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Výpis zUsnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. prosince 2009 
(RM č. 28) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/28/1/01 - Schválení programu RM č. 28 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 28 
RM schvaluje program 28. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
26/2009. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:09/28/2/01 - Změna organizačního řádu města v souvislosti s převedením vydávání Zpravodaje 
z města na KaSS 
RM schvaluje změnu organizačního řádu města v souvislosti s převedením vydávání měsíčníku Zpravodaj               
z města na KaSS, dle předloženého návrhu v důvodové zprávě, s účinností od 1. 1. 2010.  
č.usnesení:09/28/2/02 - Odpověď TSM na stížnost k systému zimní údržby ul. Na Husarce 
RM bere na vědomí odpověď TSM na stížnost ze dne 22. 10. 2009, k systému zimní údržby ul. Na Husarce. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/28/3/01 - Dodatek č. 5 Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou“, kterým se Zásady mění a doplňují 
RM města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 Zásad vytvoření a použití účelových 
prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“, kterým se Zásady mění a doplňují dle přílohy. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/28/4/01 - Zhotovení PD – Přestavba objektu bývalé PČR v ulici Chelčického v Kralupech 
nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele akce: „ PD – Přestavba objektu bývalé PČR v ulici Chelčického v Kralupech nad 
Vltavou na bytové jednotky včetně podkroví“ společnost IKA VIN 112, a. s., Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 
za cenu 180.880,- Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu Pavel Brambora, U Olivovny 1640, 251 01 Říčany,               
za cenu 252.280,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/28/4/02 – Vzduchotechnika KaSS Vltava 
Odloženo. 
č.usnesení:09/28/4/03 - Zajištění externího technického dozoru stavby v rámci akce – „Rekonstrukce 
městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ – doplnění nabídek 
Odloženo  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/28/5/01 – Prodloužení – změna doby nájmu (stanoviště separovaného sběru) 
RM schvaluje změnu doby nájmu u nájemní smlouvy č. 561/08/700/RIaSM   
č.usnesení:09/28/5/02 - Informace k nájmu pozemku v k. ú. Kralupy k zahrádkaření 
RM bere na vědomí informaci o připravovaném nájmu pozemku města p. č. 100/1 v k. ú.  
č.usnesení:09/28/5/03 - Přidělení družstevního bytu č. 1 v čp. 100, BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 1 v čp. 100 Na Hrádku  
č.usnesení:09/28/5/04 - Žádost o pronájem nebytových prostor – kiosek  Plavecký bazén 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu plaveckého bazénu čp. 1089, 
V Luhu, za účelem provozování kiosku s Josefem Pflégrem, spol. SuSy OMEN 3, s. r. o.,  
č.usnesení:09/28/5/05 - Schválení nového nájemce bytu č. 5, Přemyslova 642 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Přemyslova čp. 642 s M. M. Nájemní smlouva bude 
podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši 380.000,00 Kč. 
Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona č. 107/2006 Sb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.  
RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Přemyslova čp. 642 V. P. s  nabídkou 
nájmu za 1. měsíc ve výši 287.000,00 Kč.  
č.usnesení:09/28/5/06 – Bytové záležitosti  
13x 
č.usnesení:09/28/5/07 - Zřízení věcného břemene k. ú. Lobeč a Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN                   
na pozemcích pp. 347/10, pp. 347/12, pp. 341/1, pp. 392/1, pp. 392/2, pp. 392/3, pp. 392/4, pp. 392/5, pp. 392/6, 
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pp. 425/1 a pp. 352/4 v k. ú. Lobeč a na pozemcích pp. 120/3, pp. 118/9, pp. 118/15, pp. 91/100, pp. 91/101,                
pp. 91/102, pp. 91/103, pp. 91/108, pp. 91/109, pp. 353/10, pp. 353/14, pp. 353/17, pp. 556/12 v k. ú. Mikovice    
u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/28/6/01 - Žádost ZŠ Komenského o přijetí finančního daru 
RM schvaluje ZŠ Komenského nám. přijetí finančního sponzorského daru od Firmy David Türke, UNIWIN, 
Poříčany ve výši 14.990,- Kč na nákup trampolíny JUMPING Oval-POD.  
č.usnesení:09/28/6/02 - Návrhy nových zřizovacích listin PO 
RM doporučuje ZM schválit nové zřizovací listiny příspěvkových organizací: Domu dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou, Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, Základní školy Kralupy nad Vltavou,                          
Gen. Klapálka 1029, Základní školy Kralupy nad Vltavou Komenského nám. 198, Základní a Mateřské školy 
Třebízského 523, Základní školy Kralupy nad Vltavou Revoluční 682, Základní školy 28. října 182, Městského 
muzea, Plavecký bazén, MěBP. 
č.usnesení:09/28/6/03 - Sanace rodiny 
RM bere na vědomí spolupráci a činnost neziskových organizací „Člověk v tísni“ a „Společně k bezpečí“ 
v oblasti sanace rodiny ve městě Kralupy nad Vltavou a jeho spádových oblastí. 
RM bere na vědomí vzájemnou spolupráci těchto organizací s odborem sociálních věcí, školství a kultury – 
sociálně právní ochrana dětí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/28/6/04 - Příkaz RM k provedení řádné inventarizace majetku a závazků příspěvkových 
organizací a organizačních složek města 
RM schvaluje:  

a) příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací a organizačních složek 
města Kralupy nad Vltavou, dle přílohy.   

b) provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2009 odděleně a to:  
      od 1. 1. do 31. 3. 2009 a od 1. 4. 20009 do 31. 12. 2009.  

č.usnesení:09/28/6/05 - Žádost ZŠ Revoluční o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje snížení rozpočtu ZŠ Revoluční na položce 502 energie - topná voda o 160.000,-Kč.  
č.usnesení:09/28/6/06 - Žádost ZŠ Revoluční přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč pro ZŠ Revoluční, od firmy Montako,                 
s. r. o., zastoupené jednatelem společnosti Ing. Petrem Závodským. Jedná se o příspěvek na podporu vzdělávání 
a potřeb školy.  
č.usnesení:09/28/6/07 - Akční plán na rok 2010 – Sociální plánování (komunitní plán) 
RM bere na vědomí Akční plán na rok 2010 – Sociální plánování 
č.usnesení:09/28/6/08 – Umístění městského znaku 
RM souhlasí s tím, aby vozidlo značky Citroen Berlingo pečovatelské služby bylo opatřeno městským znakem. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/28/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:09/28/8/01 - Pořízení informačních tabulí na akci „Naučná stezka na březích řeky Vltavy“ 
RM schvaluje zhotovitelem informačních tabulí a příslušného mobiliáře na akci „Naučná stezka na březích řeky 
Vltava“ firmu Ateliér Prčice, Mgr. Zdeněk Sedláček, Za farou 827/45, Praha 5 – Slivenec.  
RM požaduje nejpozději pro příští RM předložit návrh na umístění panelů, návrh textu na panelech a celkový 
rozpočet akce. 
č.usnesení:09/28/8/02 - Jmenování a odvolání členů komisí a zrušení navržených komisí 
č.usnesení:09/28/8/02 - Jmenování a odvolání členů komisí a zrušení navržených komisí 
1. RM navrhuje odvolat tyto členy komisí zřízené Radou města s platností od 1. 1. 2010 a žádá předsedy 

komisí o projednání a stanovisko k návrhu RM 
Bytová komise   Ing. Hádek, Barbora Kovářová, Jolana Mynáříková 
komise Výstavby   Karel Hrušovský, Libor Síla, Ing. Nový 
Ekologická komise  Jan Kobera, Ing. Nezbedová, Jan Švolba a Michal Kočí. 
Dopravní komise   Ing. Vratislav Veselý, Jaroslav Kochman, Alexandr Kasalický 
Sociální a zdravotní komise Vlasta Brixová, Martina Hynková 
komise Školská a Kulturní Romana Žíčař, Ing. Bednářová, Jitka Hokešová, Zuzana Brožová 
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Komise prevence kriminality Barbora Kovářová 
 Redakční Rada   Mgr. Šárka Drobná, Zuzana Brožová, Antonín Seidel 
 
2. RM ruší komisi Privatizace bytového fondu s platností od 1. 1. 2010. 

 
3. RM ruší komisi Investiční s platností od 1. 1. 2010. 
 
4. RM jmenuje za Městský úřad s platností od 1. 1. 2010: 

členem komise Majetkoprávní  Helenu Lesákovou 
členem komise Školské a kulturní  Lenku Procházkovou 
členem Redakční rady   Lenku Moravcovou, Mgr. Jiřinu Hereinovou, Světlanu Novákovou 

č.usnesení:09/28/8/03 - Žádost o příspěvek na z ročník benefičního hudebního festivalu „ Lednový 
Underground“ 
RM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 50. 000 Kč na festival Lednový Underground 2010, 
Společnosti pro rozvoj Dvořákova Gymnázia, o. p. s, z fondu starosty města, se splatností k 28. 2. 2010. 
Se Společností pro rozvoj Dvořákova Gymnázia, o. p. s, bude před vyplacení půjčky na festival Lednový 
underground, sepsána Smlouva o půjčce se splatností vypůjčené částky nejpozději do 28. 2. 2010. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS)  
č.usnesení:09/28/9/01 - Doplnění počtu zaměstnanců MěBP 
Odloženo. 
č.usnesení:09/28/9/02 – Doplnění zřizovací listiny – dodatek č. 2 
RM souhlasí s tím, aby zřizovací listina pro MěBP byla doplněna Dodatkem č. 2, kterým se doplňuje v čl. 2                
o písmeno g) ve znění: 
g) zajišťuje prodej domů včetně pozemků tvořícími funkční celek v souladu s platným zněním prováděcího 
předpisu „Zásady privatizace bytového fondu v majetku města Kralupy nad Vltavou“. 
č.usnesení:09/28/9/03 – Náklady na exekuce 
RM schvaluje, aby MěBP předkládal příkazy k úhradě od soudního exekutora přímo MěÚ Kralupy nad Vltavou 
odboru OKTAJ. 
č.usnesení:09/28/9/04 – Zájemce k odkoupení služebního motorového vozidla MP t. z. Škoda Fabia Combi 
1.9 SDI RZ MEM 30 - 80 
RM schvaluje výběr zájemce k odkoupení služebního motorového vozidla MěP t. z. Škoda Fabia Combi 1.9 
SDI RZ MEM 30 – 80 dle nejvýhodnější nabídky za cenu 41.200,- Kč Rudolfa Zimmela, jako nejvhodnější.                 
A jako náhradníka pana Pavla Vonostránského, za cenu 32.000,- Kč. 
RM schvaluje využití získaných finančních prostředků z prodeje služebního automobilu na uhrazení                        
již zakoupeného výstražného zařízení modré barvy (maják na střechu). 
č.usnesení:09/28/9/05 – Výběr Zhotovitele na akci: Dodávka technologie pro digitalizaci stávajícího kina 
Vltava podle standardu DCI 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Dodávka technologie pro digitalizaci stávajícího kina Vltava podle 
standardu DCI“ firmu XC Data, s. r. o., Boleslavova 45/9, Praha 4 – Nusle za cenu 5,286.654 Kč vč. DPH.                 
A jako náhradníka firmu D-cinema, s. r. o., Tusarova 857/58, Praha 7 – Holešovice, za cenu 5,891.854Kč vč. 
DPH. 
č.usnesení:09/28/9/06 – Zastavení exekučního řízení 
RM souhlasí s tím, že exekuční řízení na vyklizení bytu č. 6 v BD čp. 890 v Přemyslově ul. v Kralupech nad 
Vltavou bude zastaveno. 
č.usnesení:09/28/9/07 – Pronájem pozemků pro výstavbu protipovodňových opatření 
RM schvaluje pronájem části pozemků pp. 492/11, pp. 3/8, pp. 3/12, pp. 3/78, pp. 3/80, pp. 36/9, pp. 887                    
v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem výstavby protipovodňového opatření města od Českých drah, a. s., IČO 
70994226, za nájemné 15.396,- Kč/rok. 
RM schvaluje pronájem části pozemků pp. 3/13, pp. 3/33, pp. 3/1, st. 1258 v k. ú. Kralupy nad Vltavou                    
za účelem výstavby protipovodňového opatření města od Správy železniční dopravní cesty, st. org.,                         
IČO 70994234, za nájemné  30.528,- Kč/rok. 
 
X. Ostatní odbory (VY, DOP, SAOISV) 
Nebyl předložen žádný materiál 
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XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/28/11/1 - Statut Redakční rady, výběrové řízení na tisk Zpravodaje 
RM pověřuje Redakční radu ve spolupráci s KaSS a hlavní redaktorkou přípravou podkladů pro vyhlášení 
výběrového řízení na tisk Zpravodaje 
RM schvaluje úsporná opatření navržená Redakční radou. 
č.usnesení:09/28/11/2 – Zápisy komisí  
RM bere na vědomí zápis sportovní komise ze dne 25. 11. 2009. 
RM bere na vědomí zápis ekologické komise ze dne 20. 11. 2009. 
RM bere na vědomí zápis požární komise ze dne 24. 9. a 22. 10. 2009. 
RM bere na vědomí zápis redakční rady ze dne 2. 10. a 2. 11. 2009.  
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/28/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí předloženou Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka za prosinec 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


