VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. března 2012
(RM č. 9)

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:12/09/1/01 - Schválení programu RM č. 9
RM schvaluje program 9. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 6, 7 a 8/2012 (plnění usnesení).
RM schvaluje program 2. zasedání ZM, které se bude konat 21. března 2012.

II.

OKTAJ+kanc. STA

Nebyl předložen žádný materiál

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/09/3/01 – Rozpočtové opatření č. 5/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 20.000 Kč.
Jedná se o dar od firmy SILBA – Elstav, s r. o., který je určen na nákup herních prvků do zahrady Mateřské
školy Kralupy nad Vltavou, ulice Mikovická čp. 501.
navýšení příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 o 20.000 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 o 20.000 Kč.
2. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Proti
bariérám“ v celkové výši 270.516,19 Kč, účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 270.516,19 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 270.516,19 Kč.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků ve výši 411.650 Kč z kap. č. 5, § 3429, pol. 6121, org. 96 (plavecký bazén
– zateplení budovy) na kap. č. 1, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na investice).
č.usnesení:12/09/3/02 – Inventarizační zpráva za rok 2011
RM bere na vědomí „Závěrečnou zprávou o provedené inventarizaci“ za rok 2011.
č.usnesení:12/09/3/03 – Odložení splátky úvěru DEZA ve výši 44.195,54 Kč na základě žádosti D. H.
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA ve výši 44.195,54 Kč do termínu 31. 12. 2012 pro paní Dagmar
Horákovou, bytem V Zátiší 1012 v Kralupech nad Vltavou.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/09/4/01 - Návrh výzvy „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar, Kralupy nad
Vltavou“
RM schvaluje text 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 místní komunikace lokalita
Cukrovar, Kralupy nad Vltavou“.
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar, Kralupy nad
Vltavou“ firmy a zveřejnit na úředních deskách, webových stránkách města a na webu e-poptávka.cz:
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise.
č.usnesení:12/09/4/02 - Zajištění koordinátora BOZP v rámci akcí „Oprava havarijního stavu kanalizace –
ZŠ Třebízského“ a „Oprava střech ZŠ Gen. Klapálka“
RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Oprava havarijního stavu kanalizace
v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ Evženem Geyerem, za celkovou cenu 26.400 Kč vč. DPH. Finanční
prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena
mandátní smlouva.
RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Oprava střech v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad
Vltavou“ Evženem Geyerem, za celkovou cenu 31.200 Kč vč. DPH. Finanční prostředky budou hrazeny
z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012. S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva.
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č.usnesení:12/09/4/03 - Stavební úpravy schodiště v ulici Na Baště v Kralupech nad Vltavou –

(odložený

materiál RM č. 6)

RM schvaluje provedení akce „Stavební úpravy schodiště v ulici na Baště v Kralupech nad Vltavou“,
zhotovitelem: Jiří Palice, Horní Počaply 52, za celkovou cenu 89.755 Kč vč. DPH. Finanční prostředky budou
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012.
č.usnesení:12/09/4/04 – Návrh výzvy „Výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ 3. etapa
RM schvaluje text 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 „ Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka,
Kralupy nad Vltavou“.
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Výměna oken v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad
Vltavou“ firmy a zveřejněnit na úředních deskách, webových stránkách města a na webu e-poptávka.cz
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise.
č.usnesení:12/09/4/05 – Adaptace výměníkové stanice u MěBP na centrální spisovnu MÚ v Kralupech nad
Vltavou“ – přístupová rampa
RM schvaluje realizaci nové přístupové rampy na akci „Adaptace výměníkové stanice u MěBP na centrální
spisovnu MÚ v Kralupech nad Vltavou“ firmou J. Holeček za cenu 176.550,- Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/09/4/06 – Žádost o výjimku – parkovací místa v ul. Krakovská u čp. 697
RM schvaluje udělení výjimky z počtu parkovacích míst pro osobní automobily u bytového domu
v ul. Krakovská čp. 697 z požadovaného počtu 80 parkovacích míst na 30 parkovacích míst.
č.usnesení:12/09/4/07 – Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby prodejního stánku Ovoce
a zelenina (Lobeček u Penny)
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku Ovoce a zelenina (Lobeček u Penny)
na pozemku 119/18 v k. ú. Lobeček – prodloužení dočasné stavby do 20. 12. 2014.
č.usnesení:12/09/4/08 – Předložení cenové nabídky na projekt – Lávky přes Zákolanský potok
RM schvaluje návrh cenové nabídky na projekt – Rekonstrukce lávek přes Zákolanský potok, vypracovaný
firmou AVIS REAL, s. r. o., se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2, za celkovou cenu 175.200,- Kč,
včetně DPH.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 87.600,- Kč, z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD celkem), na kap. 5,
§ 2219, pol. 6121, org. 344 (Lávka V Olších) a rozpočtovou změnu na částku 87.600,- Kč z kap. 5, § 6171, pol.
6121 (PD celkem), na kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 345 (Lávka Masnerova stezka).

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/09/5/01 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování lunaparku
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 26. 3. 2012 do 11. 4. 2012 panu Janečkovi
za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,- Kč/den.
č.usnesení:12/09/5/02 - Návrh na schválení podnájmu nebytových prostor v objektu Sportovní haly
RM schvaluje podnájem nebytových prostor o ploše 12,3 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Sportovní haly
čp. 1090, ul. V Luhu, na stp. 685, k. ú. Lobeč, za účelem umístění a provozu sportovního stroje Power Plate
pro5, na dobu 1 roku. Výše podnájmu je 1.000,00 Kč/m2/rok.
č.usnesení:12/09/5/03 - Žádost o schválení vyrovnání hospodářského výsledku roku 2011 příspěvkové
organizace Plavecký bazén
RM bere na vědomí informaci o hospodaření PO Plavecký bazén za rok 2011 se ztrátou ve výši 601.434,31 Kč.
RM schvaluje vyrovnání části ztráty hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén za rok
2011 ve výši 427.296,54 Kč úhradou z rezervního fondu organizace a převedení části ztráty ve výši 174.137,77
Kč do roku 2012.
č.usnesení:12/09/5/04 – Bytové záležitosti
1x schváleno prodloužení nájemní smlouvy na byt
2x schváleno uzavření nájemní smlouvy na byt
č.usnesení:12/09/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – RWE GasNet
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku
pp. 536/2 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem 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 za prvních 10bm délky
trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. K náhradě za zřízení věcného břemene
bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/09/5/06 – 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 pp. 549/1 a pp. 166/2 v k. ú. Mikovice, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou
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úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení
do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/09/5/07 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – RWE GasNet, s. r. o.
Odloženo (vyjádření TSM).
č.usnesení:12/09/5/08 - Návrh na převod majetku k úhradě pohřebních výloh
RM doporučuje předložit návrh na převod pozemku pp. 72/22 v k. ú. Minice k projednání ZM.
č.usnesení:12/09/5/09 - Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7280/59734
k domu čp. 907, Havlíčkova ulice s pozemkem parc. č. st. 570 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, H. K. do 18. 4. 2012.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/09/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy J. S. a V. K. na dobu určitou, od 01. 04. 2012 do 31. 03. 2013.
č.usnesení:12/09/6/02 - Úhrada faktury za LSPP
RM schvaluje proplacení faktury č. 26 LSPP za leden 2012.
č.usnesení:12/09/6/03 - Neinvestiční výdaje na žáky a děti z jiných obcí plnící povinnou školní docházku
a předškolní vzdělávání v kralupských školách pro rok 2012
RM schvaluje neinvestiční výdaje na žáky z jiných obcí, kteří plní povinnou školní docházku a děti v MŠ
z jiných obcí, které před zahájením povinné školní docházky se vzdělávají ve školách zřizovaných městem
Kralupy nad Vltavou, dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro kalendářní rok 2012 (tj. II. pololetí
školního roku 2011/2012 a I. pololetí školního roku 2012/2013) ve výši:
ZŠ Komenského
4.421,86 Kč
ZŠ 28. října
10.111,94 Kč
ZŠ a MŠ Třebízského
13.368,23 Kč
ZŠ Revoluční
6.851,08 Kč
ZŠ Gen. Klapálka
5.615,36 Kč
ZŠ praktická
15.129,60 Kč
MŠ Gen. Klapálka
7.439,55 Kč
MŠ Dr. E. Beneše
9.681,35 Kč
č.usnesení:12/09/6/04 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy L. K., J. P., M. C aj. S. na dobu určitou, od 01. 04. 2012
do 31. 03. 2013.
č.usnesení:12/09/6/05 - Návrh na přidělení bytu v DPS
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, pro
D. J. na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
č.usnesení:12/09/6/06 - Jmenování konkurzní komise u konkurzního řízení na funkci ředitele(ky)
MŠ Dr. E. Beneše
RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
2 členy určené zřizovatelem.
RM jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské školy
Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše a předsedu komise
RM jmenuje v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise pro posuzování
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše.
č.usnesení:12/09/6/07 - Žádost RHG, spol. s r. o., o opravu hydraulického sprchového vozíku
RM schvaluje RHG, spol. s r. o., provedení opravy hydraulického sprchového vozíku inv. č. MUKVNEL00013,
umístěného v NsP Kralupy nad Vltavou, ve výši cca 22.000,- Kč bez DPH na náklady nájemce.
č.usnesení:12/09/6/08 - Žádost RHG, spol. s r. o., o zakoupení výměníku na teplou vodu
RM schvaluje RHG, spol. s r. o., zakoupení nového výměníku na teplou vodu pro NsP Kralupy nad Vltavou
ve výši 8.436,- Kč bez DPH + cena za doručení na náklady nájemce.
č.usnesení:12/09/6/09 - Zpráva o činnosti ZUŠ Kralupy nad Vltavou - plnění usnesení
RM bere na vědomí zprávu o činnosti ZUŠ Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/09/6/10 – Žádost Městského muzea o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou uvolnění finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč
z rezervního fondu organizace na zakoupení obrazu Georga Karse „Kytice“.
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VII.

ŽP+zeleň

č.usnesení:12/09/7/01 - Smlouva o dílo na rok 2011 se spol. OPV, s. r. o., monitoring kvality podzemní
vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba
Odloženo, poptat jiné laboratoře.
č.usnesení:12/09/7/02 - Pokácení 6 ks stromů před administrativní budovou firmy NOWACO Czech
Republic, s. r. o., – uzavření SoD
RM souhlasí, aby město Kralupy nad Vltavou uzavřelo s firmou NOWACO Czech Republic, s. r. o.,
předloženou smlouvu o pokácení 6 ks stromů na pozemku p. č. 357/87 v k. ú. Mikovice a revitalizaci zeleně
v Dvořákově parku.

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/09/8/01 - Vyhodnocení grantů 2012
1. RM schvaluje text „Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku“ a „Čestného prohlášení o publicitě“
v souvislosti s „Grantovým schématem pro rok 2012“.
2. RM souhlasí se sepsáním smlouvy s jednotlivými žadateli na příspěvky (které nepřesahují částku 50.000,-)
od města Kralupy nad Vltavou v takové výši, kterou určili na svém zasedání.
3. RM souhlasí s předložením návrhu ZM na schválení příspěvků od města u částek větších než 50.000,- Kč.
4. RM souhlasí s předložením návrhu ZM na schválení navýšení částky vyčleněné v rozpočtu na grantové
schéma 2012 o 200.000,- Kč, z přebytku z finančního vypořádání z roku 2011.
5. RM souhlasí s použitím znaku města pro prezentaci spoluúčasti města na projektech žadatelů o grant.
č.usnesení:12/09/8/02 - Tisk propagačních materiálů
RM schvaluje výrobu propagačních materiálů o sportovních zařízení v Kralupech nad Vltavou od společnosti
Adjust art, spol. s r. o.

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/09/9/01 – Snížení nájemného
RM schvaluje snížením nájemného o 50 % za období prosinec 2011 a leden 2012 po dobu oprav bytu v čp. 131
na Komenského náměstí, pro uživatele M. V..
č.usnesení:12/09/9/02 – Schválení zhotovitele souvislých oprav komunikací pro rok 2012
RM schvaluje na základě předložených nabídek jako zhotovitele souvislých oprav komunikací firmu
Strabag, a. s., za ceny:
Frézování tl. 5 cm
35 Kč/m2
Frézování betonového povrchu tl. 3cm
50 Kč/m2
Pokládka geotextílie na odfrézovaný beton
125 Kč/m2
Spojovací postřik
11 Kč/m2
ABS tl. 50 mm
259 Kč/m2
ABS tl. 70 mm
330 Kč/m2
Výšková úprava armatur
1200 Kč/ks
Zaříznutí a odbourání spár
145 Kč/bm
Ošetření pracovní spáry
85 Kč/bm
č.usnesení:12/09/9/03 – Výzva MěBP Kralupy nad Vltavou více zájemcům o zakázku k podání nabídky
„Oprava části sekunderních rozvodů u VS 1“
RM souhlasí s vyhlášením výzvy MěBP na akci: „Oprava části sekunderních rozvodů u VS 1“.
RM souhlasí s použitím finančních prostředků na úhradu akce „Oprava části sekunderních rozvodů u VS
1“z rezervního fondu MěBP.
RM jmenuje Ing. Ladislava Berita kontaktní osobou pro jednání dle bodu 8. výzvy „Oprava části sekunderních
rozvodů u VS 1“.
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovení akce tyto firmy a zveřejnit na úředních deskách, webových
stránkách města a na webu e-poptávka.cz
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a termín jednání komise.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

č.usnesení:12/09/10/1 - Souhlas se změnou užívání v části objektu čp. 720 v provoz. rychlého občerstvení
v ulici Gen. Klapálka, Kralupy n.Vlt a to: expoziční místnosti v podkroví a sklad. místnosti v suterénu na
společné prostory s provozovnou pro hosty rychl. obč.
RM nedoporučuje ZM schválit změnu v užívání části objektu - prostor expoziční místnosti v podkroví
a skladové místnosti ovoce a zeleniny v suterénu, které jsou součástí provozovny Rychlé občerstvení, umístěné
u RD. čp. 720, poz. stp. č. 647 v k. ú. Kralupy n. Vlt., na společné prostory s provozovnou jako prostor
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pro hosty Rychlého občerstvení.

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/09/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí:
 zápis redakční rady Kralupského Zpravodaje ze dne 13. 2. 2012
 zápis sportovní komise ze dne 6. 3. 2012
 zápis bytové a majetkoprávní komise ze 6. 3. 2012
č.usnesení:12/09/11/2 – Příspěvky na činnost
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na činnost sportovním mládežnickým oddílům dle návrhů
sportovní komise viz tabulka v důvodové zprávě
RM doporučuje ZM schválení finančních příspěvků nad 50.000,- Kč sportovním mládežnickým oddílům
dle návrhů sportovní komise, viz tabulka.
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419-ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím.
č.usnesení:12/09/11/3 – Příspěvky na akce pro veřejnost
Odloženo, upřesní sportovní komise.
č.usnesení:12/09/11/4 – Příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech nad
Vltavou
Odloženo, upřesní sportovní komise.
č.usnesení:12/09/11/5 – Příspěvky na akce mimo území ČR
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na akce pro veřejnost dle návrhů sportovní komise viz tabulka
v důvodové zprávě.
Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2, § 3419-ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229-ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím.

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/09/12/1 – Přehledová zpráva
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za únor 2012.

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/09/13/1 – Podněty RM
1. RM ukládá odboru RIaSM opravit cihlovou zeď podél potoka v prostoru Na Františku a kamennou zeď
v korytě potoka.
2. RM ukládá TSM odstranit stavební buňky na pozemku domu hrobníka u kralupského hřbitova, termín do
konce dubna.
3. RM schvaluje využití služeb detektivní kanceláře DASTON, za účelem vyhledání majitele pozemku č. 69/1,
k. ú. Minice - v ul. Hybešova.
4. RM schvaluje uložení finančních prostředků u Raiffeisen Bank z depozitních směnek části 60 mil. Kč
a 32,11 mil. Kč uložit na jednu společnou depozitní směnku (92,11 mil. Kč) na dobu 6 měsíců tj. do 7. října
2012. Dále částku 30 mil. Kč z flexibilního termínovaného vkladu a k tomu částku 8 mil. Kč (vratka DPH) uložit
na depozitní směnku s termínem do 15. října 2012.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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