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V ý p i s   z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 
(RM č. 7) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/07/1/01 - Schválení programu RM č. 7 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 7 
RM schvaluje program 7. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
6/2010. 
 
č.usnesení:10/07/1/02 - Oprava usnesení č. 10/06/5/08, ze dne 23. 3. 2010 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby č.usnesení:10/06/5/08 – Bytové záležitosti, bod 3)                            
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:10/07/2/01 - Žádost o řešení dopravní situace „Mikovice“ 
RM bere na vědomí dopis s žádostí o řešení dopravní situace v ulici „Na Velvarské silnici“. 
RM ukládá Technickým službám Kralupy nad Vltavou, v součinnosti s dopravní komisí, odborem DOP                        
a RIaSM, navrhnout řešení dané situace. Objednat zaměření a dopravní studii. 
č.usnesení:10/07/2/01 - Nový poskytovatel internetového připojení pro MěÚ 
RM schvaluje uzavření smlouvy se spol. „Ing. Jiří Havel - KnVnet“ na poskytování internetového připojení                  
pro budovy MěÚ, za cenu 15.000,- Kč (bez DPH) měsíčně, za dodržení technických a smluvních podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.  
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/07/3/01 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou, na 
výměnu topení  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70.000,- Kč panu 
J. Z., na účel pořadové číslo 02) Zřízení ekologicky vhodného topení a přípravy TUV (plyn, elektr. dřevoplyn, 
solární). 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 12. 5. 2010. 
č.usnesení:10/07/3/02 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou na 
výměnu oken  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70.000,- Kč panu 
J. K. na účel pořadové číslo 09) výměna oken starších 10 let  
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 12. 5. 2010. 
č.usnesení:10/07/3/03 - Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 44.195,54 Kč na základě žádosti paní D. H. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 44.195,54 Kč do termínu 31. 12. 2010 pro paní D. H.  
č.usnesení:10/07/3/04 - Převedení finanční částky na účet Kralupské sportovní, s. r. o., finanční dar                  
od společnosti Nowaco Czech republic, s. r. o. 
RM bere na vědomí převedení finanční částky ve výši 309.960,- Kč na účet Kralupské sportovní, s. r. o.,            
- nevyčerpaný finanční dar od společnosti Nowaco Czech republic, s. r. o., určený na víceúčelové hřiště. 
č.usnesení:10/07/3/05 - Povolení splátek na úhradu pohledávky p. J. P. 
1. RM schvaluje úhradu pohledávky J. P. v celkové výši 81.520,- Kč, za pronájem nebytových prostor za 
období 9-12/2009 na Zimním stadionu do 30. 6. 2010.  
2. RM schvaluje vymáhat smluvní pokutu ve výši 27.000,- Kč J. P. v případě, že dlužná částky 81.520,- Kč 
nebude uhrazena do 30. 6. 2010. 
č.usnesení:10/07/3/06 - Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 84.414,51 Kč na základě žádosti paní M. E. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 84.414,51 Kč do termínu 31. 12. 2010 pro paní M. E.   
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/07/4/01 - Administrace programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“ 
RM bere na vědomí administraci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“. 
č.usnesení:10/07/4/02 – Staženo, materiál bude předložen  RM 20. dubna 
 
č.usnesení:10/07/4/03 - Výzva - „Dodávka revizí elektro v objektech města na období 2010-2016“ 
RM souhlasí s návrhem výzvy na výběrové řízení „Dodávka revizí elektro v objektech města na období                 
2010-2016“. 
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RM souhlasí s návrhem hodnotící komise na výzvu „Dodávka revizí elektro v objektech města na období                 
2010-2016“. 
č.usnesení:10/07/4/04 - Oprava fasády – ZŠ Komenského náměstí čp. 198, Kralupy nad Vltavou, výběr 
zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky: „Oprava fasády – ZŠ Komenského náměstí čp. 198, Kralupy nad 
Vltavou“ spol. GUTTENBERG, s. r. o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, za částku 7,086.269,05 Kč vč. DPH                
a jako náhradníka spol. JURIS LTM, s. r. o., Želetická 2194, 412 01 Litoměřice, za částku 7,965.086,23 Kč               
vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/07/5/01 – Přidělení družstevního bytu č. 24 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 24 v čp. 100 Na Hrádku p. J. T. do nájmu, na dobu neurčitou, jako 
novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“, s účinností                   
od 1. 5. 2010.  
č.usnesení:10/07/5/02 - Žádosti o pronájem nebytových prostor v areálu městského koupaliště. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové ploše 374 m2 - v suterénu,                             
1. a 2. nadzemním podlaží (včetně teras), v objektu hlavní budovy městského koupaliště, ul. Ke koupališti                
čp. 600, k. ú. Lobeček, za účelem zřízení provozu hostinské činnosti, s Hanou Míčkovou, za nájemné ve výši 
100.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let.   
Nájemce provede veškeré úpravy, potřebné k provozu hostinské činnosti na vlastní náklady tak, aby provoz byl 
zahájen 1. 7. 2010. Nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu a zákonné revize na své náklady po celou dobu 
nájmu.  
č.usnesení:10/07/5/03 - Návrh na schválení provozní doby a vstupného na letní koupaliště v sezóně 2010 
RM schvaluje dobu provozu  letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro sezónu 2010:  

červen                      10:00 – 20:00 hod. 
červenec – srpen      09:00 – 21:00 hod.     
září                           10:00 – 19:00 hod.    

Areál koupaliště bude otevřen v uvedených měsících všechny dny v týdnu. 
 
RM schvaluje cenu vstupného do areálu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro  sezónu 2010: 

Dospělí     80,- Kč 
děti do 3 let     20,- Kč 
děti 3 – 15 let, ZTP,ZTP/P   50,- Kč 
permanentka dospělí                720,- Kč/ 10 vstupů 
permanentka děti 3-15, ZTP, ZTP/P              450,- Kč/ 10 vstupů 
PO – NE od 18:00 hod.   poloviční vstupné 

č.usnesení:10/07/5/04 - Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace  
Plavecký bazén z roku 2009 
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén za rok 2009 ve výši               
+ 2,223.719,00 Kč následovně:  
Rezervní fond   652.319,00 Kč 
Investiční fond   170.000,00 Kč 
Převod na účet zřizovatele            1.401.400,00 Kč 
č.usnesení:10/07/5/05 - Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství 
RM schvaluje spol. STEP, spol. s r. o., prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na opravu 
chodníku v k. ú. Mikovice v rozsahu 186 m2 na dobu od 12. 4. do 26. 4. 2010. 
č.usnesení:10/07/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – Telefónica O2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního 
vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku pp. 66/1 a pp. 67/2 v k. ú. Mikovice, jejichž vlastníky je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 
266/2, IČ 60193336, za jednorázovou úhradu ve výši 2.110,- Kč + DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:10/07/5/07 – s t a ž e n o  
 
č.usnesení:10/07/5/08 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynové přípojky na pozemku 
pp. 398/2 a pp. 199/5 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníky je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch STP Net,               
s.  r. o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, IČ 27455611, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:10/07/5/09 - Návrh na odstoupení od smlouvy – ADAM CAR, s. r. o. 
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RM bere na vědomí informaci o přihlášení pohledávky ve výši 28.500,- Kč společnosti ADAM CAR, s. r. o.              
do insolventního řízení Krajskému soudu v Praze 
RM schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č.129/08/700/SM, uzavřené 
mezi ADAM CAR, s. r. o. a městem Kralupy nad Vltavou, z důvodu neplacení nájemného.  
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/07/6/01 - Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z kap. 2, § 3522, pol. 5171 na kap. 2, § 3522, pol. 5169 ve výši 29.537,- Kč. 
č.usnesení:10/07/6/02 – Žádost obce Postřižín 
RM bere na vědomí žádost obce Postřižín o umístění dětí z jejich obce v MŠ v Kralupech. 
RM neschvaluje umístění dětí z obce Postřižín v Mateřské škole v Kralupech nad Vltavou, ul. Dr. E. Beneše. 
č.usnesení:10/07/6/03 – Žádost o schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací      
za rok 2009 
RM schvaluje zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2009                           
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
ZŠ Gen. Klapálka: převod částky ve výši 254.133,- Kč do rezervního fondu školy na částečné opravy 
tělocvičen a částečné řešení otázky jejich vytápění. K řešení oplocení venkovního školního hřiště a opravu 
běžecké dráhy.  

  
ZŠ Revoluční: převod částky ve výši 127.400,- Kč do rezervního fondu. Přesun finanční částky ve výši          
50.000,-Kč do fondu odměn. 

 
ZŠ Komenského nám.: převod finanční částky ve výši 173.593,20 Kč do rezervního fondu, kde bude použita             
na rekonstrukci výdejního pultu ve školní jídelně. Převod finanční částky ve výši 20.000,- Kč do fondu odměn.     
  
ZŠ a MŠ Třebízského: převod finanční částky ve výši 243.445,71 Kč do rezervního fondu, kde budou použity 
na rekonstrukci okapů na celé budově, malby v druhém patře a na posílení zvýšených nákladů na topení v roce 
2010.   Převod částky ve výši 48.634,70 Kč do fondu odměn, k posílení rozpočtu mzdových prostředků.     
 
MŠ Gen. Klapálka: převod celé částky ve výši 2.685,92 Kč do investičního fondu.  

 
MŠ Dr. Ed. Beneše: převod částky ve výši 64.032,36 Kč do rezervního fondu. 
převod částky ve výši 116.754,68 Kč do investičního fondu.  
 
ZŠ 28. října: převod částky ve výši 7.403,20 Kč do rezervního fondu, finanční částku ve výši 2.000,-Kč převod 
do fondu odměn k posílení rozpočtu mzdových prostředků.     
 
ZŠ praktická: převod 20.000,- Kč do fondu odměn k posílení rozpočtu mzdových prostředků,  
finanční částku ve výši 48.443,- Kč, převod do rezervního fondu. 
 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou: převod celkové částky ve výši 14.269, 86 Kč do fondu odměn, kde poslouží jako 
rezerva mzdových prostředků. 

 
Městské muzeum: odloženo do příští RM. 
 
DDM: převod částky ve výši 143.100,00Kč do fondu odměn k posílení rozpočtu mzdových prostředků                           
a zbývající částku ve výši 35.847,50 Kč převod do rezervního fondu. 
 
KaSS: převod finanční částky ve výši 320.585,-Kč do investičního fondu. 
Částku ve výši 42.663,- Kč převod do fondu odměn a zbývající částku ve výši 100.000,- Kč převod                         
do rezervního fondu. 
č.usnesení:10/07/6/04 – Žádost o schválení dodavatele nákupu konvektomatu pro ZŠ Komenského 
RM schvaluje výběr dodavatele pro ZŠ Komenského nám., k zakoupení elektrického konvektomatu do školní 
kuchyně, spol. TES, spol. s r. o., Hromádky z Jistebnice čp. 867, 583 01 Chotěboř, za cenu 183.408,- Kč. 
Jako náhradníka spol. ZICH a spol. s r.o., Na Štěpníku čp. 32, 503 04 Černošice n. L., za cenu 219.840,- Kč. 
 
 
č.usnesení:10/07/6/05 – Žádost Farní charity o příspěvek na provoz nízkoprahového zařízení pro děti                      
a mládež – romského klubu Rep Sun a sociální poradny 
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RM schvaluje příspěvek ve výši 35.000,- Kč Farní charitě Kralupy nad Vltavou na provoz a platby energií 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, s názvem romský klub Rep Sun a poradenské centrum při FCH 
Kralupy. 
č.usnesení:10/07/6/06 – Letní tábor Farní charity Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje finanční příspěvek pro letní tábor Farní charity Kralupy nad Vltavou ve výši 20.000,- Kč.  
č.usnesení:10/07/6/07 – Návrh smluv o výpůjčce nemovitostí mezi městem, ZŠ praktickou a ZŠ 28. října, 
návaznost na nové zřizovací listiny PO 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí – areálu školy, mezi městem a ZŠ praktickou, 
Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí – areálu školy, mezi městem a ZŠ 28. října čp. 182, 
okres Mělník, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/07/6/08 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou 
pro p. M. Š., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení. 
č.usnesení:10/07/6/09 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s pí R. J. od 
1. 5. 2010 do 30. 4. 2011. 
č.usnesení:10/07/6/10 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou s p. J. K., na 
dobu určitou od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011. 
č.usnesení:10/07/6/11 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu č. 359 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad 
Vltavou pro paní Josefu Dědičovou, nar. 8. 11. 1927, trvale bytem Vrchlického čp. 552, Kralupy nad Vltavou               
na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/07/6/12 – Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou, pro manž. L. na dobu 
určitou 1 roku od usnesení RM. 
č.usnesení:10/07/6/13 – Informace o přijetí daru 
RM bere na vědomí, přijetí daru pro potřeby pečovatelské služby, tzv. "schodolez" v hodnotě 123.138,- Kč. 
č.usnesení:10/07/6/14 – Informace o získání dotace z MPSV 
RM bere na vědomí přidělení dotace z MPSV na pečovatelskou službu ve výši 500. 000,- Kč a na odlehčovací 
službu ve výši 100.000,- Kč na rok 2010.   
č.usnesení:10/07/6/15 – Schválení Výzvy KaSS více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky 
„Koupě služebního vozidla pro KaSS v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh Výzvy KaSS Kralupy nad Vltavou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky – 
„Koupě služebního vozidla pro KaSS v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat výzvou následující firmy: 

- Auto Schwab, s. r. o., Dr. Steinera 2741, 272 01 Kladno-Kročehlavy 
- Domanský, s. r. o., Zemědělská 195, 250 66 Zdiby 
- C-Car, s. r. o., provozovna CITROEN C-Car Svoboda,  Mostní 749, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- neznámý zájemce prostřednictvím webových stránek města a úřední desky MěÚ 

 
VII. ŽP+zeleň  
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/07/8/01 - Žádost o užití znaku města 
RM schvaluje užití městského znaku v knize „Města a obce očima dětí“, vydavatel spol. History, s. r. o. 
č.usnesení:10/07/8/02 - Výzva na zpracovatele žádosti o dotaci z OPŽP na akci „Varovný monitorovací 
systém před povodněmi města Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, na realizaci 
akce „Varovný monitorovací systém před povodněmi města Kralupy nad Vltavou“, ve znění přílohy                           
č. 1 důvodové zprávy. 
RM schvaluje obeslat potencionálního zhotovitele akce, výzvu vyvěsit na úředních deskách a www stránkách 
města. 
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání hodnotící komise. 
č.usnesení:10/07/8/03 - Soustředění dětského oddílu SDH Kralupy nad Vltavou 
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RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro SDH Kralupy nad Vltavou, na akci „Soustředění 
dětského oddílu SDH Kralupy nad Vltavou“, konanou v termínu 20. 5. - 23. 5. 2010 v Mukařově u Jablonce. 
č.usnesení:10/07/8/04 – Monitoring tisku 
Odloženo. 
č.usnesení:10/07/8/05 – Letecké snímkování Kralup nad Vltavou 
RM schvaluje pořízení leteckých snímků Kralup nad Vltavou. 
RM pověřuje Lenku Moravcovou k jednání se spol. SYNTHOS Group, a. s., na společném výběru zhotovitele 
leteckých snímků města. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/07/9/01 - Pořízení vysavače psích exkrementů 
Odloženo, prověřit cenu čtyřkolky. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/07/11/1 – Zápisy z komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise dne 18. 2. a 25. 3. 2010.  
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 31. 3. 2010. 
 
XII. Informace na vědomí  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
č.usnesení:10/07/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1) RM schvaluje u PO ZŠ Revoluční ul., ZŠ ul. Třebízského, ZŠ ul. Gen. Klapálka, MŠ ul. Gen. Klapálka, 

MŠ ul. Dr. E. Beneše vést účetnictví ve zjednodušené formě. 
2) RM souhlasí s uložením volných finančních prostředků ve výši 25 mil. Kč ze základního běžného účtu             

u GE Money Bank na účet s jednoměsíční výpovědní lhůtou – revolving. 
3) RM ukládá TSM vytvořit vyhrazené parkovací místo pro účely DDM v ulici Smetanova. 
4) RM uděluje výjimku z OZV č. 1/2010 při pořádání akce „Pálení čarodějnic“ pro FK Čechie Kralupy                 

na 30. 4. 2010 do 02:00 hod. Za nedodržení náležitostí OZV č. 1/2010 odpovídá Petr Kostelníček. 
5) RM schvaluje poskytnutí finanční částky 10.000,- Kč divadelnímu souboru „Scéna“ na účast                             

na divadelním festivalu v Lucembursku. 
6) RM bere na vědomí nabídku prof. Jarského na ocenění tří variant rekonstrukce OD Máj na MěÚ. 
7) RM bere na vědomí informaci o kauze R. N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města     Libor Lesák, místostarosta  


