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V Ý P I S   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. srpna 2010 
(RM č. 15) 

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:10/15/1/01 - Schválení programu RM č. 2 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 2 
RM schvaluje program 15. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu               
RM č. 14/2010. 
RM schvaluje program mimořádného zasedání ZM, které se bude konat 11. srpna 2010. 
 
II. OKTAJ+STA 

  
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/15/3/01 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 4 pro rok 2010 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se „Zásadami“, v platném znění 
RM schvaluje vyhlášení Výběrového řízení č. 4 pro rok 2010 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Kralupy nad Vltavou od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2010 dle čl. VI. odst. 2. schválených „Zásad“ ze dne 18. 5. 2005,               
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 v platném znění.   
Výběrové řízení č. 4 pro rok 2010 bude vyvěšeno od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2010 na úřední desce městského úřadu 
a na www stránkách města. Zájemci o půjčku z FRB města Kralupy nad Vltavou můžou podávat žádosti                     
do 27. 9. 2010.  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/15/4/01 - Komise na akci – Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická – II. etapa 
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. termínů,          
na akci: „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická – II. etapa“ a „MŠ Mikovická II. etapa – rekonstrukce 
kuchyně“, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:10/15/4/02 - „Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu U8, ZŠ Revoluční v Kralupech nad 
Vltavou “ – žádost o prodloužení termínu dokončení díla 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu U8,                  
ZŠ Revoluční v Kralupech nad Vltavou“ do 25. 08. 2010 (tj. o 5 kalendářních dnů), z důvodu realizace nové 
podlahy z keramické dlažby na centrální chodbě v přízemí objektu. Veškeré ostatní práce budou dokončeny                   
v původním termínu – tj. do 20. 08. 2010. Předmětná změna termínu dokončení díla bude smluvně ošetřena 
dodatkem SOD č. 1. 
č.usnesení:10/15/4/03 - Žádost (petice) o úpravu komunikaci v Kralupech nad Vltavou - Minicích – 
lokalita Pod Hradištěm 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o žádosti (petici) občanů, týkající se úpravy komunikací 
v lokalitě Pod Hradištěm v Kralupech nad Vltavou - Minicích. 
RM schvaluje zařazení finančních prostředků na opravu komunikací v lokalitě Pod Hradištěm v Kralupech nad 
Vltavou – Minicích v celkové výši 1,800.000 Kč do návrhu rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011. 
č.usnesení:10/15/4/04 – Nové vchodové dveře ZŠ Komenského nám.  
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výroba, dodávka a montáž 2 ks nových vchodových dveří                         
v ZŠ Komenského nám. čp. 198 v Kralupech nad Vltavou spol. P. a M. Týř, Veltrusy, za cenu 194.400,- Kč                 
vč. DPH. 
č.usnesení:10/15/4/05 – Vstup do komunikace v ulici Na Baště 
RM schvaluje vstup do komunikace v ulici Na Baště, Kralupy nad Vltavou z důvodu provedení nové 
kanalizační přípojky pro dům čp. 974, pokud nekoliduje se zárukou na tuto komunikaci. Podmínkou je splnění 
požadavků správce místních komunikací. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/15/5/01 – Privatizace IV. vlna 
1) RM schvaluje termín odeslání nabídek, ve znění uvedeném v příloze, všem oprávněným nájemcům 

bytových domů tř. Legií čp. 416, Přemyslova čp. 639, Přemyslova čp. 640, Přemyslova čp. 641, 
Přemyslova čp. 642, Přemyslova čp. 58 a J. Palacha čp. 795 na 1. září 2010. 
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2) RM doporučuje ZM schválit prodej podílů na nemovitostech prodávaných ve IV. vlně privatizace, které 
zůstanou v majetku města obálkovou metodou 3. osobě ihned při prodeji domu. 

3) RM schvaluje provedení jednorázové investiční akce Zhotovení vodovodních přípojek k bytovým domům 
čp. 642 a čp. 58 Přemyslova ulice a čp. 919 a čp. 920 Šafaříkova ulice, Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky na realizaci této akce budou použity z příjmů privatizace. 

4) RM ukládá odboru RIaSM zažádat o stavební povolení a připravit zjednodušené poptávkové řízení               
na akci Zhotovení vodovodních přípojek k  bytovým domům čp. 642 a čp. 58 Přemyslova ulice a čp. 919                 
a čp. 920 Šafaříkova ulice, Kralupy nad Vltavou. 

5) RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na akci „Zhotovení vodovodních přípojek k  bytovým 
domům čp. 642 a čp. 58 Přemyslova ulice a čp. 919 a 920 Šafaříkova ulice, Kralupy nad Vltavou“ ve výši 
150.000,00 Kč z příjmů privatizace. 

č.usnesení:10/15/5/02 - Návrh na schválení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí - PO Plavecký bazén – 
návaznost na nové zřizovací listiny PO 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Kralupy nad Vltavou                               
a příspěvkovou organizací  Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou, V Luhu čp. 1089, Kralupy nad Vltavou 
278 01, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/15/5/03 - Bytové záležitosti  
prodloužení stávajících nájemních smluv nebo přechod užívacího práva k bytu 
č.usnesení:10/15/5/04 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN a VN na pozemcích města pp. 669/1 a st. 72/7 v k. ú. 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 10bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení                       
do ostatních pozemků. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:10/15/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
- přípojky NN na pozemku města pp. 357/62 v k. ú. Mikovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,                     
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši 1.750,- Kč za prvních 10 bm 
trasy a 60,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. K  náhradě za zřízení věcného břemene bude 
připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:10/15/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice- Lidové nám. – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení, 
4 rozpojovacích skříní a 6 pojistkových skříní na pozemcích města pp. 168/53, pp. 328/1, pp. 328/11, pp. 352/1, 
pp. 353/1, pp. 353/2, pp. 353/8, pp. 353/9, pp. 353/10, pp. 353/12, pp. 353/13, pp. 353/14, pp. 353/15,                       
pp. 353/16, pp. 353/17, pp. 544/2, pp. 546/2, pp. 549/2, pp. 551, pp. 552/1 a pp. 354/1 v k. ú. Mikovice                        
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 náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20 %. 
č.usnesení:10/15/5/07 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
- přípojky NN a přípojkové skříně v plastovém pilíři na pozemcích města pp. 59/8 a pp. 524/3 v k. ú. Minice,              
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 náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:10/15/5/08 - Hlášení volných  bytů 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 5, Havlíčkova čp. 902 obálkovou  
metodou za podmínky rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemce a podmínek schválených radou města           
dne 24. 2. 2009 a doplněných dne 1. 6. 2010. 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 11, Šafaříkova čp. 919 obálkovou metodou za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce a podmínek schválených radou města dne 24. 2. 2009 a doplněných                          
dne 1. 6. 2010. 
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 7, Šafaříkova čp. 918 obálkovou metodou za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce a podmínek schválených radou města dne 24. 2. 2009 a doplněných                
dne 1. 6. 2010. 
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č.usnesení:10/15/5/09 – Žádost o nájem částí pozemku v útulku pro psy 
RM neukládá odboru RIaSM jednat s provozovatelkou útulku pro psy pí. Kolkovou o případném oddělení části 
pozemku v útulku tak, aby tato část mohla být následně nabídnuta k nájmu zveřejněním záměru města.  

č.usnesení:10/15/5/10 – Revokace části usnesení (oprava kanalizace v pivovaru) 
RM revokuje svého usnesení č. 10/13/4/04 ze dne 29. 6. 2010 v části týkající se finančních prostředků                    
na opravu kanalizace v pivovaru takto:  
Oprava kanalizace, celkem ve výši 72.972,- Kč, bude hrazena z finančních prostředků hospodářské činnosti 
původně určených na provoz  hřiště „Slavoj Mikovice“.   
č.usnesení:10/15/5/11 – Žádost o rozpočtové změny 
RM schvaluje rozpočtové změny na kap. č. 7 - SM: 
č.usnesení:10/15/5/12 – Záměr města (pronájem části pozemku k zahrádkaření v k. ú. Kralupy) 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní číslo st. 157 v k. ú. Kralupy o výměře 30 m2                      

k zahrádkaření. Záměr města bude zveřejněn na úřední desce a webu města. 
č.usnesení:10/15/5/13 – Žádost o prominutí platby nájemného v Třebízského čp. 524 
Odloženo. 
č.usnesení:10/15/5/14 – Revokace části usnesení č.:10/10/4/05 – Vodovodní přípojky k BD čp. 901, 902         
v ul. Havlíčkova 
RM revokuje část usnesení RM č. 10/10/4/05 ze dne 18. 5. 2010 ve třetím odstavci takto: 
RM schvaluje uhrazení akce „Zhotovení přípojky vody k BD čp. 901, 902 v ulici Havlíčkova, Kralupy nad 
Vltavou“ z příjmů privatizace byt. fondu. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/15/6/01 - Plnění usnesení ze dne 27. 1. 2010 na body stížnosti rodičů na stav MŠ U Jeslí 
RM bere na vědomí na vědomí závěr inspekční zprávy a odpověď na dopis rodičů.  
č.usnesení:10/15/6/02 - Úhrada faktur LSPP 
RM bere na vědomí faktury za LSPP za období od dubna 2010 do června 2010 a souhlasí s jejich proplacením. 
č.usnesení:10/15/6/03 - Úhrada faktury za Noclehárnu pro osoby bez přístřeší za rok 2009 a rozpočtová 
změna 
RM souhlasí s rozpočtovou změnou na kap. č. 2. 
č.usnesení:10/15/6/04 - Žádost Městského muzea o převod finančních prostředků z kapitoly 501-exponáty 
na kapitolu 512-cestovné 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou převedení finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč 
v rámci rozpočtu muzea. 
č.usnesení:10/15/6/05 - Žádost Městského muzea o převedení finančních prostředků z rezervního fondu                          
do investičního fondu za účelem vytvoření stálé dílny 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou  převedení finanční částky ve výši 7.000,- Kč 
z rezervního fondu do investičního fondu v roce 2010  
č.usnesení:10/15/6/06 - Žádost Městského muzea o převod finančních prostředků z rezervního fondu                       
do investičního fondu za účelem přemístění 1 pracovního místa v depozitáři 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou  převedení finanční částky ve výši 9.000,- Kč 
z rezervního fondu do investičního fondu v roce 2010. 
č.usnesení:10/15/6/07 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury: 
č.usnesení:10/15/6/08 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 452 v DPS V Luhu 1181, Kralupy n. Vlt. 
č.usnesení:10/15/6/09 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku panu Petru Losovi z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010                      
při pořádání jednorázové kulturní akce – oslava v Baru 9mm., konané v Žižkově ulici čp. 463 v Kralupech nad 
Vltavou dne 22. 8. 2010 od 20:00 hod do 23. 8. 2010 do 02:00 hod. 
Předpokládaný počet účastníků 40. Za nedodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Los. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/15/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu  
RM souhlasí převedením finančních prostředků na kap. 9 - ŽP. 
 
VIII. Marketing, dotace 
xxxxx 
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IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/15/9/01 - Volné mobilní telefony 
RM bere na vědomí nabídku dvou mobilních telefonů s tarify „Podnikatel 200“ a „Podnikatel 300“ s možností 
převedení smlouvy na nového uživatele. 
č.usnesení:10/15/9/02 - Plánované opravy výtluků na komunikacích v druhém pololetí roku 2010 
RM bere na vědomí provedení oprav komunikací v druhém pololetí roku 2010 dle předloženého plánu. 
č.usnesení:10/15/9/03 - Zabezpečení přechodu pro chodce u školy v ulici 28. října 
RM schvaluje variantu č. 2 zabezpečení přechodu pro chodce u školy v ulici 28. října, financování bude 
zajištěno z rozpočtu města.   
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, ,VY) 
xxxxx 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/15/11/1 - Přenosné banery 
RM bere na vědomí informaci, že náklady za výrobu již schválených 2 ks přenosných banerů se znakem města, 
logem maskota kralupských sportovců a nápisem „Město Kralupy nad Vltavou podporuje mládežnický sport“ – 
rozměry 1,5x1,1m budou hrazeny z kapitoly č. 2. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/15/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy ZŠ Gen. Klapálka a TSM za 07/2010. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/15/13/1 –.Informace starosty 
RM bere na vědomí informaci starosty o vyslání jednotky SDH Kralupy do oblastí postižených povodněmi 
v severních Čechách a o finanční sbírce organizované MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta města        Ing. Ladislav Berit 
 


