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V Ý P I S   z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. února 2010 
(RM č. 3) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/03/1/01 - Schválení programu RM č. 3, ZM č. 1 a schválení dodatečného programu RM 
(materiály) k projednání v RM č.  
RM schvaluje program 3. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu           
RM č. 2/2010. 
RM schvaluje program 1. zasedání ZM, které se bude konat 10. února 2010. 
č.usnesení:10/03/1/02 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 10/02/3/01 
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení č. 10/02/3/01, kde byl nesprávně uveden název školy 
v bodě č. 1. Správný název zní: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:10/03/2/01 - Pronájem víceúčelové haly na ZS - badminton 
RM bere na vědomí návrh podmínek pronájmu víceúčelové haly v areálu ZS od oddílu badminton Kralupy nad 
Vltavou  
RM nedoporučuje jednateli Kralupské sportovní, s. r. o., p Lánskému uzavřít smlouvu o pronájmu víceúčelové 
haly s oddílem badmintonu Kralupy nad Vltavou za podmínek předložených oddílem badmintonu. 
č.usnesení:10/03/2/02 – Úprava platového výměru ředitele MěM 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele MěM. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/03/3/01 - Směrnice pro časové rozlišování a Směrnice podrozvaha a evidence pro zpracování 
přílohy účetní závěrky 
RM schvaluje: 
„Směrnici pro časové rozlišování nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů)“ 
„Směrnici podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky“ 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/03/4/01 - Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí 
RM schvaluje návrh firem k obeslání na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006 Sb.,                
ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „ Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí čp. 198 v Kralupech 
nad Vltavou“. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/03/5/01 – Schválení podpisu Smlouvy kontrolní činnosti a zpracování dokumentace PO 
Odloženo. 
č.usnesení:10/03/5/02 - Žádost o povolení  hudebního festivalu „Zelený zákal 2010“ 

           Žádost o prominutí poplatku za užívání pobytové louky Strachov 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) a výši poplatku pro konání dalšího ročníku hudebního 
festivalu „Zelený zákal 2010 ve dnech 24. 6. 2010 - 28. 6. 2010.  
č.usnesení:10/03/5/03 - Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství 
RM neschvaluje J. K. prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství pro prodej vlastních výpěstků. 
č.usnesení:10/03/5/04 - Dodatek nájemní smlouvy č. 330/04/700/SM spol. Skanska Servis, a. s. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. 330/04/700/SM o změně uživatele ze společnosti Skanska 
Servis, a. s. na stávajícího uživatele Skanska, a. s., se sídlem 149 00 Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, ostatní 
ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
č.usnesení:10/03/5/05 - Žádost o povolení závodů v coursingu 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Jarní Kralupy v coursingu (terénní 
dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 27. 3. – 28. 3. 2010.  
RM schvaluje využití louky ( poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání Mezinárodního mistrovství ČR – CACIL 
v coursingu  (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 12. 6. – 13. 6. 2010.  
č.usnesení:10/03/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy n/Vlt. – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 581/1 v k. ú. Kralupy n/Vlt., 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             
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ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:10/03/5/07 - Výběr zhotovitele zakázky „Znalecké posudky na bytové domy – 16 bytových 
domů“ 
RM bere na vědomí informaci o výsledku zjednodušeného poptávkového řízení na akci „Znalecké posudky         
na bytové domy – 16 bytových domů v Kralupech nad Vltavou“.  
RM schvaluje zhotovitelem akce „Znalecké posudky na bytové domy – 16 bytových domů v Kralupech nad 
Vltavou“ Ing. Miroslava Šmerdu, Praha 6, za konečnou cenu 78.900,- Kč a jako náhradníka Ing. Arch. Jaroslava 
Nováka, Praha 1, za konečnou cenu 96.000,- Kč. 
č.usnesení:10/03/5/08 - Zřízení věcného břemene k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku pp. 81/161, pp. 81/164 a pp. 49/33 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníky 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 úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
č.usnesení:10/03/5/09 - Žádost o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny BD 28. října čp. 238 
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny bytového domu čp. 239, ul. 28. října, Kralupy nad 
Vltavou kupujícímu Bytovému družstvu MIKOVICE 239 do 28. 2. 2010. 
č.usnesení:10/03/5/10 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt J. Š. na dobu 1 roku. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/03/6/01 - Úprava a stanovení některých cen vstupného v MěM Kralupy n. Vlt.,                             
dle předložené koncepce 
RM schvaluje úpravu a stanovení některých cen vstupného v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou                 
od 1. 3. 2010, dle předložené koncepce.  
č.usnesení:10/03/6/02 – Uzavření knihovny 
RM bere na vědomí uzavření knihovny pro veřejnost v pátek 26. 3. 2010 (oddělení pro děti) a v sobotu                    
27. 3. 2010 (oddělení pro dospělé) z důvodu konání akce Noc s Andersenem. 
RM bere na vědomí změnu provozní doby v pátek 2. 4. 2010 v dětském oddělení.  
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 3. 4. 2010. 
č.usnesení:10/03/6/03 – Žádost o prominutí podmínky pěti let trvalého pobytu v Kralupech n.Vlt. pro 
umístění do DPS 
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro přidělování bytu v DPS v Kralupech nad Vltavou L. K. pro 
podání žádosti o přidělení bytu v DPS v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:10/03/6/04 – Plnění usnesení – informace o způsobu poskytování a vyúčtování příspěvku 
sportovním oddílům 
RM bere na vědomí informaci o způsobu vyúčtování příspěvku sportovním oddílům.  
RM žádá sportovní komisi o aktualizaci registrace mládeže ve sportovních oddílech, které požadují příspěvky 
od města – termín do 1. března. 
RM ukládá odboru SVŠK aktualizaci smlouvy na příslušný schválený finanční příspěvek pro sportovní oddíl               
o sankce za neplnění – nepředložení podkladů pro vyúčtování. 
č.usnesení:10/03/6/05 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS U Cukrovaru 1171 s M. K. na dobu určitou                  
od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2011. 
č.usnesení:10/03/6/06 – Dodatek č. 8 ke smlouvě o pronájmu nemocnice s poliklinikou  
RM bere na vědomí dodatek č. 8 ke smlouvě o pronájmu nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou.  
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/03/7/01 – Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností Elektrowin, a. s. 
č.usnesení:10/03/7/02 – Osázení závěsných květinových nádob v roce 2010  
RM souhlasí s vystavením objednávky městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeného odborem ŽP, na osázení              
15 kusů a malých a 11 kusů velkých závěsných květinových nádob spol. SEMPRA Praha, a. s.,                                    
za cenu 35.870,- Kč bez DPH. 
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VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/03/8/01 – Vlajka pro Tibet 
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2010 na budově úřadu. 
č.usnesení:10/03/8/02 – Granty 2010 
RM schvaluje text „Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku“ a „Čestného prohlášení o publicitě“ 
v souvislosti s „Grantovým schématem pro rok 2010“. 
RM souhlasí s použitím znaku města pro prezentaci spoluúčasti města na projektech žadatelů o grant. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/03/9/01 - Žádost o použití městského znaku 
RM schvaluje použití znaku města Kralupy nad Vltavou Kulturnímu a společenskému středisku Vltava,                   
při prezentaci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech konaných ve dnech                             
od 22. – 26. března 2010. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, ,VY) 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/03/11/1 – Zápis komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 2. 2010. 
RM bere na vědomí zápis bytové z jednání dne 8. 2. 2010. 
RM bere na vědomí zápis komise prevence kriminality z jednání dne 27. 1. 2010. 
RM bere na vědomí zápis komise výstavby z jednání dne 20. 1. 2010. 
č.usnesení:10/03/11/2 – Uvolnění finančních prostředků na slavnostní vyhlášení Sportovce Kralup 2009 
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města 2010, určených na činnost mládeže pro 
sportovní komisi ve výši 40.000 Kč na II. ročník slavnostního vyhlášení nejlepšího sportovce Kralup 2009. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
Ing. arch. Skalička: 

- kritika nepořádku ve městě, úklid psích exkrementů (TSM, MěP) 
- požaduje kontrolu evidence psů v Kralupech, kontrolu úklidu a míst košů a sáčků na psí exkrementy 
- pozvat na příští RM (23. 2. 2010) ředitelku MěP Mgr. Kostlivou 

 
 
 
 
Holeček, starosta města                  Libor Lesák, místostarosta 


