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Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. října 2010 
(RM č. 19) 

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:10/19/1/01 - Schválení programu RM a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM  
RM schvaluje program 19. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu        
RM 18/2010. 
 
II. OKTAJ+STA 
č.usnesení:10/19/2/01 – Úprava platového výměru ředitelky ZŠ Komenského nám.  
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky ZŠ Komenského nám., v souvislosti se změnou 
platového stupně – tj. dosažení počtu let započitatelné praxe, s účinností od 1. 11. 2010. 
 
III. Finanční 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/19/4/01 - Opěrná zídka – komunikace v ulici Na Baště 
RM schvaluje provedení opěrné zídky z železobetonových tvárnic a opravu obrubníku u kanalizační šachty                 
na větvi „F“ komunikace v ulici Na Baště v Kralupech nad Vltavou, zhotovitel Inženýrské stavby, s. r. o., 
Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 51.070,8 Kč vč. DPH. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu 
odboru RIaSM na rok 2010 (úspora z položek: Rekonstrukce komunikací v lokalitě Podháj – 12.000 Kč, 
Rekonstrukce komunikace v ulici Ježkova – 36.070,8 Kč a Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lipami                   
– 3.000 Kč). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu výše uvedené částky. Finanční prostředky budou použity na provedení 
opěrné zídky z železobetonových tvárnic a opravu obrubníku u kanalizační šachty na větvi „F“ komunikace 
v ulici Na Baště v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:10/19/4/02 – STAŽENO (Rekonstrukce podlahy v tělocvičně „Na Zátiší“ – výběr zhotovitele)  
č.usnesení:10/19/4/03 - Prodloužení vodovodního řádu - Zeměchy 
RM bere na vědomí otevřený dopis žadatele o prodloužení vodovodního řádu v Zeměchách v zahrádkářské 
kolonii. 
RM souhlasí  s návrhem řešení odboru RIaSM na prodloužení vodovodního řádu v Zeměchách v zahrádkářské 
kolonii. 
č.usnesení:10/19/4/04 - Protipovodňová ochrana města Kralupy nad Vltavou – úprava projektu 
Odloženo  
č.usnesení:10/19/4/05 - Výstavba řadových RD v Lobečku za institutem 
Odloženo  
č.usnesení:10/19/4/06 – Oprava části plotu u kaple na městském hřbitově v Kralupech nad Vltavou 
Odloženo  
č.usnesení:10/19/4/07 – Rekonstrukce komunikace Na Budečské stezce v Kralupech nad Vltavou 
Odloženo  
č.usnesení:10/19/4/08 – Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 150.835,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup nové 
vánoční výzdoby. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/19/5/01 – Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pod stavbou kontejnerových stání 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 152/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o velikosti 
30 m2 pod stavbou kontejnerových stání se Stavebním bytovým družstvem Kralupy nad Vltavou na sídl.                       
V Zátiší, před domy čp. 1018, 1019 a 1020. 
č.usnesení:10/19/5/02 - Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pod kontejnery 
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 313/19 v k. ú. Lobeč o velikosti 3 m2 pod 
kontejnery se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům čp. 568 v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou. 
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č.usnesení:10/19/5/03 - Prodloužení doby nájmu kanceláří MěÚ U Cukrovaru čp. 1087 
RM schvaluje prodloužení doby nájmu u nájemní smlouvy č. 111/01/700/SM, uzavřené s manželi 
Matějčkovými, do 31. 12. 2012 formou dodatku ke stávající smlouvě. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou 
nezměněna.  
č.usnesení:10/19/5/04 - Žádost o instalaci odpočtových měřičů energií v dětské ordinaci U Jeslí 
Odloženo (bude řešeno po rekonstrukci objektu MŠ) 
č.usnesení:10/19/5/05 - Revokace části usnesení č.10/15/5/14 ze dne 10. 8. 2010 (rozpočtová změna                      
na vodovodní přípojky) 
Odloženo 
č.usnesení:10/19/5/06 - Žádost o prominutí poplatku za veřejné prostranství pro cirkus Humberto 
RM schvaluje prominutí 50 % tj. 6.400 Kč poplatku za zábor veřejného prostranství na část pozemku p. č. 36/1 
o výměře 700 m2 v k. ú. Lobeč ve dnech 30. 9.-5. 10. 2010 pro cirkus Humberto za podmínky, že v této době 
nebude pořádáno žádné představení. 
č.usnesení:10/19/5/07 - Schválení nájemce bytu č. 11, Šafaříkova čp. 919 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Šafaříkova čp. 919 s V. S, 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 30.000,00 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.  

RM schvaluje náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, Šafaříkova čp. 919 L. S. s nabídkou 
nájmu za 1. měsíc ve výši 22.476,00 Kč.  
č.usnesení:10/19/5/08 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 365/08/700/SM, uzavřené s paní Taťánou Žákovou na nebytové 
prostory (místnost č. 27) v čp. 1171 ulice V Luhu, Kralupy n. Vlt., dohodou ke dni 30. 9. 2010. 
RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor, místnosti č. 27 o celkové ploše 15,22 m2 v objektu                     
čp. 1171, V Luhu, Kralupy n. Vlt., za účelem provozování pedikérských a podobných služeb.  
č.usnesení:10/19/5/09 – Bytové záležitosti 
RM bere na vědomí žádost J. L. o pomoc při řešení bytové situace. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 s J. L. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku. 
 
3x prodloužení stávajících nájemních smluv 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/19/6/01 - Příspěvky oddílům na akce 
RM schvaluje příspěvky těmto oddílům:  
BK Junior turnaj ml. dorostenek ve dnech 18.-19. 9. 2010 ve sportovní hale Cukrovar. 

příspěvek ve výši 14.580, - Kč. 
AHL  výroba a montáž 2 ks mobilních střídaček do multifunkční haly na ZS. 

příspěvek ve výši 37.512,- Kč s tím, že výroba a montáž bude provedena na objednávku 
Kralupské sportovní, s. r. o. 

AHL  žádost o změnu využití částky 6.500,- Kč. Pro turnaj v srpnu 2010 na turnaj v prosinci 2010, 
který se bude konat v multifunkční hale na ZS. 

č.usnesení:10/19/6/02 - Příspěvek na činnost 
RM schvaluje rozdělení částky ve výši 49.900,- Kč mezi oddíly. Na každého mládežníka připadne příspěvek                
ve výši 30,- Kč (viz tabulka v důvodové zprávě). 
č.usnesení:10/19/6/03 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 252 v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou na 
dobu určitou od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2011. 
č.usnesení:10/19/6/04 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 257 v DPS V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou na 
dobu určitou od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2011. 
č.usnesení:10/19/6/05 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků 50.000,- Kč v rámci kapitoly č. 2 odbor 
sociálních věcí, školství a kultury (SVŠaK) - na zhotovení ortofoto mapy: 
č.usnesení:10/19/6/06 - Noclehárna pro bezdomovce 
Staženo 
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č.usnesení:10/19/6/07 - Žádost RHG spol. s r. o., o podnájem v NsP Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje spol. RHG, s r. o., podnájem v Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou pro lékaře                 
na zřízení gynekologické ordinace. 
č.usnesení:10/19/6/08 - Plnění usnesení ze dne 21. 9. 2010 – Předložení informací od HK Kralupy 
RM bere na vědomí plnění usnesení č.10/18/6/07 ze dne 21. 9. 2010 ohledně předložení dalších informací             
o hospodaření a členské základně od HK Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:10/19/6/09 - Doplnění bodu 3. kritérií pro přijetí do DPS 
Odloženo 
č.usnesení:10/19/6/10 - 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 9 mm, konané v Žižkově ulici čp. 463, v Kralupech nad 
Vltavou dne 22. 10. 2010 od 20:00 hod do 23. 10. 2010 do 02:00 hod. 
Předpokládaný počet účastníků 30. Za nedodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Los. 
č.usnesení:10/19/6/11 - Revokace části usnesení č.10/18/11/4 ze dne 21.9.2010, které se týká části 
doporučení ZM  – Granty a spoluúčast města 
RM schvaluje revokaci části usnesení č.10/18/11/4 ze dne 21. 9. 2010, které se týká doporučení ZM. 
RM doporučuje ZM ke schválení příspěvky všem sportovním oddílům, které obdržely granty a tyto příspěvky 
slouží jako spoluúčast města: 
KČT – podpora činnosti outdoorového týmu MŠMT/KČT  40.000,- Kč 
KČT – TOM – turistická aktivita                     MŠMT/ATOM  10.000,- Kč 
TJ KRALUPY – dle materiálu TJ                 OTS Mělník 

JUDO       20.000,- Kč 
KČT       30.000,- Kč  
Tenis       20.000,- Kč   

 BK JUNIOR – reprezentace Středočeského kraje  50.000,- Kč 
               FK JUNIOR – Údržba tělovýchovného zařízení oddílu Stř.kraje   125.000,-Kč 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/19/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu kap. 9, odbor ŽP 
RM souhlasí s převedením finančních prostředků 30.000,- Kč na položku Likvidace černých skládek 
č.usnesení:10/19/7/02 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM souhlasí s převedením částky 70.000,- Kč na položku kácení a Výškové ošetření stromů 
č.usnesení:10/19/7/03 – Žádost o rozpočtovou  změnu 
Odloženo  
č.usnesení:10/19/7/04 – Žádost o rozpočtovou změnu  
RM souhlasí s převedením částky 30.000,- Kč na položku Likvidace černých skládek 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/19/8/01 - Výběr firmy na ohňostrojovou produkci 1. 1. 2011 
Odloženo 
č.usnesení:10/19/8/02 - Uvolnění nevyčerpaných fin. prostředků 
RM neschvaluje uvolnění nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 20.581,- Kč na zřízení webových 
stránek kralupského sportu s doménou: www.kralupak.cz a případné dokoupení maskotů kralupského sportu – 
KRALUPÁKA. 
č.usnesení:10/19/8/03 – Žádost Farní charity Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí žádost Farní charity Kralupy nad Vltavou o poskytnutí finanční podpory ve výši 150.000 
Kč na zajištění částečných provozních nákladů nové budovy centra sociálních služeb. 
 
RM pověřuje Rozpočtovou komisi, aby prověřila možnost zařazení finančních prostředků do rozpočtu města                 
na rok 2011 pro Farní charitu ve výši 150.000 Kč na zajištění částečných provozních nákladů nové budovy 
centra sociálních služeb. 
 
 
č.usnesení:10/19/8/04 – Rozpočtová změna 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města 
č.usnesení:10/19/8/05 – Čerpání fondů starosty a místostarosty 
RM bere na vědomí čerpání fondů ST a MST. 
RM schvaluje proplacení faktury společnosti BIANCA, s. r. o., z fondu místostarosty města.  
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RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města: 
č.usnesení:10/19/8/06 – Podání žádosti o dotaci na zateplení administrativní budovy sběrového dvora ze 
Zelené úsporám 
1. RM schvaluje záměr zateplení administrativní budovy Sběrového dvora v Kralupech nad Vltavou. 
2. RM schvaluje zpracování PD a energetického auditu pro administrativní budovu Sběrového dvora 
v Kralupech nad Vltavou v rámci dotace Zelená úsporám. 
3. RM schvaluje podání žádostí o dotaci na zateplení administrativní budovy Sběrového dvora v Kralupech nad 
Vltavou. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/19/9/01 - Prázdninový provoz Městské knihovny 
RM bere na vědomí uzavření dětského oddělení MěK v pátek 29. října 2010.  
č.usnesení:10/19/9/02 – TSM 
1) Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní období 
2010-2011 
2) Nařízení města č. 2 /2010 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Kralup nad 
Vltavou v zimním období 2010-2011 
1. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní 
období 2010-2011. 
2. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2010 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města 
Kralupy nad Vltavou v zimním období 2010-2011. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/19/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise dne 8. 9. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise dne 4. 10. 2010. 
RM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 23. 9. 2010. 
č.usnesení:10/19/11/2 – Návrh na výplatu jednorázových odměn za část II. pol. 2010 členům komisí 
zřízených radou města 
RM schvaluje výplatu jednorázových odměn dle přiložené přílohy, členům komisí za II. pol. 2010 na základě 
návrhů předsedů komisí konzultované se starostou. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/19/12/01 - Informace o plnění usnesení č. 10/18/13/01 
RM bere na vědomí informaci odboru ŽP o přemístění kontejnerů z lokality u nádraží na nové stanoviště                        
u čp. 495 v Husově ul. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/19/13/01 – Žádost o výměnu bytu v DPS 
RM bere na vědomí žádost p. S. a neschvaluje výměnu jeho přiděleného bytu v DPS za větší. 
 
č.usnesení:10/19/13/02 – Žádost o zřízení kontrolního měřiče rychlost v Růžovém údolí 
RM bere na vědomí žádost obyvatel V Růžovém údolí o zřízení kontrolního měřiče rychlosti a žádosti o 
zvýšený dohled MěP. 
RM bere na vědomí odpověď MěP a žádá o vyjádření dopravní komisi. 
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Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  
 


