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Výpis z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. září 2009 
(RM č. 20) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č. usnesení:09/20/1/01 - Schválení programu RM č. 20 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 20 
RM schvaluje program 20. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 19/2009. 
RM schvaluje program 7. Zasedání VZ ZM, které se bude konat ve čtvrtek 24. 9. 2009. 
č. usnesení:09/20/1/02 - Oprava administrativní chyby 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby uvedené v zápise č. 19, č. usnesení: 09/19/5/04, bod 3.  
č. usnesení:09/20/1/03 - Oprava administrativní chyby 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby uvedené v zápise č. 19, č. usnesení: 09/19/11/3.  
 
II. OKTAJ 
č. usnesení:09/20/2/01 – Schválení textu smlouvy o umístění telekomunikační sítě s firmou Jiří Havel 
RM schvaluje text znění smlouvy mezi městem a firmou Jiří Havel, IČ 6385043, o umístění telekomunikační 
sítě s doplněním: 

a) v čl. IV, 5) – místo 7 na 14 dní, na sloupy VO a všechny nemovitosti v majetku města. 
b) povinnosti ze smlouvy vyplývající přecházejí na nového majitele 

RM pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
III. Finanční 
č. usnesení:09/20/3/01 - Odepsání pohledávky spol. INPLAST s. r. o. 
RM schvaluje odepsání pohledávky spol. INPLAST, s. r. o., ve výši 6.906,- Kč. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č. usnesení:09/20/4/01 - Žádost firmy Valerián o umístnění trafostanice na pozemku města 
RM nesouhlasí s umístěním nové trafostanice na pozemku města v k. ú. Minice, p. č. 147/64. 
č. usnesení:09/20/4/02 - Restaurování sousoší „Čtvero ročních období“ na Dvořákově náměstí“ 
RM bere na vědomí přidělení zakázky na restaurování sousoší „Čtvero ročních období“ restaurátorovi                   
BcA. Jiřímu Kudrnovi. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č. usnesení:09/20/5/01 – Výpůjčka nebytových prostor č. 214 v OD Máj 
RM schvaluje výpůjčitelem nebytových prostor č. 214 v OD Máj, za účelem uspořádání výstavy historických 
kočárků.  
č. usnesení:09/20/5/02 - Využití garáže Chelčického 687 
RM schvaluje záměr města pronajmout garážová stání v uzavřeném dvoře objektu čp. 687 na pozemku parc.               
č. st. 340 v k. ú. Kralupy stávajícím nájemcům objektu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webu města – 
zajistí odbor RIaSM. 
RM ukládá MěBP projednat se stávajícími nájemci bytů Chelčického 687 možnost nájmu tohoto garážového 
stání formou dodatků ke stávajícím smlouvám. Nájemné za jedno garážové stání bude činit minimálně 7.000,- 
Kč/rok.   
RM ukládá MěBP posoudit stavební úpravy dílny u garáže ve dvoře objektu u čp. 687 s ohledem na dodržení 
šířky cyklostezky. 
č. usnesení:09/20/5/03 - Návrh na revokaci usnesení (nájem mýtného domku) 
RM neruší své usnesení č. 09/18/5/11 ze dne 18. 8. 2009.  
RM ukládá odboru RIaSM jednat  ve věci vyřešení majetkových vztahů k objektu mýtného domku na mostě 
TGM. Kontaktovat příslušné úřady, které by mohly podat vysvětlení k otázce majetkových vztahů k předmětné 
nemovitosti. 
č. usnesení:09/20/5/04 - Pořádání charitativní sbírky „Postavme školu v Africe“ 
RM schvaluje Skautskému středisku Střelka v Kralupech nad Vltavou konání charitativní sbírkové akce 
„Postavme školu v Africe“ ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2009 na Palackého náměstí.  
č. usnesení:09/20/5/05 – Bytové záležitosti  
4x prodloužení nájemních smluv bytů 
 
 



RM č. 20/2009 
str. 2 

č. usnesení:09/20/5/06 - Rekonstrukce náhradních bytů pro nájemníky čp. 80 Žižkova ul. 
Odloženo. 
RM pověřuje MěBP prověřením stavu bytů v Žižkově ul. čp. 80, za účelem navržení možných investic na 
opravu těchto bytů. 
č. usnesení:09/20/5/07 - Žádost o prodloužení doby výpůjčky (Dřevák) 
RM revokuje své usnesení č. 09/16/5/11  ze dne 21. 7. 2009 v části týkající se doby výpůjčky takto:                             
      Dodatkem se současně upravuje doba výpůjčky do 31. 12. 2014.  
Nájemní smlouva bude doplněna o povinnost předložit každý rok kopie potřebných revizí a vyjádření hygieniků. 
č. usnesení:09/20/5/08 – Revokace usnesení č.09/19/13/4 ze dne 8. 9. 2009 – Svatováclavské slavnosti 2009  
RM nemění usnesení č. 09/19/13/4 ze dne 8. 9. 2009. 
RM schvaluje konání Svatováclavských slavností ve dnech 23. 9. – 28. 9. 2009, schvaluje bezúplatné využití 
prostoru Cukrovar za sportovní halou k odstavení techniky provozovatelů a schvaluje bezúplatné odstavení dvou 
maringotek na Palackého náměstí před domem čp. 5 a 6. 
č. usnesení:09/20/5/09 – Informace o odstoupení od záměru 
RM bere na vědomí odstoupení od záměru prodeje spoluvlastnického podílu ½ domu čp. 157, Žižkova ul. 
s pozemky. 
 
VI. odbor SVŠK 
č. usnesení:09/20/6/01 – ZŠ Revoluční ul., žádost o čerpání z fondu reprodukce majetku 
RM schvaluje ZŠ Revoluční ul. čerpání finanční částky 43.292,- Kč vč. DPH z fondu reprodukce majetku,                 
pro zakoupení objednacího terminálu pro školní jídelnu od firmy VIS, s. r. o., Farského 14, Plzeň. 
č. usnesení:09/20/6/02 – Žádost o povolení přijetí sponzorského daru MŠ Dr. E. Beneše 
RM schvaluje přijetí sponzorského daru MŠ Dr. Beneše, budova nábř. J. Holuba od pana Davida Klečky – 
Dkstav, Hůrka 1033, Kralupy nad Vltavou, v hodnotě 1.999,- Kč – stavebnice POLY. 
č. usnesení:09/20/6/03 - Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky org. 14 
RM souhlasí s upuštěním od vymáhání pohledávky org. 14 ve výši 8.780,- Kč. 
č. usnesení:09/20/6/04 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytu č. 257 v DPS V Luhu na dobu určitou. 
č. usnesení:09/20/6/05 – Jmenování ředitelky MŠ U Jeslí 
RM nejmenuje do funkce ředitelky MŠ U Jeslí 520, Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č. usnesení:09/20/7/01 - Biokoridor Strachov – náhradní výsadba a tříletá následná péče 
RM souhlasí, aby město Kralupy nad Vltavou uzavřelo SoD na realizaci zakázky „Část biokoridoru Strachov 
(6.700 m2) – náhradní výsadba a tříletá následná péče“ s firmou JVV, s. r. o.,Veltrusy za cenu 648.734.- Kč. 
č. usnesení:09/20/7/02 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o pravidelném odvozu a zneškodnění separovaného 
odpadu č. 313-02-5/ŽP 
RM souhlasí se schválením Dodatku č. 3 ke smlouvě o pravidelném odvozu a zneškodnění separovaného 
odpadu č. 313-02-5/ŽP, který stávající smlouvu prodlužuje do 31. 12. 2010, včetně navýšení cen v roce 2010.  
č. usnesení:09/20/7/03 - Smlouva o zřízení místa zpětného odběru 
RM souhlasí se schválením smlouvy ,,O zřízení místa zpětného odběru“, navrženou spol. EKOLAMP, s. r. o.,           
a zároveň ukládá odboru životního prostředí následnou péči o tyto nádoby, včetně objednávání jejich vývozů.   
 
VIII. Manažer, dotace 
č. usnesení:09/20/8/01 – Žádost o souhlasné stanovisko 
RM souhlasí s instalací soustav fotovoltaických panelů v lokalitě obce Kralupy nad Vltavou na střechách 
objektů K-AREALu, a.s. firmou Logic rent, s.r.o. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č. usnesení:09/20/9/01 – Privatizace čp. 960, Čechova ul. a čp. 908 Havlíčkova ul., žádost nájemníků                      
o zprivatizování uvedených domů 
RM nedoporučuje zařazení bytového domu Čechova ul. čp. 960 do nejbližší vlny privatizace. 
RM doporučuje možnost odprodeje bytů v ul. Havlíčkova čp. 908. 
č. usnesení:09/20/9/02 – Správa nebytových prostor v bytových domech v majetku města Kralupy nad 
Vltavou  
RM schvaluje, aby správa nebytových prostor v bytových domech v majetku města byla z agendy SM 
převedena do správy MěBP. tj. uzavírání smluv na nebytové prostory, předpis nájmu a záloh na poskytované 
služby, jejich výběr a převádění dle smluvních vztahů od 1. 1. 2010. 



RM č. 20/2009 
str. 3 

RM ukládá odborům SVŠK a OKTAJ navrhnout nejvýhodnější varianty změny hospodaření DPS. (např. změna 
na příspěvkovou organizaci nebo založení samostatné rozpočtové kap. pro organizační složku DPS. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, VY, KŘ, SAOISV..) 
č. usnesení:09/20/10/1 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na kapitole 1, § 5273. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č. usnesení:09/20/11/1 – Klub vodních sportů 
RM schvaluje převést částku 20.000,- Klubu vodních sportů na vlastní činnost z neuskutečněného  Mistrovství 
Evropy a světa  mládeže Formula Future v Petrohradě a v Dubaji ( 2x 10 000,-Kč ), částka bude použita                      
na pořádání Mistrovství ČR Formula Future mládeže – 3. kolo, které bude pořádáno Klubem vodních sportů 
v areálu KVS v Kralupech nad Vltavou ve dnech 25. – 27. 09. 2009. 
č. usnesení:09/20/11/2 – Zápis č. 6 rozpočtové komise 
RM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání rozpočtové komise dne 14. 9. 2009.  
 
XII. Informace na vědomí  
č. usnesení:09/20/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za měsíc červen, srpen a září 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č. usnesení:09/20/13/1 –  
RM ukládá odboru marketingu udělat průzkum mezi rodiči, zda by byl zájem o umístění dětí v městských 
jeslích při poplatku 4.500,- Kč/měsíčně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  
 


