
Výpis z  
Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. prosince 2009 

(RM č. 29) 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/29/1/01 - Schválení programu RM č. 29 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 29 
RM schvaluje program 29. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
26/2009. 
RM schvaluje program 9. zasedání ZM, které se bude konat 16. 12. 2009. 
 
II. OKTAJ 
Ukončení pracovního poměru dohodou s bývalým pověřeným vedoucím OSS ZS 
RM schvaluje ukončení pracovního poměru dohodou s bývalým pověřeným vedoucím organizační složky 
Zimní stadion, v předloženém znění. 
 
III. Finanční 
Nebyl žádný materiál 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/29/4/01 - Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na zpracování provozní a objemové studie na akci „Stacionář v ul. 
Třebízského, Kralupy nad Vltavou – adaptace na provoz jeslí“. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na údržbu, opravy a odstranění závad po revizích. 
č.usnesení:09/29/4/02 - „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu“ – vícepráce                  
a poskytnutí slevy na gabionové konstrukce 
Odloženo, doplnit písemné vyjádření projektanta k zajištění statiky stavby při špatném sklonu. 
č.usnesení:09/29/4/03 - Přehled nákladů a jejich úhrada – poradenská činnost v rámci akce „Rekonstrukce 
městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje úhradu celkových nákladů za provádění poradenské činnosti při přípravě akce „Rekonstrukce 
městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ v celkové výši 154.828,04 Kč vč. DPH.  
č.usnesení:09/29/4/04 - Žádost firmy Bioene o umístění velkoplošné obrazovky na soukromé budově,                  
na křižovatce ulic Mostní a tř. Legií 
RM souhlasí s umístěním velkoplošné obrazovky na soukromém objektu čp. 698, za podmínky kladného 
vyjádření policie ČR. 
č.usnesení:09/29/4/05 - Informace o technickém stavu mostu TGM v Kralupech n.Vlt. 
RM bere na vědomí záznam o prohlídce a technickém stavu objektu mostu TGM. 
RM ukládá odboru OKTAJ zpracovat návrh k soudu pro určení vlastnictví objektu výběrčího mýtného. 
č.usnesení:09/29/4/06 - Zajištění externího technického dozoru stavby v rámci akce – „Rekonstrukce 
městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ – doplnění požadovaných referencí  
RM schvaluje zajištění externího technického dozoru stavby „Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech 
nad Vltavou“ (po stavební stránce) za cenu 178.500,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/29/4/07 - Umístění stánků a drobných staveb na dobu určitou v centru města 
RM souhlasí se stanovením podmínky pro majitele drobných objektů, stánků apod. na území města, jako staveb 
dočasných, na dobu jednoho kalendářního roku. 
č.usnesení:09/29/4/08 - Umoření dlužné částky firmy MAKRA, s. r. o.“ 
RM schvaluje znění smlouvy č. 631-09-5/RIaSM o nepeněžitém umoření dluhu firmy MAKRA, s. r. o., vůči 
městu. 
č.usnesení:09/29/4/09 - Zajištění autorského dozoru stavby v rámci akce – „Rekonstrukce městského 
koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ 
RM neschvaluje zajištění výkonu autorského dozoru stavby „Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech 
nad Vltavou“ společností CODE, spol. s  r. o. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/29/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemcích pp. 566/8, pp. 566/10 a pp. 785 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníka 
pozemku pp. 34. 



č.usnesení:09/29/5/02 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 365/08/700/SM uzavřené na nebytové prostory v přízemí 
objektu čp. 1171, V Luhu (DPS).  
č.usnesení:09/29/5/03 – Bytové záležitosti  
5x prodloužení nájemních smluv 
č.usnesení:09/29/5/04 - Hlášení volných bytů 
RM bere na vědomí hlášení volných bytů. 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 6, Cesta brigádníků čp. 679 obálkovou metodou, za podmínek 
schválených radou města dne 24. 2. 2009. 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 11, Šafaříkova čp. 919 obálkovou metodou, za podmínek schválených 
radou města dne 24. 2. 2009. 
č.usnesení:09/29/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč, ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 347/9, v k. ú. Lobeč, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8. 
č.usnesení:09/29/5/06 - Zúžení smlouvy o zajištění provozu útulku pro psy 
Odloženo, doložit písemně. 
č.usnesení:09/29/5/07 - Prodloužení výpůjčky nebytových prostor č. 214 v OD Máj 
RM schvaluje prodloužení doby výpůjčky u smlouvy č. 478/09/700/RIaSM.  
č.usnesení:09/29/5/08 – Zřízení parkovací zóny na parkovišti u pošty 
Odloženo, vyhrazení parkovacích míst, požadovaných spol. ALTES a HELA-CZ, se bude řešit až po 
zpoplatnění parkoviště vedle pošty. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/29/6/01 - Žádost ZŠ Revoluční přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ Revoluční od firmy SOLITER 
parket, s. r. o., zastoupené Václavem Kramlem. Jedná se o příspěvek na podporu vzdělávání a potřeb školy.  
č.usnesení:09/29/6/02 – Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 
RM bere na vědomí uzavření Mateřských škol v době vánočních prázdnin a to:  
MŠ Dr. E. Beneše od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 
MŠ U Jeslí   od 21. 12. 2009 do 1. 1. 2010   
MŠ Gen. Klapálka od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010  
MŠ Třebízského  od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 
č.usnesení:09/29/6/03 – Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci prevence kriminality, navýšení příspěvku pro základní školy 
v Kralupech nad Vltavou na „Minimální preventivní program“.  
č.usnesení:09/29/6/04 – Žádost o přijetí sponzorského daru MŠ Gen. Klapálka 
RM schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 700,- Kč výhradně na výtvarný materiál pro MŠ Gen. Klapálka 
od firmy RENOVA, s. r. o., Opletalova 1504, Roztoky.  
č.usnesení:09/29/6/05 – Žádost DDM o převod finančních prostředků 
RM schvaluje DDM Kralupy nad Vltavou převod z rezervního fondu na mzdové prostředky pracovníků Školy 
v přírodě v Mokrosukách. 
č.usnesení:09/29/6/06 – Žádost MŠ Gen. Klapálka o čerpání z rezervního fondu   
RM schvaluje čerpání rezervního fondu školy MŠ Gen. Klapálka na úhradu projektové dokumentace „ 
Propojení tříd pavilonu“A“ vnitřkem budovy.  
č.usnesení:09/29/6/07 – Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí tří počítačů a dvou notebooků v celkové výši 10.000,- Kč pro DDM Kralupy nad Vltavou, 
od spol. PC clinik, Praha 6. Dům dětí mládeže Kralupy nad Vltavou použije počítače a notebooky v zájmovém 
útvaru „Počítače s internetem“ a „Programování“. 
č.usnesení:09/29/6/08 – Veřejný opatrovník 
RM odvolává jako veřejného opatrovníka města Kralupy nad Vltavou Ludmilu Richterovou, s účinností          
od 1. 1. 2010. 
RM jmenuje jako veřejného opatrovníka města Kralupy nad Vltavou Pavlu Prchlíkovou, referentku odboru 
sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, s účinností od 1. 1. 2010. 
č.usnesení:09/29/6/09 – Manažer prevence kriminality 
RM odvolává Lenku Mudrovou jako manažerku prevence kriminality, s účinností od 1. 1. 2010. 
RM jmenuje manažerem prevence kriminality Bc. Lucii Jarinovou, s účinností od 1. 1. 2010. 



RM odvolává zapisovatelku komise prevence kriminality Lenku Mudrovou – referentku odboru sociálních věcí, 
školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, s účinností od 1. 1.2 010. 
RM jmenuje zapisovatelku komise prevence kriminality Bc. Lucii Jarinovou s účinností od 1. 1. 2010. 
č.usnesení:09/29/6/10 – Úhrada faktury za LSPP 
RM schvaluje úhradu faktur za LSPP za období říjen 2009 a listopad 2009 a RM schvaluje rozpočtovou 
změnu. 
č.usnesení:09/29/6/11 – Žádost MŠ Gen. Klapálka o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč pro MŠ Kralupy nad Vltavou,                      
Gen. Klapálka od firmy Plyntop, Přemyslova 375, Kralupy nad Vltavou, zastoupené Jaromírem Baštou. Jedná           
se o příspěvek pro potřeby školy.  
č.usnesení:09/29/6/12 – Žádost o přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu č. 156 v DPS V Luhu 1181, na dobu určitou - 1 roku od rozhodnutí 
RM. 
č.usnesení:09/29/6/13 – Žádost MŠ Dr. E. Beneše o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 20 000,- Kč pro MŠ Dr. E. Beneše, od firmy 
MERO, s. r. o., zastoupené Mgr. Janou Smejckou. Jedná se o příspěvek na hračky pro potřeby školy.  
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/29/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu kap. č. 9  
RM souhlasí s převedením částky z „Úprava a čištění koryt potoků v regionu města“ na „Kácení a výškové 
ošetření stromů“. 

 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:09/29/8/01 - Žádost o rozpočtovou změnu kap. č. 10  
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města, viz důvodová 
zpráva. 
č.usnesení:09/29/8/02 – Infotabule – naučná stezka podél Vltavy -  informace na vědomí  
RM bere na vědomí informace o rozpočtu a podobě naučné stezky podél řeky.  
č.usnesení:09/29/8/03 – Grantové schéma pro rok 2010 
RM schvaluje „Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2010 v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje podobu „Žádosti“ o příspěvek z Grantového schématu. 
RM schvaluje text „Výzvy“ vyhlášení příjmu žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
RM souhlasí s vyhlášením „Výzvy“ na příjem žádostí o příspěvek z Grantového schématu. 
č.usnesení:09/29/8/04 – Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje 

1.  RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje“,                      
s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 

2. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje“,                 
s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 

3. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského 
kraje“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši. 

4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Humanitní fondu Středočeského kraje“, s finanční spoluúčastí 
města v předepsané výši. 

5. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu prevence kriminality Středočeského kraje“, s finanční 
spoluúčastí města v předepsané výši. 

č.usnesení:09/29/8/05 – Vyúčtování Zpravodaje 
RM bere na vědomí vyúčtování Kralupského Zpravodaje na 2. pol. roku 2009. 
RM schvaluje zaslání příspěvku v celkové výši 140.493,- Kč Kulturnímu a společenskému středisku 
v Kralupech nad Vltavou.  
č.usnesení:09/29/8/06 – Anketa – Jesle v Kralupech nad Vltavou ano či ne? 
RM bere na vědomí informaci o uskutečněné anketě „Jesle v Kralupech nad Vltavou ano či ne?“  
RM pověřuje odbor SVŠK prověřit možnost zvýšení poplatku v současných jeslích v MŠ U Jeslí. 
č.usnesení:09/29/8/07 – Jmenování člena Požární komise, Odvolání členů komisí zřízených RM 
1. RM jmenuje členem Požární komise Olgu Krayzlovou s platností od 1. 1. 2010. 
2. RM odvolává tyto členy komisí, zřízené Radou města, s platností od 1. 1. 2010: 
komise Bytová   Ing. Hádek, Barbora Kovářová, Jolana Mynáříková 
komise Výstavby   Karel Hrušovský, Libor Síla, Ing. Nový 
komise Ekologická  Jan Kobera, Ing. Nezbedová, Jan Švolba a Michal Kočí. 
komise Dopravní  Ing. Vratislav Veselý, Zdeněk Nezdařil, Alexandr Kasalický 



komise Školská a Kulturní Roman Žíčař, Ing. Bednářová, Jitka Hokešová, Zuzana Brožová 
komise prevence kriminality Barbora Kovářová 
Redakční Rada   Mgr. Šárka Drobná, Zuzana Brožová, Antonín Seidel 
 
IX. Organizační složky (ZS, MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:09/29/9/01 - Žádost o prodloužení smluv k pronájmu bytu, pronájmu nebytových prostor                    
a výkonu činnosti 
Odloženo. 
RM ukládá vedoucímu o.s. Zimní stadion Vladimíru Lánskému prověřit deregulaci nájemného, plnění všech 
povinností nájemce a placení nájemného v roce 2009. 
č.usnesení:09/29/9/02 – Pronájem stánku s občerstvením na ZS 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením na ZS p. Radku Fejfarovi, na 
období od 20. 12. 2009 do 31. 1. 2010. 
č.usnesení:09/29/9/03 – Změna v  realizaci digitalizace kina Vltava 
RM bere na vědomí změny v realizaci digitalizace kina Vltava dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:09/29/10/1 – Žádost o prominutí poplatku, ples SDH Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje prominutí poplatků čistého nájmu sálu KaSS bez služeb a energií pro SDH Kralupy nad Vltavou, 
při pořádání plesu dne 6. 2. 2010. 
č.usnesení:09/29/10/2 – Žádost o prominutí poplatku, ples ZŠ Třebízského 
RM schvaluje prominutí poplatků čistého nájmu sálu KaSS bez služeb a energií pro ZŠ Třebízského Kralupy 
nad Vltavou, při pořádání plesu. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/29/11/1 – Pronájem hřiště Slavoj v Mikovicích oddílu ragby 
RM schvaluje pronájem hřiště Slavoj v Mikovicích oddílu ragby, za účelem tréninků svých družstev,                        
za stejných podmínek jako FK Junior. 
č.usnesení:09/29/11/2 – Postup vyúčtování příspěvků města sportovním oddílům 
RM schvaluje postup při odevzdání vyúčtování příspěvků města a ostatních materiálů, týkajících se sportovních 
oddílů. Z důvodu podrobné kontroly bude vyúčtování procházet opět přes sportovní komisi. 
č.usnesení:09/29/11/3 - Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání majetkoprávní komise ze dne 1. 12. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro vzdělávání, kulturu a školství ze dne 9. 11. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise ze dne 26. 11. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise výstavby ze dne 7. 12. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 12. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 2. 12. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ze dne 7. 12. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 9. 12. 2009. 
č.usnesení:09/29/11/4 - Žádost oddílu BK Kaučuk Kralupy 
RM schvaluje žádost oddílu BK Kaučuk Kralupy o převedení dotace 20.000,- Kč na prosincový turnaj v Žilině 
na již odehraný turnaj v Maďarsku. 
č.usnesení:09/29/11/5 - Žádost oddílu AHL 
RM schvaluje žádost o výjimku vyúčtování příspěvku na činnost ve výši 74.000,- Kč mládežnických družstev 
oddílem AHL, za účelem převodu do roku 2010. Z těchto prostředků by měla být částečně hrazena úprava 
plochy a technického zařízení v malé hale. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/29/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za listopad a prosinec 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Bez písemného materiálu 
 
č.usnesení:09/29/13/1 – Smlouva o výpůjčce kanceláře - zřízení sídla společnosti „Kralupská sportovní, 
spol. s  r. o.“ v areálu zimního stadionu 



RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kralupy nad Vltavou a společností „Kralupská 
sportovní, spol. s r. o.“, na prostor kanceláře č. 001, v 1. patře, v hlavní budově areálu zimního stadionu, Mostní 
čp. 812, Kralupy nad Vltavou, s účinností od 17. 12. 2009, za účelem zřízení sídla společnosti.   
č.usnesení:09/29/13/2 – Komise RM 
RM ukládá předsedům komisí RM, aby návrhy vzešlé z jednání komisí, které podléhají rozhodnutí RM, byly 
předkládány formou klasického materiálu. Tento materiál bude předkládán prostřednictvím předsedy komise 
nebo na základě jeho požadavku odboru MěÚ, či garanta komise – člena RM. 
č.usnesení:09/29/13/3 – Požadavek ZŠ 28. října o zajištění bezpečnosti přechodu 
RM schvaluje návrh dopravní komise umístit dopravní značky, omezující rychlost na 30 km, v úseku 
komunikace přechodu pro pěší u ZŠ 28. října. 
RM ukládá TSM Kralupy prověřit možnost umístění dopravních značek omezujících rychlost na 30 km                      
u přechodu ZŠ 28. října a jejich instalaci. 
č.usnesení:09/29/13/4 – Parkovací místo pro potřeby DDM 
RM souhlasí s vyhrazením 1 parkovacího místa v ulici Smetanova pro potřeby DDM. 
č.usnesení:09/29/13/5 – Prověření nastavení semaforu u DDM 
RM ukládá TSM prověřit nastavení režimu semaforu u přechodu pro chodce u DDM tak, aby navazoval                      
na režim křižovatky na Františku. 
č.usnesení:09/29/13/6 – Údržba komunikace Na Husarce 
RM projednala žádost obyvatel ul. Na Husarce k odstranění dopravního značení „V zimě se komunikace 
neudržuje“ a ukládá TSM prověřit možnost osazení ulice značkami „Zákaz stání“ tak, aby bylo možné do této 
lokality zajíždět technikou na zimní údržbu. 
č.usnesení:09/29/13/7 – Privatizace bytového domu čp. 390, Přemyslova ul. 
RM bere na vědomí dopis p. Gerharda a konstatuje, že požadované slevy nejsou oprávněné, jelikož cena domu 
je stanovena dle znaleckého posudku, kde současný stav domu byl již zohledněn. 
č.usnesení:09/29/13/8 – Výstavba letiště Vodochody 
RM bere na vědomí dopis spol. Letiště Vodochody, a.s., a žádá bezpečnostní radu města o vyjádření k dopisu. 
č.usnesení:09/29/13/9 – Doporučení dopravní komise 
RM ukládá TSM prověřit doporučení dopravní komise: 
1) omezit stání u křižovatky ulic Erbenova a Chmelova, z důvodu špatné viditelnosti při odbočování                    

v obou směrech  
2) omezení stání při vjezdu do sídl. V Zátiší z ul. Gen. Klapálka (ze směru od centra) 
3) prověřit funkčnost všech osvětlení u přechodů pro chodce (v celých Kralupech) 
č.usnesení:09/29/13/10 – Prověření parkování vozidel 
RM ukládá, na žádost dopravní komise, odborům OKTAJ, ŽP, DOP, ŽO prověřit oprávněnost parkování 
vozidel zn. AUDI u opravny automobilů v ul. Dobrovského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města      Libor Lesák, místostarosta  
 
 


