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V ý p i s    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 7. září 2010 
(RM č. 16) 

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, plnění usnesení 
č.usnesení:10/16/1/01 - Schválení programu RM č. 16 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 16 
RM schvaluje program 16. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
15/2010. 
RM schvaluje program zasedání ZM, které se bude konat 15. září 2010. 
 
II. OKTAJ+STA 
č.usnesení:10/16/2/01 – Platové výměry ředitelů MŠ a ZŠ 
RM bere na vědomí změnu platového výměru, ředitelky MŠ ul. Dr. E. Beneše, v souvislosti se změnou 
platového stupně. 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky ZŠ Třebízského, v souvislosti se změnou platového 
stupně. 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele ZŠ 28. října, v souvislosti s ukončením vykonávání 
funkce třídního učitele. 
č.usnesení:10/16/2/02 – Pololetní odměna jednateli „Kralupské sportovní, s. r. o“ 
RM schvaluje pololetní odměnu, za období 1. pololetí roku 2010, pro jednatele „Kralupská sportovní s.r.o.,“ ve 
výši uvedené v důvodové zprávě. 
 
II. OKTAJ+STA 
 
III. Finanční 
č.usnesení:10/16/3/01 - Vymáhání pohledávky formou soudní exekuce   
RM schvaluje vymáhání pohledávky formou soudní exekuce u pana J. P., v celkové výši 154.933,- Kč a 
příslušenství dle smlouvy č. 437/2009/ZS. 
č.usnesení:10/16/3/02 – Úklid společných prostor domu čp. 539 
RM doporučuje, aby úhrady faktur za úklid společných prostor domu čp. 539 Dr. E. Beneše, Kralupy nad 
Vltavou (dům pro seniory) byly prováděny z kap. č. 7  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/16/4/01 - Žádost o rozpočtovou změnu PD cyklotrasa Kralupy - Zeměchy 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 20.000,-. 
č.usnesení:10/16/4/02 - Informace – vícepráce vzniklé v rámci akce: „Adaptace OD Máj na MěÚ“ 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM, o uzavření mandátní smlouvy se společností  RH - arch, s. r. o., 
Praha 1, ve věci odborné obstaravatelské a poradenské činnosti v rámci akce: „Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“ (získání všech potřebných stanovisek a vyjádření Dotčených orgánů státní správy                       
a příslušných správců sítí, tendrování a koordinaci potřebných průzkumů a studií apod.). Celkové finanční 
náklady za tyto práce činí 271.800 Kč vč. DPH. 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o objednání stavebně technického průzkumu nosné konstrukce 
OD Máj (44.856 Kč vč. DPH), geologické rešerše a stanovení radonového indexu (7.800 Kč vč. DPH), doměření 
výšek okolních objektů (20.400 Kč vč. DPH) a zákres průběhu sítí do mapových podkladů (10.800 Kč vč. DPH). 
RM doporučuje ZM uvolnit finance na uvedené vícepráce vzniklé v rámci akce „Adaptace OD Máj                  
na MěÚ Kralupy nad Vltavou“, v celkové výši 355.656 Kč vč. DPH z mimorozpočtových prostředků určených 
na centrum města.  
č.usnesení:10/16/4/03 -  „Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí“- prodloužení termínu 
RM schvaluje prodloužení termínu ukončení prací na akci: „Oprava fasády ZŠ Komenského náměstí čp. 198, 
Kralupy nad Vltavou“ firmě STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 569, 276 01 
Mělník do 30. 8. 2010. 
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č.usnesení:10/16/4/04 - Technický dozor na akci „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická – 2. etapa 
RM schvaluje na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci: „Rekonstrukce a přístavba                        
MŠ Mikovická – 2. etapa a rekonstrukce kuchyně“ v Kralupech nad Vltavou, pana Evžena Geyera za celkovou 
částku 27.600,- Kč vč DPH/měsíc. Smlouvu předložit na příští RM. 
č.usnesení:10/16/4/05 – Zeměchy – ČS odpadních vod s likvidací na ČOV Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním stavu akce „Zeměchy – ČS odpadních vod 
s likvidací na ČOV Kralupy nad Vltavou“ a informaci o uzavření smlouvy mezi objednatelem VKM, a. s.,                      
a zhotovitelem Středočeské vodárny a.s. 
č.usnesení:10/16/4/06 – Oprava a nátěr střechy kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Kralupech 
nad Vltavou 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o poskytnutí příspěvku na opravu a nátěr střech kostela 
v Kralupech nad Vltavou v celkové maximální výši 185.000,- Kč. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/16/5/01 – Žádost o schválení a zapracování změn do smlouvy o pronájmu bývalého 
stacionáře Třebízského čp. 524 
RM schvaluje prominutí nájemného do konce roku 2010 za budovu bývalého stacionáře v Třebízského ulici              
čp. 524 paní Evě Klesové. 
RM schvaluje změnu výpovědní lhůty z 3měsíční na 6měsíční. 
RM schvaluje zapracovat do nájemní smlouvy ujednání o náhradě poměrné části doložitelné částky 
investovaných nákladů do revitalizace budovy (které jako součást budovy zůstanou po skončení smlouvy 
v majetku města, snížené o 20% z celkové částky za každý rok) v případě ukončení smlouvy dříve než                         
po 5 letech s podmínkou výpovědi ze strany města s výjimkou odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených 
v článku č. V této smlouvy.  
č.usnesení:10/16/5/02 - Žádost o povolení závodů v coursingu a prominutí poplatku    
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání Mistrovství České republiky v coursingu 
(terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2010 za poplatek                
ve výši 2.000,- Kč/den.  
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Memoriál Karla Grünwalda 
v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 30. 10. – 31. 10. 2010 
za poplatek ve výši 2.000,- Kč/den.  
č.usnesení:10/16/5/03 - Žádost o pronájem pozemku Svatováclavské slavnosti – kulturní a společenská 
akce 
RM schvaluje konání Svatováclavské slavnosti na Palackého náměstí pro pořadatele akce MO ČSSD Kralupy 
nad Vltavou ve dnech 24. 9. – 29. 9. 2010.  
RM neschvaluje bezplatný zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí pro provozovatele stánků                     
a pouťových atrakcí ve dnech 24. 9. – 29. 9. 2010. 
RM neschvaluje finanční příspěvek na zajištění Svatováclavské slavnosti ve finanční výši odpovídající 
vybraným poplatkům za zábor veřejného prostranství od provozovatelů stánků a pouťových atrakcí. 
č.usnesení:10/16/5/04 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování cirkusu Humberto 
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na část pozemku p. č. 36/1 o výměře 700 m2 v k. ú. Lobeč ve dnech 
6. 10. - 10. 10. 2010 za účelem cirkusového představení cirkusu Humberto za částku 10.715,- .Kč. 
č.usnesení:10/16/5/05 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích města pp. 357/28, pp. 357/55, pp. 357/69 a pp. 357/70 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:10/16/5/06 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku města pp. 138/15 v k. ú. Lobeček, 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 a120,- 
Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku.  
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:10/16/5/07 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček – Telefónica O2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního 
vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích pp. 153/19, pp. 153/8, pp. 153/16 a st. 653 v k. ú. Lobeček, 
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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 3.500,- Kč za prvních 10 bm 
délky 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:10/16/5/08 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování Národního cirkusu Jo-Joo 
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na část pozemku p. č. 36/1 o výměře 700 m2 v k. ú. Lobeč ve dnech 
21. 3. - 27. 3. 2011 za účelem cirkusového představení Národního cirkusu Jo-Joo za částku 15.000,- Kč. 
č.usnesení:10/16/5/09 - Žádost o zvýšení nájmu za kanceláře Odboru dopravy (Ing. Veselý) 
RM neschvaluje zvýšení nájemného za 368 m2 nebytových prostor (kanceláří Odboru dopravy), pronajatých                
na základě nájemní smlouvy č. 212/02/700/SM.  
RM bere na vědomí informaci o době nájmu u obou smluv a pověřuje odbor RIaSM jednáním ve věci 
prodloužení doby nájmu u smlouvy č. 111/01/700/SM, uzavřené s manželi Matějčkovými.  
č.usnesení:10/16/5/10 - Žádost o vydání stanoviska města k prodloužení doby užívání objektu                             
(L. Merhoutová) 
RM souhlasí s prodloužením doby užívání objektu čp. 710 v k. ú. Kralupy do roku 2013. Objekt je možné                 
do tohoto data užívat po vydání rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.    
č.usnesení:10/16/5/11 - Záměr města pronajmout části pozemku parc. č. 313/19 v k. ú. Lobeč 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parcelní č. 313/19 o výměře 69 m2 v  k. ú. Lobeč,                    
za účelem zřízení klidové zóny u bytového domu. Nájemné bude činit 10,- Kč/m2/rok.  Záměr města bude 
zveřejněn na úřední desce a webu města. Předložit zápis z jednání se spol. ČEZ. 
č.usnesení:10/16/5/12 - Nájem části pozemku parc. č. st. 157 v k. ú. Kralupy 
RM schvaluje nájemcem části pozemku parc. č. st. 157 v k. ú. Kralupy o výměře 30 m2 k  zahrádkaření, za 
nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
č.usnesení:10/16/5/13 - Nájem pozemku parc. č. 281/94 v k. ú. Lobeč 
RM schvaluje nájemcem pozemku parc. č. 281/94 o výměře 137 m2 v  k. ú. Lobeč k zahrádkaření, za nájemné 
ve výši 5,- Kč/m2/rok. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
č.usnesení:10/16/5/14 – Návrh na opravu přístřešku autobusové zastávky Ke hřbitovu 
RM schvaluje výměnu poškozeného přístřešku autobusové zastávky Ke hřbitovu za nový, dodavatelskou firmou 
VOLMUT, s. r. o., Brechtova 830/12, Praha 4, za cenu 85.590,- Kč bez DPH. 
č.usnesení:10/16/5/15 – Žádost o snížení nájmu 
RM schvaluje snížení nájmu za nebytové prostory kiosku s občerstvením na PB po dobu uzavření plaveckého 
bazénu, na částku 1.440,- Kč/měsíc počínaje měsícem září 2010 do doby ukončení rekonstrukce. 
č.usnesení:10/16/5/16 – Schválení nového nájemce bytu č. 5, Havlíčkova čp. 902 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova čp. 902 s  H .Z., za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první 
měsíc ve výši 10.000,- Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona č. 107/2006 Sb., po dobu 
oprav jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.  
č.usnesení:10/16/5/17 – Schválení nového nájemce bytu č. 11, Šafaříkova čp. 919 
Nebyla doručena žádná nabídka, záměr bude opětovně zveřejněn na úředních deskách. 
č.usnesení:10/16/5/18 – Schválení nového nájemce bytu č. 7, Šafaříkova čp. 918 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Šafaříkova čp. 918 s L. T., za podmínky rekonstrukce bytu 
na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první 
měsíc ve výši 37.000,- Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb., po dobu oprav 
jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 
č.usnesení:10/16/5/19 – Odstoupení od nájemní smlouvy na byt č. 6, Šafaříkova čp. 919 – obálková metoda 
RM bere na vědomí odstoupení M. D. od uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Šafaříkova čp. 919. 
RM neschvaluje opětovné zveřejnění záměru o pronájmu bytu č. 6, Šafaříkova 919 obálkovou metodou,                      
za podmínek schválených radou města dne 24. 2. 2009 a doplněných dne 1. 6. 2010, za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce 
RM doporučuje ZM prodat spoluvlastnický podíl odpovídající bytu č. 6, Šafaříkova 919 obálkovou metodou.  
č.usnesení:10/16/5/20 – Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, Zeměchy čp. 34 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o vel.1+kk, Zeměchy čp. 34 s  Bc. J. Š.  
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RM doporučuje ZM schválit, jako nového budoucího kupujícího bytu č. 15 o vel. 1+kk, Zeměchy čp. 34 pana 
Bc. J. Š.  
č.usnesení:10/16/5/21 – Bytové záležitosti  
prodloužení nájemních smluv 10x 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/16/6/01 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 451 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad 
Vltavou na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/16/6/02 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Gen. Klapálka, ZŠ a MŠ Třebízského 
a MŠ Dr. E. Beneše pro školní rok 2010/2011 
RM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2010/2011 
podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
MŠ Gen Klapálka: 
Počet tříd: 10 – ve všech třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena 
kapacita školy. 
ZŠ a MŠ Třebízského:  
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. I po udělení výjimky nebude překročena kapacita 
školy. 
MŠ Dr. E. Beneše: 
Počet tříd: 9 – ve třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. I po udělení výjimky nebude překročena kapacita 
školy.  
č.usnesení:10/16/6/03 - MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou – nákup myčky 
RM schvaluje MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše zakoupení myčky za 40.900,- Kč (bez DPH) 
z investičního fondu organizace od firmy Stanislav Nechyba, Praha 9, Tálinská 1016. 
č.usnesení:10/16/6/04 - Návrh na přidělení bytu v  DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 403 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru čp. 1171, 
Kralupy nad Vltavou, na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/16/6/05 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu č. 307 v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou, na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/16/6/06 - Návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech ZŠ 
RM doporučuje ZM schválit novou obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2010 o spádovosti Základních škol 
v Kralupech nad Vltavou v předloženém znění – viz příloha důvodové zprávy.  
č.usnesení:10/16/6/07 - Žádost o změnu navýšení kapacity v rejstříku škol u MŠ Gen. Klapálka – 
Mikovická 
RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o změnu navýšení kapacity v rejstříku škol a školských 
zařízení u Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka v místě poskytovaného vzdělávání nebo 
školských služeb na adrese Mikovická čp. 501, 278 01 Kralupy nad Vltavou o 50 dětí tj. z původní kapacity MŠ 
250 dětí na novou kapacitu 300 dětí v souladu s §146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řádném termínu 
od 1. 9. 2011. 
č.usnesení:10/16/6/08 – Schválení přijetí daru ZŠ Revoluční ul. od firmy Arboreko, s. r. o., Obříství 
RM schvaluje přijetí finančního daru ZŠ Revoluční ul. 682, okres Mělník, příspěvková organizace, ve výši 
10.000,- Kč od firmy Arboreko, s. r. o., Obříství na podporu vzdělávacích aktivit a potřeb školy. 
č.usnesení:10/16/6/09 – Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu 40.000,- Kč převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor 
sociálních věcí, školství a kultury z důvodu změny v účetnictví na akci Sportovec roku. 
č.usnesení:10/16/6/10 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje výjimku panu Ondřeji Slapničkovi z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou                      
č. 1/2010 při pořádání jednorázové kulturní akce – oslava zahájení provozu „ KINO KAVÁRNA 
BARAKUDA“, konané na Seifertově náměstí čp. 706 v Kralupech nad Vltavou dne 17. 9. 2010 od 19:00 hod                
do 18. 9. 2010 do 02:00 hod. 
Předpokládaný počet účastníků 150. Za nedodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Ondřej Slapnička. 
č.usnesení:10/16/6/11 - Žádost o mimořádnou podporu sportovní činnosti HK Kralupy nad Vltavou 
RM neschvaluje mimořádnou podporu HK Kralupy nad Vltavou (snížení ceny za hodinu ledu na 350,- Kč 
včetně DPH/energie za jednu hodinu užívání ledové plochy). 
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RM neschvaluje mimořádnou podporu HK Kralupy nad Vltavou (dotaci, která bude sloužit pouze a výhradně 
pro pokrytí energií za užívání ledové plochy ve výši 1,003.000,- Kč). 
RM žádá HK Kralupy o předložení detailního rozpočtu příjmů a výdajů a soupisek členské základny vč. bydliště 
a roku narození. 
č.usnesení:10/16/6/12 - Návrh na přidělení bezbariérového bytu v DPS – manželé Nesvadbovi 
RM schvaluje přidělení bytu č. 151 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, na dobu určitou 1 roku od usnesení RM. 
 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/16/7/01 - Svoz bioodpadu 
RM souhlasí s návrhem „Svozu bioodpadů“ přímo od občanů tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a zároveň 
ukládá odboru životního prostředí realizaci tohoto projektu. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/16/8/01 - Podání žádostí o dotaci na zateplení bytových domů ze Zelené úsporám 
1. RM schvaluje podání žádostí o dotaci na zateplení bytových domů v majetku města: čp. 131 ulice 
Komenského, čp. 495 ulice Husova, čp. 900 ulice Havlíčkova, čp. 687 ulice Chelčického z programu „Zelená 
úsporám“ + audit Zelená úsporám. 
2. RM schvaluje zpracování PD a energetického auditu pro domy čp. 131 ulice Komenského, čp. 495 ulice 
Husova, čp. 900 ulice Havlíčkova, v rozsahu kompletní rekonstrukce objektů + energetický audit objektu 
Chelčického čp. 687 
č.usnesení:10/16/8/02 - Administrace úspěšných žádostí o dotaci na zateplení budov MŠ, ZŠ a plaveckého 
bazénu a rekonstrukci MŠ Mikovická 2. etapa 
1. RM schvaluje pověření SPF Group, v. o. s., administrací žádostí o dotaci z OPŽP u projektů: „Zateplení 
budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou, část 1“, „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou, 
část 2“ a „Plavecký bazén, ulice Cukrovar 1089, Kralupy nad Vltavou - zateplení budovy“, celková 
maximální částka za projekt je 50.000,- Kč bez DPH. 
2. RM schvaluje pověření Mgr. Marka Kupsy administrací žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy u projektu 
„Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická - 2. etapa Kralupy nad Vltavou“, za celkovou maximální částku 
50.000,- Kč. 
3. RM doporučuje ZM převedení prostředků na proplacení administrace předmětných žádostí o dotaci 
z finančních prostředků, které byly v rozpočtu schváleny jako „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
4. RM výše uvedené zakázky zadává formou přímého zadání, z důvodu návaznosti na předchozí úspěšnou 
spolupráci se zpracovateli, která vedla k získání příslušných dotací, a jejich znalosti jednotlivých projektů. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/16/9/01 – Schválení výběru zhotovitele akce „ Zhotovení nového kamerového bodu Města 
Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky doporučené komisí pro otevírání a posuzování nabídek pro veřejnou 
zakázku „ Zhotovení nového kamerového bodu Města Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje pořadí firem doporučené komisí pro posuzování nabídek pro veřejnou zakázku. 
RM schvaluje zhotovitele akce po doporučení komise pro otevírání a posuzování nabídek pro veřejnou zakázku 
„Zhotovení nového kamerového bodu Města Kralupy nad Vltavou“ spol. Colsys, s. r. o., Buštěhradská 109, 
Kladno za celkovou cenu 297.972,- Kč včetně DPH. 
RM schvaluje místo pro umístění nového kamerového bodu na panelový dům sídliště Hůrka čp. 1044, Kralupy 
nad Vltavou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:10/16/10/1 – Schválení názvu nových ulic – lokalita „Na Žebrech“, k. ú. Mikovice 
RM doporučuje ZM ke schválení názvy nových ulic v k. ú. Mikovice v nově vznikající lokalitě pro výstavbu 
rodinných domů v Mikovicích dle předloženého návrhu: 

1. Pod Macalákem 
2. Na Minickém kopci 
3. K Žebrům 
4. Větrná 
5. K Nové silnici 
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č.usnesení:10/16/10/2 – Návrh na změny v  MHD Kralupy nad Vltavou 
RM souhlasí s navýšením jízdného dle předloženého návrhu, s platností k 1. 1. 2011. 
RM souhlasí se zrušením spoje č. 56 na lince 257101 a zrušením spoje č. 18 na lince 257102 a následném 
převedení na linku 257101 k datu 12. 12. 2010  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/16/11/1 – Zápisy komisí a výborů 
RM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 8. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 8. a 30. 8. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 24. 8. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání majetkoprávní komise ze dne 31. 8. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise ze dne 27. 7. a 26. 8. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6. 9. 2010. 
č.usnesení:10/16/11/2 – SK – Oddíl Moderního pětiboje 
RM schvaluje nově vznikajícímu oddílu Moderního pětiboje finanční částku 6.000,- Kč na pokrytí nákladů                 
na zahájení činnosti oddílu. Příspěvek bude hrazen z kapitoly 2 § 3419 pol. 5229. 
č.usnesení:10/16/11/3 – SK – Oddíl Volejbalu - změna 
RM schvaluje změnu družstva, na které byl poskytnut příspěvek. Zbývajících 2.286,- Kč bude použito pro 
družstvo kadetek místo družstva juniorek.  
č.usnesení:10/16/11/4 – SK – Konečná podoba 2ks banerů 
RM schvaluje konečnou podobu 2 ks přenosných banerů. Rozměry 1,5 x 1 m, znak města, logo maskota 
kralupských sportovců bez webové adresy a nápis „Město Kralupy nad Vltavou podporuje mládežnický sport“. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/16/12/01 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové za červenec a srpen/2010. 
č.usnesení:10/16/12/02 – Smlouvy za 2. čtvrtletí 2010  
RM bere na vědomí přehled smluv uzavřených za 2. čtvrtletí 2010. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/16/13/01 – Dopravní situace u ZŠ Revoluční ul.  
RM bere na vědomí žádost p. Horského ohledně řešení dopravní situace před ZŠ Revoluční ul.  
RM ukládá dopravní komisi a odboru DOP vypracovat stanovisko k dopravní situaci před ZŠ Revoluční ul.  
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Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta 
 


