VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. února 2012
(RM č. 6)

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

I.

Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

č.usnesení:12/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6
RM schvaluje program 6. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4 a 5/2012 (plnění usnesení).

II.

OKTAJ+kanc. STA+místostarosta

č.usnesení:12/06/2/01 - Návrh rekonstrukce lávek přes Zákolanský potok
RM schvaluje zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci lávek podle studie zpracované Bc. Terezou
Kaňkovou.
RM doporučuje ZM zařadit rekonstrukci lávek do rozpočtu na rok 2012.
č.usnesení:12/06/2/02 - Návrh rekonstrukce teras Masarykova mostu u nemocnice
RM schvaluje zadat vypracování studie na rekonstrukci teras u mostu TGM u nemocnice vč. komunikace
od ZŠ Komenského k mostu TGM.
RM souhlasí, aby odbor ŽP zajistil kácení náletových stromů narušujících stavební konstrukci teras u mostu
TGM ihned.

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/06/3/01 - Rozpočtové opatření č. 4/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v celkové výši 485.551
Kč, která je účelově určena k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany
dětí.
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 485.551 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých
kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně právní ochranu dětí o 485.551 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 18.000 Kč.
Jedná se o dary od M. U. na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory.
navýšení příjmů kap. č. 2-odbor sociál. věcí, školství a kultury, § 4351 o 18.000 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 2-odbor sociál.věcí, školství a kultury, § 4351 o 18.000 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 5.000 Kč.
Jedná se o dar od pana Jiřího Kramera na uspořádání akce „Sportovec Kralup nad Vltavou roku 2011“.
navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 5.000 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 5.000 Kč.
4. Přijetí investiční dotace od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 429.327,75 Kč, účelově určené
na akci „Plavecký bazén, ulice Cukrovar 1089, Kralupy nad Vltavou – zateplení budovy“.
navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, pol. 4213 o 429.327,75 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 429.327,75 Kč.
č.usnesení:12/06/3/02 - Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011
RM bere na vědomí informaci – přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011 v celkové výši
12.310.240,19 Kč.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/06/4/01 - Návrh výzvy – „Oprava střech ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou“
1. RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu,
dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce “Oprava střech ZŠ Generála
Klapálka v Kralupech nad Vltavou“.
2. RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Oprava střech ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad
Vltavou a anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových stránkách města
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3.RM schvaluje komisi a termín jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
č.usnesení:12/06/4/02 - Stavební úpravy schodiště v ulici Na Baště v Kralupech nad Vltavou
Odloženo, upřesnit zadání.
č.usnesení:12/06/4/03 – Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce
RM schvaluje vypracování projektu Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce na silnici č. III/10148
ul. Přemyslova v Kralupech nad Vltavou, firmou CROSS Zlín, Loučky 397, 763 02 Zlín, za cenu 102.000,- Kč,
včetně DPH.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 102.000,- Kč, z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (projektové dokumentace
celkem), na kap. 5, § 2229, pol. 6122 (světelná signalizace ul. Přemyslova).
č.usnesení:12/06/4/04 – Předložení smlouvy o dílo ke kontrole RM – Havlíčkova čp. 900
RM schvaluje návrh smlouvy o dílo – Rekonstrukce BD, Havlíčkova čp. 900.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 156.000,- Kč vč. DPH, z kap. 5, § 3612, pol. 5171 (oprava
bytových domů), na kap. 5, § 3612, pol. 5169, (projektová dokumentace k opravám bytových domů).
č.usnesení:12/06/4/05 – Žádost o rozpočtovou změnu akce „Přestavba objektu bývalé PČR“
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 16.800,- Kč z kapitoly 5, § 6171, pol. 6121 (projektové
dokumentace – celkem) na kapitolu 5, § 3612, pol. 6121, org. 312. Uvedené finanční prostředky budou použity
na vyplacení zádržného z roku 2010 ve výši 5 % z celkové ceny za zpracování PD akce: „Přestavba objektu
bývalé PČR v ulici Chelčického v Kralupech nad Vltavou na bytové jednotky“.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 44.400,- Kč z kapitoly 5, § 2212, pol. 5171 (oprava komunikace
sídl. U Cukrovaru) na kapitolu 5, § 2212, pol. 5169 z důvodu rozpočtové skladby. Uvedené finanční prostředky
budou použity na zpracování projektové dokumentace akce: „Oprava místní komunikace Lokalita Cukrovar –
střed sídliště“.
č.usnesení:12/06/4/06 – Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku , parc. č. 573/1,
k. ú. Kralupy
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku na pozemku 573/1 v k. ú. Kralupy nad
Vltavou (pod žel. viaduktem - roh ulice Jiráskova a Jungmannova) panu HONG DAO DINH THI – prodloužení
dočasné stavby do 1. 3. 2013.
č.usnesení:12/06/4/07 – Adaptace výměníkové stanice u MBP na centrální spisovnu MÚ v Kralupech nad
Vltavou“ – přístupová rampa
Odloženo, upřesnit náklady.
č.usnesení:12/06/4/08 – Změna stavby – „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Husarce“
RM schvaluje dodatek č.1 k SoD č. 347-11-5/RIaSM o navýšení ceny o částku 149.076,- Kč vč. DPH firmě
Rybář stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, 27601 Mělník.
RM doporučuje uvolnění finančních prostředků ve výši 149.076,- Kč vč. DPH na změny stavby „Rekonstrukce
komunikace v ul. Na Husarce, Kralupy nad Vltavou“.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/06/5/01 - Žádost o povolení závodu Jarní Kralupy v coursingu
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Jarní Kralupy v coursingu (terénní
dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 24. 3. –25. 3. 2012 za poplatek ve výši
2.000 Kč/den.
č.usnesení:12/06/5/02 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování cirkusu Astra
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 9. 3. 2012 do 11. 3. 2012 panu Josefu Alešovi
za účelem hostování cirkusu Astra za částku 1.000,- Kč/den.
č.usnesení:12/06/5/03 - Žádost o výpůjčku
RM schvaluje záměr vypůjčit část pozemku p. č. 781 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o vel. 3 m2.
č.usnesení:12/06/5/04 - STAŽENO
č.usnesení:12/06/5/05 - Privatizace 5. vlna
RM schvaluje termín odeslání nabídek k prodeji spoluvlastnických podílů v 5. vlně privatizace všem
oprávněným nájemcům bytových domů Čechova čp. 620 a Čechova čp. 942 na den 1. března 2012.
č.usnesení:12/06/5/06 – Bytové záležitosti
2x prodloužení nájemní smlouvy na byt
č.usnesení:12/06/5/07 - Žádost o prodloužení termínu na stavební úpravy v restauraci Vltava
RM schvaluje prodloužení termínu na stavební úpravy (výměnu stávajících oken a dveří dle článku č. VI, bodu
18) nájemní smlouvy č.93/10/700/RIaSM) v pravém křídle objektu KaSS Kralupy nad Vltavou do 31. 3. 2013.
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č.usnesení:12/06/5/08 - Zřízení věcného břemene – optické kabely, Maxicom
RM ruší usnesení RM č. 11/18/4/05 ze dne 28. 6. 2011.
RM schvaluje záměr vybudovat ve městě Kralupy nad Vltavou novou optickou síť s technologií FTTH,
dle předložené projektové dokumentace investorem Milanem Zelenkou-Maxicom, IČ 41466161.
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav optického kabelu na pozemcích
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, k. ú. Lobeč a k. ú. Lobeček, dle projektové dokumentace ke stavbě „Rozvod
optických kabelů ve městě Kralupy nad Vltavou“, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch
spol. Milan Zelenka-Maxicom, IČ 41466161, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Tylova 733, za jednorázovou
úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm délky trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení kabelu
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 úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené
zákonem.
RM požaduje předložit od investora akce k odsouhlasení etapizaci vč. podrobného časového harmonogramu
postupu prací před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí
č.usnesení:12/06/5/09 - Dooprávkování dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2011
RM bere na vědomí dooprávkování dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 4,376.426,99 Kč
a dlouhodobého hmotného majetku ve výši 408,320.558,29 Kč.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/06/6/01 - Uzavření knihovny
RM bere na vědomí uzavření knihovny z důvodu konání akce Noc s Andersenem v pátek 30. března (odd. pro
děti) a v sobotu 31. března (odd. pro dospělé čtenáře).
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 7. 4. 2012.
č.usnesení:12/06/6/02 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy bytu v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v DPS na adrese U Cukrovaru čp. 1171 M. U. na dobu
určitou 1 roku od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013.
č.usnesení:12/06/6/03 - Minimální program prevence kriminality
RM schvaluje poskytnutí příspěvku na minimální program prevence kriminality a to takto:
Základní škola Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou:
50.000,- Kč
Základní škola Komenského nám., Kralupy nad Vltavou:
30.000,- Kč
Základní škola Revoluční ul., Kralupy nad Vltavou:
23.400,- Kč
Základní škola Třebízského ul., Kralupy nad Vltavou:
15.000,- Kč
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou.
11.600,- Kč
RM schvaluje poskytnutí příspěvku na minimální program prevence kriminality a to takto:
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
0,- Kč
č.usnesení:12/06/6/04 - Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality, odpovědi na otázky
RM bere na vědomí informace členů Komise sociální zdravotní a prevence kriminály.
č.usnesení:12/06/6/05 – Závěrečná zpráva Semiramis, o.s., Nymburk
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Semiramis, o. s. Nymburk.
č.usnesení:12/06/6/06 - Komise sociálně právní ochrany dětí
RM odvolává od 1. 3. 2012 Bc. Lucii Jarinovou zapisovatelku Komise sociálně právní ochrany dětí.
RM odvolává od 1. 3. 2012 pana Martina Krňanského člena Komise sociálně právní ochrany dětí.
RM jmenuje od 1. 3. 2012 zapisovatelkou Komise sociálně právní ochrany dětí paní Tamaru Musilovou –
referentku odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
RM jmenuje od 1. 3. 2012 členem Komise sociálně právní ochrany dětí paní Terezu Dobrovolnou – strážník
Městské policie v Kralupech nad Vltavou.
č.usnesení:12/06/6/07 - Žádost ZUŠ Kralupy n. Vlt. o rozpočtovou změnu
Odloženo, do příští RM podá ředitel ZUŠ podrobnou zprávu o činnosti školy.
č.usnesení:12/06/6/08 – Návrh na přidělení bytu v DPS
RM schvaluje přidělení bytu č. 458 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad
Vltavou, pro manžele E.+L. N. na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
č.usnesení:12/06/6/09 – Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou Třebízského o projednání podmínek zápisu
do 1. tříd
RM bere na vědomí žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského ohledně projednání podmínek zápisu
do 1. tříd.
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č.usnesení:12/06/6/10 – Informace organizace Junák - svaz skautů a skautek o neuhrazení faktury
od dlužníka - Inženýrské stavby s. r. o.
RM bere na vědomí informaci od organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Střelka, Šafaříkova
358, Kralupy nad Vltavou o neuhrazení doplatku energií a vody za rok 2011ve výši 4.727,-Kč. Dlužníkem
je firma: Inženýrské stavby, s. r. o., na adrese Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou jako nájemce části budovy.
Dlužníkovi bude v případě neuhrazení faktury do 5 dnů po obdržení upomínky přerušena dodávka energií
a vody.
č.usnesení:12/06/6/11 – Vrácení bytu v DPS
RM bere na vědomí vrácení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad
Vltavou, od M. V. a K. N..
č.usnesení:12/06/6/12 – Žádost RHG, spol. s r.o., o souhlas s podnájmem ambulancí v NsP Kralupy nad
Vltavou
RM schvaluje RHG, spol. s r.o., podnájem nefrologické, sonografické, rentgenové a rehabilitační ambulance
v budově NsP Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/06/6/13 – Uvolnění prostředků z rezervního fondu
RM souhlasí s uvolněním 30.000,- Kč z rezervního fondu Městského muzea Kralupy nad Vltavou na dotisk
publikace J. Stupky Velká kronika kralupská.
č.usnesení:12/06/6/14 – Žádost RHG, spol. s r. o., o provedení stavební úpravy v NsP Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje RHG, spol. s r. o., provedení stavební úpravy v provozu kuchyně na náklady nájemce.
č.usnesení:12/06/6/15 – Vyhlášení konkurzního řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
Třebízského a ZUŠ
RM schvaluje vypsání konkurzního řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Třebízského, Kralupy
nad Vltavou s předpokládaným nástupem 1. 8. 2012.
RM schvaluje vypsání konkurzního řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky ZUŠ, Kralupy nad Vltavou
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2012.

VII.

ŽP+zeleň

č.usnesení:12/06/7/01 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 12/04/7/02 ze dne 7. února 2012
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č. 12/04/7/02 ze dne 7. února 2012 v tomto znění:
RM schvaluje, aby předmět plnění části veřejné zakázky„ Údržba zeleně v Zeměchách“ byl zadán napřímo jím
zřízené a vlastněné organizaci TSM Kralupy nad Vltavou za cenu 165.360,- Kč bez DPH a předmět plnění části
veřejné zakázky „ Údržba zeleně podél komunikací“ byl zadán napřímo jím zřízené a vlastněné organizaci TSM
Kralupy nad Vltavou za cenu 1.876.944,- Kč bez DPH.
RM schvaluje, aby město Kralupy nad Vltavou uzavřelo SoD v předloženém znění na realizaci služeb:
„Údržba zeleně v Kralupech“ v období 2012 – 2014
„Údržba zeleně v Lobečku“ v období 2012 - 2014
„Údržba zeleně v přírodních lokalitách v období 2012 - 2014“
„Údržba záhonů, květinových mís a zeleně v ZŠ a MŠ v období 2012 - 2014“
„Údržba zeleně v Zeměchách v období 2012 - 2014“
„Údržba zeleně podél komunikací v období 2012 - 2014“
č.usnesení:12/06/7/02 - Pokácení 6 ks stromů před administrativní budovou firmy NOWACO Czech
Republic, s. r. o.
RM nesouhlasí s návrhem ekologické komise zamítnout žádost firmy NOWACO Czech Republic, s. r. o.,
o pokácení 6 kusů stromů (javor mléč, Acer platanoides) na pozemku p. č. 357/87 v k. ú. Mikovice.
RM souhlasí, aby firma NOWACO Czech Republic, s. r. o., provedla pokácení 6 kusů stromů (javor mléč, Acer
platanoides) na pozemku p. č. 357/87 v k. ú. Mikovice v majetku města Kralupy nad Vltavou, včetně likvidace
pařezů. Kácení bude provedeno na základě uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude zajištění kompenzace
ekologické újmy v podobě náhradních výsadeb 6 ks stromů Prunus fruticosa „Globosa“ a zajištění revitalizace
zeleně v Dvořákově parku, včetně následné péče po dobu 3 let.
RM souhlasí s umístěním cedule ve Dvořákově parku: „Tyto výsadby provedla firma NOWACO Czech
Republic, s. r. o.“

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/06/8/01 - Vlajka pro Tibet
RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2012 u budovy úřadu.
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č.usnesení:12/06/8/02 - Žádost o užití znaku města
RM schvaluje užití městského znaku firmě Kompakt ČR – mapa města.

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/06/9/01 - 1. žádost o schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2011
RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM za rok 2011 ve výši 888.726 Kč následovně:
do fondu odměn
88.726 Kč
do fondu rezervního 800.000 Kč bude použito na opravu komunikací a chodníků
č.usnesení:12/06/9/02 - Informativní příloha k nájemní smlouvě na byt
RM souhlasí s doplněním nájemních smluv o informativní přílohu, která obsahuje pravidla o poskytování
a rozúčtování plnění (služeb) nezbytných při užívání bytových jednotek v domě.
č.usnesení:12/06/9/03 - Žádost o splácení kauce na byt, Čechova ul.
Odloženo.
RM bude řešit až po předložení splátkového kalendáře na dluh na nájemném .
č.usnesení:12/06/9/04 - Snížení nájemného
RM souhlasí se snížením nájemného o 50 % za období od 29.03.2011 do 08.05.2011, tj. 41 dnů po dobu oprav
bytu v Čechově ulici, pro uživatele p. K..
č.usnesení:12/06/9/05 - Výzva města Kralupy nad Vltavou více zájemcům o zakázku k podání nabídky
„Oprava objektu Puchverk“
RM souhlasí s vyhlášením výzvy na akci: „Oprava objektu Puchverk“.
RM jmenuje kontaktní osobu Ing. Ladislava Berita pro jednání dle bodu 8. Výzvy na akci: „Oprava objektu
Puchverk“.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

č.usnesení:12/06/10/1 - Souhlas se změnou užívání v části objektu čp. 720 v provozovně rychlého
občerstvení v ul. Gen. Klapálka, Kralupy n.Vlt a to: expoziční místnosti v podkroví a skladové místnosti
v suterénu na společné prostory s provozovnou pro hosty rychlého občerstvení
Odloženo, doplnit informace

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/06/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápisy z jednání komise sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 25. 1. 2012
a 13. 2. 2012.

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/06/12/1 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za leden 2012.

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/06/13/1 –
RM bere na vědomí informaci zástupců TJ Sokol o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy „Jodlovna“.
RM bere na vědomí svolání mimořádného ZM dne 7. března 2012.

Petr Holeček, starosta

Ing. Marek Czechmann, místostarosta
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