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V ý p i s  z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. května 2010 
(RM č. 10) 

Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/10/1/01 - Schválení programu RM č. 10 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 10 
RM schvaluje program 10. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 9/2010. 
 
II. OKTAJ 
č.usnesení:10/10/2/01 - Nájemní smlouva mezi Městem a Kralupskou sportovní, spol. s r. o., na užívané 
nemovitosti 
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Kralupskou sportovní, spol. s r. o., 
v předloženém znění, na nájem nemovitostí potřebných k zajištění činnosti předmětné městské společnosti.  
č.usnesení:10/10/2/02 - Návrh na jmenování vedoucího odboru výstavby a územního plánování 
RM jmenuje pana Jiřího Poláka do funkce vedoucího odboru výstavby a územního plánování, s účinností                         
od 1. 6. 2010. 
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/10/3/01 - Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 226.643,78 Kč na základě žádosti V. H. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 226.643,78 Kč a rozdělení splátky na dva termíny:  
  do 31. 5. 2010 - částku 100.000,00 Kč a  
  do 31. 12. 2010 - částku 126.643,78 Kč  
pro pana V.H. v Kralupech nad Vltavou.   
č.usnesení:10/10/3/02 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši 70.000,- Kč M. P. 
na základě žádosti ze dne 3. 5. 2010, na účel pořadové číslo 02) Zřízení ekologicky vhodného topení a přípravy 
TUV (plyn, elektr., dřevoplyn, solární) ve stávajícím domě, ve výši 70.000,- Kč.  
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2010. 
č.usnesení:10/10/3/03 - Žaloba Města Kralupy nad Vltavou proti žalovanému D. Z., druhá splátka úvěru 
DEZA za rok 2009 ve výši  226.643,78 Kč   
RM schvaluje žalobu ve věci žalobce Města Kralupy nad Vltavou proti žalovanému D. Z.– nezaplacenou 
druhou splátku úvěru DEZA za rok 2009 předat soudnímu exekutorovi Mgr. T. Pospíchalovi, Exekutorský úřad 
Nymburk, se sídlem ul. 28. října 1474, 288 02 Nymburk  
č.usnesení:10/10/3/04 – Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 63.460,26 Kč na základě žádosti R. A. 
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 63.460,26 Kč do termínu 30. 9. 2010 pro R. A. Upozornit 
R. A., že se jedná o poslední odložení termínu splátky. 
č.usnesení:10/10/3/05 – Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou ve výši  245.700,- Kč           
J. V., na základě žádosti ze dne 10. 5. 2010, na účel pořadové číslo 10) Obnova střechy (krytina i konstrukce  
starší 10 let) ve výši 245.700,- Kč, na opravu byt. domu v Kralupech nad Vltavou. 
Smlouva o půjčce bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2010. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/10/4/01 - Pronájem elektronického pokladního a odbavovacího systému – městské koupaliště 
v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje zajištění elektronického pokladního a odbavovacího systému v areálu městského koupaliště 
v Kralupech nad Vltavou na rok 2010, formou sezónního pronájmu od společnosti NESSY, spol. s r.o., se sídlem 
Hořická 28, Hradec Králové, za cenu 44.160 Kč vč. DPH/za sezonu (5 měsíců – květen až září).  
RM schvaluje uhradit nájemné za sezonu 2010 z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2010 (úspora za původně 
navržený mechanický vstupní turniket v rámci investiční akce „Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech 
nad Vltavou). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 44.160,-  Kč z kap. 5, § 3429, pol. 6121, org 97 – Rekonstrukce 
městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou, na kap. 5, § 3429, pol. 5169, org. 97, finanční prostředky budou 
použity na úhradu nájemného za elektronický pokladní a vstupní systém v areálu městského koupaliště za sezonu 
2010. 
Smlouvu se společnosti NESSY, spol. s r.o., uzavřít na dobu určitou 1 roku včetně výpovědi. 
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č.usnesení:10/10/4/02 - Žádost o prodloužení termínu dokončení díla „Rekonstrukce městského koupaliště 
v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Rekonstrukce městského koupaliště v Kralupech nad 
Vltavou“ do 14. 6. 2010 a prodloužení termínu vyklizení staveniště do 19. 6. 2010. 
č.usnesení:10/10/4/03 - Oprava římsy ZŠ Komenského náměstí čp. 198, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 110-10-5/RIaSM s firmou GUTTENBERG, s. r. o., Na Pískách 
596, 276 01 Mělník, na opravu římsy k zakázce „Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad 
Vltavou“, o navýšení celkové ceny o částku 270.588,88 Kč vč. DPH.  
č.usnesení:10/10/4/04 - Návrh odměn ředitelům TSM, PB, MěBP 
RM schvaluje přiznání odměny pro ředitele příspěvkové organizace TSM, PB, MěBP. 
č.usnesení:10/10/4/05 – Vodovodní přípojky k BD čp. 901, 902 v ul. Havlíčkova 
RM ukládá odboru RIaSM požádat stavební úřad o vydání územního souhlasu. 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky “Zhotovení přípojky vody k BD čp. 901, 902 v ulici Havlíčkova“, 
Kralupy nad Vltavou firmu Jaroslava Holečka, za celkovou částku 53.760,- Kč vč. DPH.  
RM schvaluje provedení jednorázové investiční akce „Zhotovení přípojky vody k BD čp. 901, 902 v ulici 
Havlíčkova, Kralupy nad Vltavou “, akce bude hrazena z rozpočtu MěBP. 
č.usnesení:10/10/4/06 – Záměr vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu OD Máj Perla 
RM bere na vědomí nové informace o záměru majitele objektu Perla na výstavbu fotovoltaické elektrárny              
na střeše objektu Perla 
č.usnesení:10/10/4/07 – Zajištění organizace výběrového řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na akci „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická II. etapa 
RM schvaluje zajištění organizace výběrového řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů, na akci „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická II. etapa“ společnost ACCON managers 
& partners, s. r. o., Praha 6, za celkovou cenu 66.000,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/10/5/01 – Žádost o schválení podnájmu bytu č. 29 v čp. 100 BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. 29 v čp. 100 Na Hrádku, na dobu určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011.  
č.usnesení:10/10/5/02 - Žádost o podnájem části nebytových prostor (CREDUM, s. r. o.) 
RM schvaluje podnájem části nebytových prostor-vinárny v pravém křídle KaSS třetí osobě a to panu Ondřeji 
Slapničkovi, spol. Sla & Kan, s. r. o., IČO 246770012, k provozování hostinské činnosti.  
Smlouva uzavřená mezi společností CREDUM, s. r .o., a Ondřejem Slapničkou, Sla & Kan, s. r. o., bude účinná 
od 1. 6. 2010. 
č.usnesení:10/10/5/03 - Žádost o pronájem části pozemku 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemků p. č. 133/41 a p. č. 146/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou             
o výměře cca 15 m2, za účelem umístění letní předzahrádky. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách                          
a na webových stránkách. 
č.usnesení:10/10/5/04 - Návrh na zhotovitele povrchu dětského hřiště na městském koupališti v Kralupech 
nad Vltavou 
RM schvaluje zhotovitelem umělého povrchu na dětském hřišti na městském koupališti firmu 4soft, s. r. o., 
Smetanova 567, Tanvald, IČO 28703324, za cenu 244.162,50 Kč včetně DPH. 
č.usnesení:10/10/5/05 - Návrh na schválení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí - PO Městský bytový podnik – 
návaznost na nové zřizovací listiny PO 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Kralupy nad Vltavou                              
a příspěvkovou organizací Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou, Hálkova čp. 991, Kralupy nad Vltavou 
278 01, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/10/5/06 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací MěBP dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 339/00/719/SM, uzavřené s příspěvkovou organizací Městský 
bytový podnik Kralupy nad Vltavou na objekty uvedené v čl. 1.1. smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, 
dohodou ke dni 31. 5. 2010. 
č.usnesení:10/10/5/07 - Hlášení volných bytů 
RM bere na vědomí hlášení volných bytů: 

Smetanova čp. 211, byt č. 2 o vel. 1+1, plocha 36,09 m2 
Havlíčkova čp. 902, byt č. 9 o vel. 1+1, plocha 38,11 m2 
Čechova      čp. 942, byt č. 1 o vel. 2+1, plocha 52,06 m2 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Havlíčkova čp. 902 s T. O., za podmínek stávající nájemní 
smlouvy, vyklizení a předání bytu č. 1, Strachov čp. 14. 
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RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 1, Čechova čp. 942 obálkovou metodou za podmínek schválených 
radou města dne 24. 2. 2009. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova čp. 211 s D. K. z veřejného zájmu na dobu             
1 roku. 
RM schvaluje přidělení bytu J. B. v domě Žižkova čp. 157 na dobu určitou 1 roku. Přidělení bytu je podmíněno 
souhlasem druhého spolumajitele domu čp. 157, Žižkova ul. 
č.usnesení:10/10/5/08 – Bytové záležitosti  
Prodloužení nájemních smluv v domech schválených k privatizaci 
RM bere na vědomí informaci o termínech prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku města – u bytů 
v domech schválených k prodeji v privatizaci na dobu 5 let, u nájemních smluv uzavřených z veřejného zájmu                  
a ze sociálních důvodů v bytech, které zůstávají v majetku města, na dobu 1 roku.  

 
Prodloužení nájemních smluv 6x 
č.usnesení:10/10/5/09 - Požární hydranty Obchodní dům „Máj“ 
RM bere na vědomí Zápis o kontrole požárních hydrantů Obchodní dům Máj ze dne 07. 05. 2010, vystavený 
firmou Jiří Halík, hasicí přístroje, požární hydranty, Dolany 261, Kralupy nad Vltavou. Protokol o kontrole 
obsahuje zápis, že revidované zařízení je schopno bezpečného provozu, termín příští kontroly 30. 04. 2011, tudíž 
výměna hliníkových ventilů za nové mosazné není nutná a nebude uskutečněna. 
č.usnesení:10/10/5/10 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemcích         
pp. 576/2, pp. 133/30, pp. 133/40, pp. 599/2 a pp. 599/5 v k. ú. Kralupy n/Vlt., jejichž vlastníky je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567,                             
za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč u délky trasy do 10 bm uložení do pozemků a 120,- Kč za každý 
další bm trasy.  K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:10/10/5/11 - Žádost o prodej pozemků v k. ú. Lobeček 
1) RM schvaluje záměr města vypůjčit (pronajmout) pozemky pp. 156/121 a pp. 156/24 v k. ú. Lobeček                      
o celkové výměře 582 m2, za účelem vybudování hrací plochy pro děti z přilehlého bytového domu čp. 565. 
2) RM nedoporučuje ZM schválení záměru města odprodeje pozemků pp. 156/121 a pp. 156/24 v k. ú. Lobeček 
o celkové výměře 582 m2, za účelem vybudování hrací plochy pro děti z přilehlého bytového domu čp. 565 
včetně zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek pp. 246. 
č.usnesení:10/10/5/12 - Žádost o souhlas se zápisem budovy do KN 
RM nesouhlasí se zápisem budovy ČD (býv. odbavovací haly) částečně postavené na pozemku města st. 1668              
v k. ú. Kralupy nad Vltavou do katastru nemovitostí. 
RM ukládá odboru RIaSM jednat s ČD o odprodeji pozemku st. 1668 pod budovou, případně směně pozemků. 
č.usnesení:10/10/5/13 - Žádost o převod komunikací s pozemkem pp. 147/66 v k. ú. Minice – VALERIAN, 
s. r. o. 
RM doporučuje předložit ZM ke schválení převod pozemku pp.147/66 o výměře 3.459 m2 včetně komunikace, 
chodníku, veřejného osvětlení a zeleně dle přepracované projektové dokumentace. 
RM ukládá odboru RIaSM projednat majetkoprávní vyřešení s vlastníky pozemků 

a) připravit barevnou verzi změn 
b) doložit samostatné vyjádření DI PČR na projekt 

č.usnesení:10/10/5/14 - Žádost Kralupské sportovní o udělení souhlasu RM k uzavření podnájemních 
smluv 
1) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupská sportovní, spol. s r.o., a P. H., na pronájem 
bytové jednotky v areálu hřiště Slavoj Mikovice, na dobu určitou do 31. 1. 2011, výše podnájemného 3.400,- 
Kč/měsíc, služby dle změřené spotřeby. 
 
2) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupská sportovní, spol. s r. o., a pí. Alenou 
Modlíkovou, Nad Školou 113, Vodochody, na pronájem nebytové jednotky - malý obchod v I. patře budovy 
zimního stadiónu u vstupního schodiště, na dobu určitou do 30. 4. 2011, výše podnájemného 1 250,- Kč/měsíc 
(vč. DPH), služby stanovené paušálem ve výši 875,- Kč (vč. DPH).  
 
3) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupská sportovní, spol. s r. o. a SOŠ a SOU, Kralupy 
nad Vltavou, na pronájem víceúčelového hřiště u SOŠ a SOU, dobu neurčitou, výše podnájemného - hodinová 
sazba 120,- Kč (vč. DPH), fakturováno bude dle rozpisu vyučujících hodin. 
 
4) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupská sportovní, spol. s r. o., a TJ Kralupy,                      
na podnájem kanceláře č. 002 v I. patře budovy zimního stadionu, na dobu neurčitou, výše podnájemného                   
a služeb 520,- Kč/měsíc. (vč. DPH).  
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5) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Kralupská sportovní, spol. s r. o., a Miroslav Vintr - 
biliárový klub, Vltavská 211, Nelahozeves, na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy zimního stadionu - 
bývalý restaurační salónek + WC, na dobu neurčitou, výše podnájemného a služeb 13.200,- Kč/měsíc (vč. DPH), 
s výpovědní dobou 3 měsíců bez uvedení důvodu.   
č.usnesení:10/10/5/15 – Privatizace 3. vlna, žádost o souhlas s umístěním sídla bytového družstva BD 
TENDEA 621/32 
RM souhlasí s umístěním sídla BD TENDEA 621/32 na adrese: Čechova čp. 621/32, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou . 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/10/6/01 - Odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. pol. roku 2010 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2010. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací.  
č.usnesení:10/10/6/02 – Návrh smluv o výpůjčce nemovitostí mezi městem a Základní uměleckou školou, 
Kralupy nad Vltavou, Městským muzeem v Kralupech nad Vltavou a Domem dětí a mládeže Kralupy nad 
Vltavou – návaznost na nové zřizovací listiny 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem a Základní uměleckou školou, 
Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem a Městským muzeem v Kralupech 
nad Vltavou, ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem a Domem dětí a mládeže                         
v Kralupech nad Vltavou, ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/10/6/03 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 při pořádání hudebního 
festivalu (Zelený zákal), konaný v Kralupech nad Vltavou – louka za letním koupalištěm dne: 26. 6. 2010                   
od 14:00 hod do 27. 6. 2010 do 02:00 hod. 
Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Matěj Mantlík. 
č.usnesení:10/10/6/04 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 při pořádání akce                   
2. ročníku setkání přátel (narozeninová oslava), konané v Kralupech nad Vlt. – louka pod Strachovem dne: 
21. 5. 2010 od 16:00 hod do 22. 5. 2010 do 02:00 hod 
Za nedodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Jan Kašpar, Pavel Hrabal. 
č.usnesení:10/10/6/05 – Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí prázdninový provoz Městské knihovny.  
č.usnesení:10/10/6/06 – Žádost o finanční příspěvek na poskytování rané péče občanům Kralupska 
RM schvaluje finanční příspěvek pro Ranou péči Diakonie Praha – Stodůlky ve výši 2.000,- Kč. 
č.usnesení:10/10/6/07 Příspěvek pro SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou (prevence kriminality) 
RM schvaluje SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou příspěvek na preventivní adaptační pobyt ve výši 10.000,- Kč. 
RM schvaluje vyplacení příspěvku SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou příspěvek na preventivní adaptační pobyt 
z kap. 2, § 3123, pol. 5339. 
č.usnesení:10/10/6/08 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 260 v DPS V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, na dobu 
určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011. 
č.usnesení:10/10/6/09 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 262 v DPS V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, na dobu 
určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011. 
č.usnesení:10/10/6/10 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 463 v DPS V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, na dobu 
určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011. 
č.usnesení:10/10/6/11 – Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 310 v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru 1171, Kralupy 
nad Vltavou, na dobu určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011. 
č.usnesení:10/10/6/12 – Krajský program prevence kriminality 2010 – Středočeský kraj – Neinvestiční 
projekty 
RM bere na vědomí výši dotací z Krajského programu prevence kriminality 2010 – Středočeský kraj- 
Neinvestiční projekty. 
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č.usnesení:10/10/6/13 – Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu z  kap. 2, § 4329, pol. 5169 na kap. 2, § 3123, pol. 5339 ve výši 10.000,- Kč, 
na adaptační pobyt žáků 1. ročníku SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou 
č.usnesení:10/10/6/14 – Žádost o revokaci části usnesení RM č. 10/09/6/09 ze dne 4. 5. 2010, informace                
o uzavření MŠ o prázdninách  
RM nerevokuje část usnesení RM ze dne 4. 5. 2010, č. 10/09/6/09, které se týká prázdninového provozu                          
ZŠ a MŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:10/10/6/15 – Žádost Českého rybářského svazu Kralupy nad Vltavou o příspěvek na činnost 
dětí a mládeže 
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč pro Český rybářský svaz Kralupy nad Vltavou                       
na činnost dětí a mládeže z kap. 2, § 3429 zájmová činnost a rekreace, pol. 5229 neinv. dotace nezisk. 
organizacím org. 5666 /grantové schéma 2010/.   
č.usnesení:10/10/6/16 – Žádost o. s. PES PRO TEBE – výcvik vodících a asistenčních psů o příspěvek                   
na soustředění 
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč pro občanské sdružení PES PRO TEBE - výcvik 
vodících a asistenčních psů na 5. ročník soustředění držitelů vodících psů pro nevidomé, který se koná 
v Kralupech nad Vltavou od 5. 6. 2010 do12. 6. 2010 z kap. 2, § 3429 zájmová činnost a rekreace, pol. 5229 
neinv. dotace nezisk. organizacím org. 5666 /grantové schéma 2010/.   
č.usnesení:10/10/6/17– Rozpočtová změna Farní charita 
RM schvaluje rozpočtovou zněnu z  kap. 2, §4329, pol. 5164 na kap. 2, § 4329, pol. 5223 ve výši 20.000,- Kč, 
na letní tábor Farní charity. 
č.usnesení:10/10/6/18 – Žádost o kartu volného parkování v zónách parkovacích automatů pro OS sociální 
služby města 
RM souhlasí s vydáním dvou parkovacích karet Technickými službami města Kralupy nad Vltavou, 
opravňujících k parkování vozidel pečovatelské služby ve zpoplatněných zónách, bez poplatku. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/10/7/01 - Ulice J. Palacha - zeleň 
RM nesouhlasí, aby byla orgánu státní správy ochrany přírody podána žádost o pokácení stávajících stromů            
(32 ks lip – Tilia cordata). 
RM ukládá TSM provést novou pokládku kabelu pro VO do nově rekonstruovaného chodníku v ul. J. Palacha. 
 
VIII. Marketing, dotace 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/10/9/01 – Privatizace 4. vlna, přehled cen bytových domů 
Odloženo, Ing. Czechmann přepracuje posudky. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, ,VY) 
č.usnesení:10/10/10/1 - Povolení uzavírky silnice 
RM schvaluje vedení objízdné trasy pro nákladní dopravu po dobu stavebních prací, tj. na den 27. 5. 2010,                  
po silnici č. III/10147 (ul. Hybešova). 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/10/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 17. 3. 2010 a 21. 4. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 22. 3. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10. 5. 2010. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/10/12/1 – Přehled uzavřených smluv za 1. čtvrtletí 2010 
RM bere na vědomí Přehled uzavřených smluv za 1. čtvrtletí 2010. 
č.usnesení:10/10/12/2 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za duben 2010. 
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XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/10/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1) RM ukládá RIaSM a MěBP navrhnout bytové domy (seznam), které zůstanou v majetku města a provést 
pasportizaci těchto domů a navrhnout případné nutné investiční náklady do oprav. 
2) RM doporučuje ZM řešit způsob využití finančních prostředků zbývajících ve svazku obcí (VKM) dle 
návrhů p. Kyllara, rozdělením financí podle množství držených akcií v jednotlivých obcích. 
2) RM bere na vědomí umísťování přístavních můstků ve dnech 19.- 20. 5. a 24.- 25. 5. 2010, mezi mosty                    
na pravém břehu Vltavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


