky budou použity na 
„Posouzení průjezdu nákladní dopravou městem Kralupy nad Vltavou “. 
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č.usnesení:09/18/4/04 - Zhotovení PD rozvodů elektro silnoproud a slaboproud ZŠ Komenského náměstí 
čp. 198, Kralupy nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace na akci „Rozvody elektro silnoproud a slaboproud 
v objektu ZŠ Komenského náměstí čp. 198“ v Kralupech nad Vltavou firmu Martin Kraus, U Cukrovaru 680, 
273 24 Velvary, za cenu 211.820,- Kč vč. DPH.  
č.usnesení:09/18/4/05 - Oprava kamenného schodiště ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách, 
Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Oprava kamenného schodiště ke kostelu v Zeměchách“ Pavla Kytku, 
Veverkova 3, 170 00 Praha 7, za cenu 327.150,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/18/4/06 - Průjezd těžké nákladní dopravy městem 
RM bere na vědomí posudek průjezdu nákladních vozidel křižovatkami Velvarská x Růžové údolí                              
a Pražská x Hybešova. 
RM souhlasí se zahájením jednání s krajským úřadem – odborem dopravy. 
RM pověřuje místostarostu Libora Lesáka jednat za město Kralupy nad Vltavou v předmětné záležitosti. 
RM ukládá odboru RI předložit odboru DOP zpracovaný posudek. 
RM ukládá odboru DOP dořešit problematiku průjezdu nákladních vozidel ul. Hybešova. 
č.usnesení:09/18/4/07 - Převěsy optických kabelů 
RM bere na vědomí žádost o vyjádření k provedení technických sítí převěsnými optickými kabely. 
RM požaduje předložit průzkum zájmu o uvedenou technologii a souhlas vlastníků dotčených nemovitostí. 
č.usnesení:09/18/4/08 - Výzva - "PD Výstavba cyklotrasy „B“ – Kralupy – Otvovice – Zákolany“ 
RM schvaluje text výzvy na "PD Výstavba cyklotrasy „B“ – Kralupy – Otvovice – Zákolany“ 
RM souhlasí s návrhem na jmenování hodnotící komise na akci "PD Výstavba cyklotrasy „B“ – Kralupy – 
Otvovice – Zákolany. 
č.usnesení:09/18/4/09 - Vypsání nového výběrového řízení na akci: Rekonstrukce městského koupaliště - 
informace 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o nedělení akce „Rekonstrukce městského koupaliště“ v rámci 
nově vypisovaného výběrového řízení na dvě samostatné akce (stavební a technologickou). Důvodem jsou 
zákonem určené lhůty pro podání cenových nabídek u nadlimitních dodávek, které jsou termínově nepřijatelné. 
č.usnesení:09/18/4/10 – Rozpočtové změny zateplení budov MŠ a ZŠ 
RM schvaluje rozpočtové změny na úhradu energetických auditů: 
RM schvaluje rozpočtové změny na úhradu rozpočtů a výkazů výměr 
RM schvaluje rozpočtové změny na úhradu projektových dokumentací (pohledy + technická zpráva) 
č.usnesení:09/18/4/11 – Výběr zhotovitele „Celková rekonstrukce kamerového a dohlížecího systému 
města Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Celková rekonstrukce kamerového a dohlížecího systému města Kralupy nad 
Vltavou“ spol. COLSYS, s. r. o., Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, PSČ 272 03, IČO 14799634, za cenu 
2.376.045,- Kč, náhradníkem spol. Perfected, s. r. o., Hybešova 42, Brno, PSČ 602 00, IČO 27683028, za cenu 
2.160.284,60 Kč. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/18/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV na pozemcích pp. 416/1, pp. 751 a pp. 48/4 v k. ú. Lobeč, jejíchž 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 10 bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení 
vedení do pozemku vedeného jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč za prvních 10 bm 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:09/18/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
VN 22 kV na pozemcích pp. 134/8, pp. 134/53, pp. 153/1, pp. 153/5, pp. 153/22, pp.153/30, pp.153/32, 
pp.153/34, a pp.153/41 v k. ú. Lobeček, jejíchž 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 10 bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků 
vedených jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč za prvních 10 bm 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 %. 
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č.usnesení:09/18/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV na pozemcích pp. 475/4, pp. 534/5, pp. 535/5, pp. 535/9 a pp. 535/19 v k. ú. Minice, 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 10 bm trasy a120,- Kč           
za každý další bm trasy uložení vedení.  
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19 %. 
č.usnesení:09/18/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV na pozemcích pp. 501/5 a pp. 503/1 v k. ú. Zeměchy, 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 10 bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení 
vedení do pozemku vedeného jako ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč za prvních 10 bm 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:09/18/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV na pozemku pp. 507/1 v k. ú. Zeměchy, jehož 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 10 bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku vedeného 
jako ostatní plocha, komunikace.  
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19 %. 
č.usnesení:09/18/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček - STP Net, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku pp. 
81/197 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch STP Net, s. r. o., se sídlem 
Praha 4, Novodvorská 803/82, IČ 27455611, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč.  
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19 %. 
č.usnesení:09/18/5/07 - Výpůjčka pozemku pp. 162/91 v k. ú. Lobeček 
Odloženo, místostarosta Libor Lesák bude jednat se spoluvlastníky pozemku. 
č.usnesení:09/18/5/08 - Informace o doručení nabídky k využití předkupního práva k 1/2 domu Žižkova 
čp. 157 a pozemků od spoluvlastnice J. L. 
1) RM bere na vědomí informaci o nabídce k využití předkupního práva k podílu ½ celku domu čp. 157 
s pozemky st. 170 o výměře 649 m2 a pp. 13/1 o výměře 1284 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou od spoluvlastnice. 
2) RM doporučuje ZM využít předkupního práva a schválit odkoupení podílu 1/2 celku domu čp. 157 
s pozemky st. 170 o výměře 649 m2 a pp. 13/1 o výměře 1284 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  
č.usnesení:09/18/5/09 - Žádost o odprodej areálu nemocnice v Kralupech n/Vlt.   
RM bere na vědomí informaci o žádosti společnosti RHG spol. s r. o., o odprodej Nemocnice s poliklinikou 
Kralupy nad Vltavou a pověřuje místostarostu Libora Lesáka jednáním v uvedené věci. 
č.usnesení:09/18/5/10 - Výpůjčka pozemků v k. ú. Kralupy n/Vlt. a k. ú. Lobeč – průtah městem 
RM schvaluje záměr vypůjčit část pozemků ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou – pp. 62/2, pp. 62/4,            
pp. 62/6, pp. 62/18, pp. 62/19, pp. 62/20, pp. 63/1, pp. 84/1, pp. 88/1, pp. 88/2, pp. 88/5, pp. 88/7, pp. 88/17,            
pp. 88/19, pp. 95/23, pp. 108/21, pp. 108/22, pp. 108/23, pp. 108/24, pp. 156/2, pp. 108/35, pp. 566/11,                   
pp. 571/4, pp. 571/17, pp. 571/18, pp. 571/19, pp. 571/21, pp. 571/22, pp. 571/23, pp. 572/4, pp. 572/5,                    
pp. 572/7,   pp. 572/8, pp. 572/16, pp. 572/20, pp. 573/1, pp. 593/22, pp. 593/23, pp. 736 st. 588/7 a st. 588/13 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou a pp. 43/3, pp. 43/5, pp. 43/6, pp. 48/3, pp. 48/6, pp. 48/7, pp. 48/11, pp. 48/12,               
pp. 48/42, pp. 48/61, pp. 48/62, pp. 48/64, pp. 48/69, pp. 312/11, pp. 382/2, pp. 382/4, pp. 388/6, pp. 392/8               
v k. ú. Lobeč, o celkové výměře cca 8390 m2. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. 
č.usnesení:09/18/5/11 - Nájem mýtného domku 
RM schvaluje nájemcem objektu mýtného domku na mostě TGM, přilehlých schodů a terasy u spodní části 
objektu, Jakuba Volka, U Sociálního domu 252, Kralupy nad Vltavou.  
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let + 1 rok maximálně na potřebnou rekonstrukci objektu za těchto 
podmínek:  

- nájemce zajistí na vlastní náklady celkovou rekonstrukci objektu, schodů a terasy na základě povolení 
vydaného příslušným stavebním úřadem 

- nájemce bude při rekonstrukci a následném provozu objektu respektovat dopravní značení v místě  
- účelem nájmu bude prodej drobného zboží (vyjma erotického a pornografického zboží, žíravin                        

a pyrotechniky) a provozování sezonního baru 
- vložené investice zůstanou majetkem města a nájemci za ně nebude poskytnuta žádná náhrada  
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- v případě ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby nájmu (např. odstoupením v případě 
hrubého porušení smluvních ujednání) nebude nájemci poskytnuta žádná náhrada za vložené investice 

- nájemné bude činit 1,- Kč/rok 
- nájemce předloží RM ke schválení PD k rekonstrukci mýtného domku  

č.usnesení:09/18/5/12 - Nájem pozemku v k. ú. Lobeček k zahrádkaření 
RM schvaluje nájemce části pozemku (180 m2), parcelní číslo 83/1 v k. ú. Lobeček určené k zahrádkaření 
č.usnesení:09/18/5/13 - Revokace usnesení (nájem části pozemku v k. ú. Mikovice) 
RM nerevokuje své usnesení č. 9/18/5/08 ze dne 21. 7. 2009. 
č.usnesení:09/18/5/14 - Nájem prostor v mlýnech 
RM schvaluje nájemcem prostor v areálu mlýnů, společnost BARSINI, s. r. o., za účelem zřízení skladu 
drobného materiálu a zázemí pro skladníka. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to od 1. 9. 2009  do  30. 1. 2010.  
č.usnesení:09/18/5/15 - Výpůjčka haly na Hrombabě pro potřeby útulku 
RM schvaluje bezplatné poskytnutí haly v areálu Hrombaba, postavené na pozemku parcelní číslo st. 1478 v k. 
ú. Kralupy nad Vltavou, formou dodatku ke stávající smlouvě o zajištění provozu útulku pro psy                          
č. 181-06-5-SMI.  
V dodatku bude současně zakotvena povinnost opravy tohoto objektu na náklady provozovatele.     
č.usnesení:09/18/5/16 - Záměr města (nájem pozemku pod garáží Čechova 942) 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. st. 460 v k. ú. Lobeč. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webu města.  
č.usnesení:09/18/5/17 - Prodloužení dřevěného chodníku na Hostibejku v ulici Svojsíkova 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Prodloužení dřevěného chodníku z ulice Svojsíkova na Hostibejk“ spol. 
TAXUS, s. r. o., Ještědská 82, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 48266086, za cenu 204.000,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/18/5/18 - Schválení nového nájemce bytu č. 5, Čechova 942 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Čechova čp. 942, s I. Š., 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 212.008,00 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. 5, Čechova čp. 942  M. M., s nabídkou 
nájmu za 1. měsíc ve výši 201.000,00 Kč.  
č.usnesení:09/18/5/19 – Bytové záležitosti  
10x 
č.usnesení:09/18/5/20 – Akce MěM na Dvořákově nám. 
RM bere na vědomí pořádání druhého ročníku akce MěM „Pravěké letní dílny pro školy i veřejnost“, ve dnech 
13. -. 16. 9. 2009 a 22. – 24. 9. 2009, v parku na Dvořákově náměstí v Kralupech nad Vltavou. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/18/6/01 - Žádost o rozpočtovou změnu – grantové schéma 2009 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury  
č.usnesení:09/18/6/02 – Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu č. 205 U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/18/6/03 – Žádost o souhlas RM s akcemi Městského muzea na rok 2010, pro které bude 
muzeum žádat o dotace 
RM schvaluje podání projektů na akce z Fondu kultury KÚ Středočeského kraje na rok 2010 s potřebnou 
spoluúčastí MěM a Města Kralupy nad Vltavou:  

1) Výstava – 65. výročí náletu na Kralupy a ukončení II. světové války 
2) Pokračování projektu Řemesla našich předků – putování za klubíčkem II. = „Tkaní je hraní“. 
3) Výstava – 130. výročí narození Georga Karse 
4) Výstava – 140. výročí narození Josefa Holuba 
5) Pokračování II. etapy Historie - program pro školy  

 
RM schvaluje podání žádostí s předpokládanou podporou dotace ISO/D MK ČR na rok 2010:  

1) Ochranná UV fólie na okna depozitářů, expozic a výstavního sálu  - 60 000,- (včetně DPH a montáže). 
2) Horizontální žaluzie do oken expozice historie a výstavního sálu  - 60 000,- (včetně DPH a montáže). 
3) Zatemňovací rolety do Pamětní síně J. Seiferta -     - 12 000,- (včetně DPH a montáže) 
4) 10 kusů dataloggerů (měř. teploty a vlhkosti s pamětí a PC záznam.)  - 78 000,- (vč. DPH a montáže) 
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                                                     celkem           - 210 000,- Kč 
Akce budou realizovány pouze v případě získání dotací. 
č.usnesení:09/18/6/04 – Žádost o zřízení nového pracovního místa v Městském muzeu 
Odloženo. 
č.usnesení:09/18/6/05 – Revokace usnesení ze dne 23. 6. 2009 - likvidace 15 ks PC v ZŠ Komenského nám.  
RM ruší usnesení RM č. 09/14/6/11 ze dne 23. 6. 2009.    
RM schvaluje provedení likvidace 15 ks již nepoužívaných PC sestav z počítačové učebny ZŠ Komenského 
nám. 198. Likvidace bude provedena likvidační komisí příspěvkové organizace.  
č.usnesení:09/18/6/06 – Pověření Jaroslavy Kostelníčkové vedením MŠ U Jeslí do doby nástupu nové 
ředitelky na základě výběru konkurzní komise. Mimořádná odměna ředitelky J. Kostelníčkové 
RM pověřuje Jaroslavu Kostelníčkovou, ředitelku MŠ U Jeslí 520, Kralupy nad Vltavou, vedením                            
MŠ U Jeslí do doby jmenování RM nové ředitelky na základě vyhlášeného konkurzního řízení. 
č.usnesení:09/18/6/07 – Institut veřejná služba 
RM bere na vědomí informace týkající se veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
č.usnesení:09/18/6/08 – Noclehárna pro osoby bez přístřeší 
RM souhlasí se zřízením přechodné noclehárny pro občany bez přístřeší na adrese: Kralupy nad Vltavou, 
Chelčického ul. č. 687/7. Nájem za tyto prostory nebude hrazen. Bude hrazeno topení, voda a energie                       
a to poskytovatelům těchto služeb prostřednictvím Městského bytového podniku v Kralupech nad Vltavou. 
RM souhlasí s podáním registrace noclehárny pro občany bez přístřeší. 
RM pověřuje podáním registrace noclehárny pro občany bez přístřeší u krajského úřadu Mgr. Evou Ivanovou, 
vedoucí odboru SVŠK. 
RM ukládá vedoucí odboru SVŠK předložit RM návrh na složení pracovní komise na vytipování vhodného 
objektu pro ubytování osoby bez přístřeší (jednotlivce i rodiny). 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/18/7/01 - Lesopark Hostibejk – projektová dokumentace obnovy porostů 
RM schvaluje zpracovatelem akce „Inventarizace porostů a projektové dokumentace - Obnova porostů 
v lesoparku Hostibejk“  firmu Ing. Jiří Skotnica, Tobrucká 706/11, Praha 6, za cenu 86.000,- Kč celkem. 
č.usnesení:09/18/7/02 - Žádost o rozpočtovou  změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z položky „Údržba lesů v majetku města“ na položku „Kácení a výškové 
ošetření stromů“. 
č.usnesení:09/18/7/03 - Zadávací řízení „Údržba zeleně v Kralupech nad Vltavou“ , výsledky hodnotící 
komise 
RM schvaluje dodavatelem služby: 
„Údržba zeleně v Zeměchách“ na období 2009 – 2011 
  firmu Jan Matlášek za cenu 190.745,10 Kč vč. DPH 
 
„Údržba zeleně v přírodních lokalitách“ na období 2009 – 2011 
  firmu Vít Humpl za cenu 3.517.578,- Kč vč. DPH 
 
„Údržba záhonů, květinových mís a zeleně v ZŠ a MŠ“ na období 2009 – 2011 
  firmu Ing. Milan Janda za cenu 3.499.365,- Kč vč. DPH 
 
„Údržba zeleně podél komunikací “ na období 2009 - 2011 
  firmu Ing. Milan Janda za cenu 1.889.586,72 Kč vč. DPH 
 
VIII. Manažer, dotace 
č.usnesení:09/18/8/01 - Vyúčtování Zpravodaje 
Odloženo. 
č.usnesení:09/18/8/02 - Logo města 
RM bere na vědomí doporučení hodnotící komise pro výběr autora nového loga města. 
RM doporučuje ZM, z důvodu  finančního propadu rozpočtových příjmů, řešit logo města až v roce 2010. 
č.usnesení:09/18/8/03 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města.  
č.usnesení:09/18/8/04 – Zrušení výběrového řízení  
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na zateplení budov z Operačního 
programu životního prostředí, z důvodu předčasného uzavření příjmu žádostí. 
 



RM č. 18/2009 
str. 6 

č.usnesení:09/18/8/05 - Nabídka úspory el. energie 
RM schvaluje uzavření smlouvy se spol. Bohemia Energy entity, s. r. o., Hybernská 1009/24, Praha 1, na odběr 
el. energie. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS)  
č.usnesení:09/18/9/01 - Pronájem nebytových prostor na ZS - FITCENTRUM 
RM schvaluje pronajmout nebytové prostory na ZS FITCENTRUM zájemci o pronájem tj. společnosti                   
TK Torero, nám. J. Seiferta 758/2, Kralupy nad Vltavou – Jan Petrovický za částku 18.000,- Kč + 2.000,- Kč 
energie, k 1. 9. 2009.  
Paušál za energie bude hrazen do doby osazení odpočtových měřidel a dále potom podle skutečných spotřeb. 
č.usnesení:09/18/9/02 - Pronájem nebytových prostor na ZS - RESTAURACE 
RM ruší výběrové řízení na pronájem restaurace na ZS. 
RM ukládá vedoucímu ZS vypsat nové výběrové řízení na pronájem restaurace na ZS a zajistit jeho výraznější 
zveřejnění. 
č.usnesení:09/18/9/03 - Vyrovnání plochy haly č. 2 
RM ruší veřejnou zakázku „Vyrovnání betonové plochy haly č. 2 na ZS“ z důvodu vysoké finanční 
nákladovosti. 
 
X. Ostatní  
č.usnesení:09/18/10/1 - Privatizace čp. 238, ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou 
Odloženo. 
č.usnesení:09/18/10/2 - nebyl žádný materiál  
 
č.usnesení:09/18/10/3 – Rekonstrukce bytů pro nájemníky z Žižkovy ul. 80 /pivovar/ 

Výsledky výběrového řízení 
Odloženo (porovnat s možností vlastní rekonstrukce MěBP) 
č.usnesení:09/18/10/4 – Žádost bytového domu čp. 390, Přemyslova ul. o udělení souhlasu s umístěním 
sídla bytového družstva  
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla nově vzniknuvšího bytového družstva Přemyslova 390 
v domě čp. 390, Přemyslova ul., Kralupy nad Vltavou. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/18/11/1 – Týden mobility 
RM doporučuje žadateli požádat KÚ Středočeského kraje (tj. vlastníka komunikace ul. Gen. Klapálka)                      
o uzavření komunikace nebo vybrat jinou komunikaci ve vlastnictví města. 
č.usnesení:09/18/11/2 – Příspěvek na nákup povrchu hrací plochy v malém sále 
RM doporučuje ZM schválit příspěvek 280.000,- Kč na nákup povrchu hrací plochy v malé hale. 
RM doporučuje ZM schválit příslušnou rozpočtovou změnu. 
č.usnesení:09/18/11/3 – Příspěvek KČT – Pohybové aktivity 
RM schvaluje příspěvek KČT na „Pohybové aktivity venku a v tělocvičně“ ve výši 5.000,- Kč.  
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/18/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za období 06 a 07/2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta      Ing. Marek Czechmann, člen RM 


