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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. září 2009 
(RM č. 19) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 19 
RM schvaluje program 1. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 18/2009. 
č.usnesení:09/19/1/02 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 09/18/3/06 ze dne 18. 8. 2009 
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení č. 09/18/3/06 ze dne 18. 8. 2009 (v části RM žádá…) 
v tomto znění: 
RM žádá Finanční výbor dokončit předložený koncept ve formátu.xls + vysvětlivky. 
č.usnesení:09/19/1/03 - Schválení programu ZM č. 6 
RM schvaluje program 6. zasedání ZM, které se bude konat dne 16. 9. 2009. 
 
II. OKTAJ 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/19/3/01 - Převedení činností z Hlavní činnosti do Hospodářské činnosti 
RM schvaluje „převedení činností z Hlavní činnosti do Hospodářské činnosti“. 
č.usnesení:09/19/3/02 – Směrnice o bezhotovostní výplatě mezd, platů, odměn a distribuci výplatních 
pásek a stravenek zaměstnancům a členům samosprávy města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje „Směrnici o bezhotovostní výplatě mezd, platů, odměn a distribuci výplatních pásek a stravenek 
zaměstnancům a členům samosprávy města Kralupy nad Vltavou“ 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/19/4/01 - Umoření dlužné částky – MAKRA, s. r. o., – financování vodovodního přivaděče                    
a automatické tlakové stanice v lokalitě Minice 
RM schvaluje umoření dlužné částky od firmy MAKRA, s. r. o., vzniklé v rámci kompenzace za realizaci 
vodovodního přivaděče a automatické tlakové stanice pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Minice 
z finančních prostředků z podílu na výstavbu vodohospodářských zařízení (SV, a. s., – Svazek obcí                              
na vodárenskou infrastrukturu) formou provedení stavebních prací při rekonstrukci schodiště ke hřbitovu 
v Zeměchách (345.000,30 Kč vč. DPH) a v rámci obnovy Mariánského sloupu v Mikovicích (186.111,50 Kč              
vč. DPH). Umoření zbylé dlužné částky ve výši 113.640,20 Kč bude předmětem dalších jednání. 
č.usnesení:09/19/4/02 - Výběr zhotovitele na akci „ SBĚROVÝ DVŮR TSM, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „SBĚROVÝ DVŮR TSM v Kralupech nad Vltavou“ firmu                       
Rybář stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník za cenu 2,302.281,- Kč vč. DPH.   
č.usnesení:09/19/4/03 - Zajištění zadavatelské činnosti na akci: „Adaptace obchodního domu Máj                   
na městský úřad Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“ 
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci: „Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad Kralupy 
nad Vltavou – projektová dokumentace“ formou tzv. Soutěže o návrh podle ust. § 102 a násl. zák. č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a následného Jednacího řízení                  
bez uveřejnění dle § 23 odst. 6 Zákona, za účasti jednoho vybraného návrhu. Zajištění zadavatelské činnosti 
provede společnost OTIDEA, a. s., za celkovou cenu 102.340 Kč vč. DPH 
č.usnesení:09/19/4/04 - Informace o posunutí termínu dokončení stavby „Realizace nového chodníku 
z ulice Bořivojova ke hřbitovu“ 
RM schvaluje uzavřít s dodavatelskou firmou H-INTES, s. r. o., Mladá Boleslav dodatek SoD č. 2, ve kterém 
bude ošetřeno posunutí termínu dokončení stavby „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu 
v Kralupech nad Vltavou“ o tři týdny – tj. do 09. 11. 2009. Důvodem je nutnost značného omezení prací                   
při souběžně prováděné rekonstrukci přilehlé komunikace, kterou bude zajišťovat SÚS Mnichovo Hradiště.  
č.usnesení:09/19/4/05 - Použití znaku města Kralupy nad Vltavou na informativní nástěnku MěM 
RM schvaluje použití městského znaku Kralupy nad Vltavou na nástěnku umístěnou v Městském muzeu. 
č.usnesení:09/19/4/06 - Údržba a provoz věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 
v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje zachování mechanického hodinového stroje v majetku města Kralupy nad Vltavou a následnou 
údržbu za 1.265,- Kč měsíčně. 
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RM neschvaluje digitalizaci hodin za cenu cca 110.000,- Kč a převedení do majetku Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/19/4/07 - Převěsy optických kabelů 
RM bere na vědomí poskytnuté informace k provedení technických sítí převěsnými optickými kabely. 
RM souhlasí s realizací výše uvedené technologie převěsných optických kabelů s tím, že budou kabely do 8. let 
uloženy do země. 
RM požaduje, aby byla uzavřena smlouva mezi městem a spol. KnVnet, Libiš, ve které budou upřesněny 
veškeré technické a právní podmínky a byla předložena ke schválení RM. 
č.usnesení:09/19/4/08 - Provedením ochranného oplocení dětského hřiště na sídlišti Hůrka 
RM schvaluje zhotovitele ochranného oplocení dětského hřiště na sídlišti Hůrka dle cenové nabídky spol.              
P. Kožený, s. r. o., v ceně 100.000,- Kč. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/19/5/01 – Záměr města (nájem uličky mezi domy Přemyslova čp. 305 a 367) 
RM neschvaluje záměr města pronajmout uličku mezi domy čp. 305 a 367 v ulici Přemyslova. 
RM souhlasí se zachováním vrat s tím, že ulička bude v období 7 – 18 hod. veřejně přístupná, s podmínkou 
zimní údržby a čištění kanalizační vpusti majiteli rod. domů. 
č.usnesení:09/19/5/02 - Záměr města výpůjčka nebytových prostor č. 214 v  OD Máj 
RM schvaluje záměr města vypůjčit nebytové prostory č. 214 v 1. patře OD Máj, za účelem pořádání výstavy 
historických kočárků a panenek, na dobu určitou a to od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009. Záměr bude zveřejněn                 
na úřední desce a webu města.  
Žadatelce bude umožněno stěhování exponátů do prostor v OD Máj již během zveřejnění záměru tak, aby mohla 
být výstava připravena a otevřena pro veřejnost dne 1. 10. 2009.  
č.usnesení:09/19/5/03 - Pronájem nebytových prostor v objektu bývalých veřejných WC – sídliště Hůrka 
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu bývalých veřejných WC na sídlišti Hůrka nájemci panu 
Ngo Quoc Hai, za nájemné navržené nájemcem, tj. 600,- Kč/m2/rok. Nájemce si zajistí sám  na vlastní náklady 
dodávku el. energie, vody, odvoz odpadu a další služby související s provozem objektu přímo s dodavateli těchto 
médií samostatnými smlouvami. Nájemce na vlastní náklady zprovozní veřejné WC, provede opravu zatékající 
střechy a obnoví fasádní nátěry. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
č.usnesení:09/19/5/04 – Bytové záležitosti  
prodloužení nájemních smluv 5x 
č.usnesení:09/19/5/05 - Hlášení volných bytů 
1a) RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, ulice 28. října čp. 238 se slečnou V. Č. 
b) RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 2, ulice 28. října čp. 238 obálkovou metodou, za podmínek 
schválených radou města dne 24. 2. 2009 a úhrady členského podílu z kupní ceny domu. 
 
2. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 8, J. Palacha čp. 738 a ukládá bytové komisi připravit návrh                  
na přidělení bytu některému ze žadatelů o byt ze sociálních důvodů. 
 
3.RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 11, Čechova čp. 942 obálkovou metodou, za podmínek schválených 
radou města dne 24. 2. 2009. 
č.usnesení:09/19/5/06 - Závody SDH Kralupy n. Vlt. 
RM bere na vědomí pořádání závodů SDH Kralupy nad Vltavou dne 3. 10. 2009 od 9:00 hodin do 17:00 hodin 
na pravém břehu řeky Vltavy u mostu TGM.  
č.usnesení:09/19/5/07 - 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 za účelem cirkusového představení CIRKUSU PRAGA ve dnech 14. 9.-20. 9. 2009                         
na částku 15.000,- Kč. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/19/6/01 - ZŠ Revoluční žádost o rozpočtovou  změnu 
RM neschvaluje rozpočtovou změnu v ZŠ Revoluční.  
č.usnesení:09/19/6/02 – Žádost o schválení zhotovitele na akci „Výměna oken v Šafaříkově ul. čp. 358, 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitele akce „Výměna oken v Šafaříkově ulici čp. 358“: 
Variantu b) výměna 12 oken: spol. Kapitán interiéry, s. r. o., Kratochvílova 1210, 413 01 Roudnice nad Labem,  
za cenu 120.829,- Kč včetně DPH a jako náhradníka na výměnu 10 oken spol. CDZ PLAST, Plastová okna             
a dveře, Chržínská 625, 273 24 Velvary, za cenu 108.982,- Kč včetně DPH. 
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č.usnesení:09/19/6/03 - Povolení výjimky  z počtu dětí ve třídách v MŠ Gen. Klapálka, MŠ Dr. Beneše,           
MŠ U Jeslí a MŠ Třebízského pro školní rok 2009/2010 
RM schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách v MŠ Gen. Klapálka, MŠ Dr. E. Beneše, MŠ U Jeslí               
a ZŠ a MŠ Třebízského pro školní rok 2009/2010. 
RM povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ podle § 23, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., pro školní rok 
2009/2010 takto: 
MŠ Gen. Klapálka: 
Počet tříd 10, ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy. 
MŠ Dr. E. Beneše: 
Počet tříd 8, ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy. 
MŠ U Jeslí: 
Počet tříd 1, ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena kapacita školy. 
ZŠ a MŠ Třebízského:  
Počet tříd 1, ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. I po udělení výjimky nebude překročena kapacita školy.  
č.usnesení:09/19/6/04 - Kurz ovládání počítače a seznámení s internetem - návrh na úhrady energií 
RM souhlasí s vybíráním poplatku na částečnou úhradu energií od účastníků všech kurzů ve výši                    
10,- Kč/hod. 
č.usnesení:09/19/6/05 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 452 V Luhu čp. 1181 na období 1 roku. 
č.usnesení:09/19/6/06 - Žádost KaSS Kralupy o zrušení výběrového řízení na digitalizaci kina Vltava 
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na „Digitalizaci kina Vltava“, vyhlášeného dne 24. 7. 2009.  
č.usnesení:09/19/6/07 - Žádost KaSS Kralupy o uzavření smlouvy o pronájmu kiosku 
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu kiosku Ondřeji Slapničkovi v prostorách KD Vltava na dobu             
1 roku od 1. 10. 2009. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/19/7/01 - Purkyňovo náměstí – studie výsadeb zeleně 
RM souhlasí, aby byl podle předložené studie zpracován projekt výsadeb zeleně na Purkyňově náměstí. 
RM nesouhlasí, aby ve vypracovaném projektu zůstalo zachováno místo pro případné umístění stanoviště 
separovaného odpadu. 
č.usnesení:09/19/7/02 - Biokoridor Strachov – náhradní výsadba a tříletá následná péče 
Odloženo. 
 
VIII. Manažer, dotace 
č.usnesení:09/19/8/01 - Vydání knihy Ing. Stupky 
RM bere na vědomí informaci o vydání knihy Ing. Stupky.  
č.usnesení:09/19/8/02 - Vyúčtování Zpravodaje 
RM bere na vědomí vyúčtování Kralupského Zpravodaje za 1. pol. roku 2009. 
RM schvaluje zaslání příspěvku v celkové výši 257.933,- Kč Kulturnímu a společenskému středisku Vltava 
z kapitoly č. 10, § 3349, pol. 5331. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č.usnesení:09/19/9/01 - Žádost o povolení výjimky ze zadávání veřejných zakázek 
RM schvaluje zadání prací jedinému dodavateli firmě STRABAG, a. s., Beroun a provedení oprav komunikací 
v následujícím rozsahu a ceně: 
Ulice    výměra 
část ulice K. Čapka  543 m2  162 867,- Kč + DPH 
část ulice K. Světlé  136 m2    44 150,- Kč + DPH 
část ulice J. Palacha    90 m2    21 693,- Kč + DPH 
ulice Fibichova   528 m2  158 697,- Kč + DPH 
ulice V Zátiší   377 m2    11 367,- Kč + DPH 
Hůrka /u prodejny kuřat/  780 m2  223 839,- Kč + DPH 
 
Cena celkem bez DPH    722 613,- Kč 
Částka DPH 19 %    137 296,- Kč 
Cena včetně DPH    859 909,- Kč 
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č.usnesení:09/19/9/02 - Vyrovnání plochy haly č. 2 na ZS 
Odloženo. 
č.usnesení:09/19/9/03 – Výzva o zakázku“Dodávka zásobníku PHM“ a jmenování hodnotící komise 
RM schvaluje znění výzvy a zveřejnění výzvy více zájemcům o zakázku k podání nabídky „Dodávka zásobníku 
PHM. 
 
X. Ostatní  
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/19/11/1 – Zápis sportovní komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 18. 8. 2009. 
č.usnesení:09/19/11/2 – Webové stránky 
RM neschvaluje částku 15.000,- Kč z prostředků sportovní komise na provozování webových stránek. 
RM doporučuje, aby informace o sportovním dění v Kralupech nad Vltavou byly umístěny na webových 
stránkách města (www.mestokralupy.cz). 
č.usnesení:09/19/11/3 – Změna účelovosti, revokace a zrušení části usnesení 
RM schvaluje revokaci a zrušení části usnesení č. 09/13/11/2 ze dne 27. 05. 2009 – Změna účelovosti, kde byla 
odsouhlasena částka 2.300,- Kč k vyplacení pro oddíl Volejbalu, TJ Kaučuk za energie. Oddíl Volejbalu však 
nemůže doložit žádné vyúčtování, jelikož v daném období za oddíl hradil energii TJ Sokol.   
č.usnesení:09/19/11/4 – Síň slávy 
Odloženo (upřesnit informace – místo, způsob použití peněz). 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/19/12/1 – Zápis č. 6 finančního výboru 
RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2009. 
č.usnesení:09/19/12/2 – Zápisy kontrolního výboru 
RM bere na vědomí zápisy č. 40, 41, 42 z jednání kontrolního výboru ze dne 15. 6. 2009, 20. 7. 2009                                
a 26. 8. 2009. 
č.usnesení:09/19/12/2 – Zápis bytové komise 
RM bere na vědomí zápisy č. 31 z jednání bytové komise dne 7. 9. 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
č.usnesení:09/19/13/1 – Vyhlášení výběrového řízení na vedoucího organizační složky ZS  
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí organizační složky ZS v Kralupech nad Vltavou. 
RM ukládá odboru OKTAJ připravit podklady pro vyhlášení předmětného výběrového řízení. 
 
č.usnesení:09/19/13/2 – Transformace ZS 
RM ukládá odboru OKTAJ připravit podklady a informace k připravované transformaci organizační složky ZS 
na společnost s ručením omezeným. 
 
č.usnesení:09/19/13/3 – Svatováclavské slavnosti 2009 
RM souhlasí se změnou termínu pronájmu Palackého nám. od 23. 9. do 28. 9. 2009 pro konání 
Svatováclavských slavností a souhlasí s využitím dvora Pivovaru pro odstavení techniky provozovatelů atrakcí. 
 
č.usnesení:09/19/13/4 – Žádost o instalaci zábran chodníku v ul. Přemyslova 
RM schvaluje umístění ochranných zábran na chodníku v ul. Přemyslova. 
RM schvaluje, aby instalace ochranných zábran na chodníku v ul. Přemyslova byly prováděny TSM Kralupy 
nad Vltavou na náklady žadatelů, a to z důvodů vstupu do povrchu chodníků a z důvodu instalace jednotného 
typu zábran. 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města                      Libor Lesák, místostarosta  


