VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. března 2012
(RM č. 10)

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:12/10/1/01 - Schválení programu RM č. 10
RM schvaluje program 10. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 09/2012 (plnění usnesení).
č.usnesení:12/10/1/02 – Oprava administrativní chyby Rozpočtové opatření č. 5/2012, (usn.č.12/09/3/01
ze dne 13. 3. 2012)
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č. 12/09/3/01 ze dne 13. března 2012, týkající
se bodu B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu, odstavce 2:
2.Převedení finančních prostředků ve výši 24.000 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (rezerva města na havárie) na
kap. č. 5, § 3113, pol. 5169 (posouzení stávajícího odvětrání půdního prostoru a termovizní měření v kombinaci
s blow door testem průvzdušnosti budov v ZŠ Třebízského).
II.
OKTAJ+kanc. STA+MST
č.usnesení:12/10/2/01 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“
RM schvaluje - neschvaluje rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení všech zájemců, kteří nebyli
vybráni při omezení počtu zájemců
RM, v návaznosti na provedené omezení počtu zájemců v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Adaptace
OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ (evidenční číslo VZ: 7000000001172, 7000000002347
a 7000000003245) a v souladu s ust. § 61 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vyloučení všech zájemců, kteří nebyli vybráni (tj. kteří nebyli vylosováni)
při omezení počtu zájemců uskutečněném dne 16.3.2012 za účasti zájemců a za účasti notáře, který o průběhu
losování vydal osvědčení v notářském zápisu ze dne 20.3.2012, tj. schvaluje vyloučení následujících zájemců
z účasti ve shora uvedeném zadávacím řízení:
poř.
č..
1.
5.

obchodní firma/jméno a
příjmení:
KONSTRUKTIVA
KONSIT, a. s.
BAK stavební společnost, a.
s.

sídlo / místo podnikání:

právní forma:

Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul.
20/786, okres Praha 6, PSČ 160 05

Akciová
společnost
Akciová
společnost
Společnost
ručením
omezeným
Akciová
společnost
Akciová
společnost
Akciová
společnost
Akciová
společnost

Trutnov, Vodní 177, PSČ 541 01

6.

MANE STAVEBNÍ, s. r. o.

České Budějovice, Okružní 2615,
PSČ 370 01

8.

Zlínstav, a. s.

Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01

11.

Skanska, a. s.

Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348,
PSČ 149 00

18.

VW WACHAL, a. s.

Kroměříž, Tylova 220/17

IČ:
18630197
28402758
s
47239701
28315669
26271303
25567225

Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180
00014915
00
RM pověřuje Petra Holečka, starostu města, aby:
a) podepsal rozhodnutí o vyloučení všech shora uvedených zájemců, kteří nebyli vybráni (tj. vylosováni) při
náhodném výběru provedeném losem dne 16. 3. 2012, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“;
b) vyzval k podání nabídky těch 10 zájemců, kteří byli vybráni (tj. byli vylosováni) při náhodném výběru
provedeném losem dne 16. 3. 2012.
č.usnesení:12/10/2/02 - Smlouva o výpůjčce, uzavřená mezi ČR - Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje a městem Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje
a městem Kralupy nad Vltavou ve smyslu ustanovení §659 a následujícího zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění a za podmínek uvedených v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím
vystupování v právnických vztazích, v platném znění.
22.

Metrostav, a. s.
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III.
Ekonomický
č.usnesení:12/10/3/01 - Předání neplatičů úvěru DEZA
RM schvaluje předání pohledávek úvěru DEZA k soudnímu vymáhání v částce 47.718,82 Kč (dlužník M. Ř) a
23.999, 21 Kč (dlužník P. H.).
č.usnesení:12/10/3/02 - Rozpočtové opatření č. 8/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 18.000 Kč.
Jedná se o dar od J. Č. 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.
2. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 5.000 Kč.
Jedná se o dar od M. Š. na pořádání společenské akce „Sportovec Kralup nad Vltavou 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.
IV.
RIaSM (realizace investic)
č.usnesení:12/10/4/01 - Návrh výzvy „Výkon externího TDI v rámci stavby Adaptace OD Máj na MěÚ
Kralupy nad Vltavou“
Odloženo.
č.usnesení:12/10/4/02 - Výběr zhotovitele na akci „Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace
v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“
RM schvaluje jako zhotovitele akce " Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace v ZŠ Třebízského
v Kralupech nad Vltavou" firmu: Stavební firma NEUMANN, s. r. o., se sídlem: Jugoslávská 2090, Mělník,
za cenu 614.590,- Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu RYBÁŘ stavební, s. r. o., se sídlem: nám. Míru 50,
Mělník, za cenu 621.831 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/10/4/03 - Návrh výzvy – „Výkon externího koordinátora BOZP v rámci stavby Adaptace
OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“
Odloženo.
č.usnesení:12/10/4/04 - Žádost o udělení výjimky z počtu parkovacích míst – Rekonstrukce objektu Jódlův
dům
RM schvaluje udělení výjimky z počtu parkovacích míst pro osobní automobily v rámci stavebního záměru:
Stavební úpravy a nástavba objektu čp. 16 v ul. Jódlova.
č.usnesení:12/10/4/05 - „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší – vícepráce zhotovitele“
RM neschvaluje více práce na akci: „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší“ požadované firmou
Rybář stavební, s. r. o., za cenu 106.129,- Kč včetně DPH.
RM neschvaluje více práce na akci: „Parkovací stání pro 34 osobních aut v sídlišti V Zátiší“ požadované firmou
Rybář stavební, s. r. o., za cenu 9.758,- Kč včetně DPH.
č.usnesení:12/10/4/06 - Žádost o umístění nového vjezdu na pozemek parc. č. 42/25 v k. ú. Mikovice
RM schvaluje zřízení nového vjezdu na pozemek parc. č. 42/25 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
za podmínek předložení vypracovaného projektu pro stavební povolení na zřízení části komunikace
(až k novému vjezdu) včetně zajištění potřebného povolení příslušným úřadem státní správy. Vše včetně
samotné realizace nové části komunikace na vlastní náklady majitele pozemku parc. č. 42/25 v k. ú. Mikovice
u Kralup nad Vltavou.
č.usnesení:12/10/4/07 - Výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka (pavilon 5) – výběr zhotovitele
Odloženo.
č.usnesení:12/10/4/08 - Modernizace místních komunikací, Kralupy nad Vlt. U Cukrovaru, výběr
zhotovitele
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita
U Cukrovaru“ firmu SILNICE GROUP, a. s., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 za celkovou cenu
3,007.160,84 Kč vč. DPH.
V.
RIaSM (správa majetku)
č.usnesení:12/10/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – RWE GasNet, s. r. o.
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku
pp. 425/1 v k. ú. Lobeč, 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. K náhradě za zřízení
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.
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č.usnesení:12/10/5/02 - Žádost o výpůjčku pozemku-hasičská soutěž
RM schvaluje bezúplatné využití pozemku č. 51/1 v k. ú. Mikovice pro pořádání hasičské soutěže
dne 23.6.2012 od 7:30 hod. do 16:00 hodin.
č.usnesení:12/10/5/03 - Schválení výpůjčky pozemku pod kontejnerem
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s V. Č. na část pozemku pp. 781 v k. ú. Kralupy nad Vltavou
o výměře 3 m2 na dobu určitou 10ti let.
č.usnesení:12/10/5/04 - Žádost o pronájem části pozemku
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 156/72 v k. ú. Lobeček o výměře cca 10 m2
za účelem umístění letní předzahrádky. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách.
č.usnesení:12/10/5/05 - Žádost o souhlas s převodem bytových jednotek do osobního vlastnictví
RM schvaluje převod spoluvlastnického podílu ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou o vel. id. 4220/53516
(byt č. 2) bytového domu čp. 917 Šafaříkova ulice, Kralupy nad Vltavou, na vlastnictví bytové jednotky
s podílem jednotky na společných částech domu.
RM schvaluje úhradu poplatků spojených s převodem bytové jednotky a vznikem společenství vlastníků
z hospodářské činnosti.
č.usnesení:12/10/5/06 – Bytové záležitosti
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Žižkova čp. 80 J. B. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku
od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013.
č.usnesení:12/10/5/07 - Nájem částí pozemku v ulici U Cukrovaru k zahrádkaření
RM schvaluje nájemcem dvou částí pozemku parcelní číslo 100/1 v k. ú. Kralupy a to části o výměře 95 m2
za domem čp. 926 a části o výměře 115 m2 za domem čp. 930 L. V. Nájem bude řešen formou dodatku ke
stávající nájemní smlouvě č. 125/10/700/RIaSM za stejných podmínek – tj. na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši: 5,- Kč/m2/rok.
RM schvaluje nájemcem části pozemku parcelní číslo 100/1 v k. ú. Kralupy a to části o výměře 134 m2
za domem čp. 931 M. K., U Cukrovaru 931, Kralupy nad Vltavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/10/6/01 - Žádost ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou o přijetí finančního sponzorského daru
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou přijetí finančních sponzorských darů dle § 39 b)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na zajištění vzdělávání žáků školy
od firmy MONTAKO, s. r. o., Lobeček 732, Kralupy nad Vltavou, zastoupené Ing. P. Závodským v celkové výši
3.000,- Kč.
č.usnesení:12/10/6/02 - Závěrečná zpráva Semiramis, o. s., Nymburk Centrum primárních programů
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Semiramis, o. s., Nymburk.
č.usnesení:12/10/6/03 – Rozpočtová změna kap. 2
RM schvaluje rozpočtovou změnu a to:
z kap. 2, § 4329, pol. 5169
- 2.000,- Kč
na kap. 2, § 3421, pol. 5169
+ 2.000,- Kč
č.usnesení:12/10/6/04 - Žádost MŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou o přijetí finančního sponzorského
daru
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka přijetí věcného sponzorského daru dle § 39
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v celkové výši 53.772,- Kč,
prolézačku TEE PEE na školní zahradu MŠ Gen. Klapálka od Klubu rodičů 8. MŠ Gen. Klapálka 976, Kralupy
n. Vlt.
č.usnesení:12/10/6/05 - Žádost o schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací
za rok 2011
RM schvaluje zaúčtování kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2011
do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:
MŠ Gen. Klapálka:
Hospodářský výsledek organizace ve výši 31.128,43 Kč převod do rezervního fondu.
Uspořené prostředky za energie ve výši 98.000 Kč vrátit na účet zřizovatele.
MŠ Dr. Ed. Beneše:
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti organizace ve výši 19.792,26 Kč převod do fondu odměn.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti organizace ve výši 5.262 Kč převod do rezervního fondu.
Uspořené prostředky za energie ve výši 58.800,- Kč vrátit na účet zřizovatele.
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ZŠ a MŠ Třebízského:
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti ve výši 43.278,18 Kč převod do rezervního fondu,
Hospodářský výsledek organizace z doplňkové činnosti ve výši 41.581,- Kč převod do fondu odměn.
Uspořené prostředky za energie ve výši 90.400,- Kč vrátit na účet zřizovatele.
ZŠ Komenského nám.
Hospodářský výsledek organizace ve výši 28.640,70 Kč převod do rezervního fondu,
Hospodářský výsledek ve výši 55.597,- Kč převod do fondu odměn,
částku ve výši 51.000,- Kč převést na účet 524 (odvody z vyplacených odměn FO),
částku ve výši 1.500,- Kč převést na účet 527 (odvod FKSP z vyplacených odměn FO),
částku ve výši 10.000,- Kč použít na 4. ročník soutěže „Výstup na Komendu“
Uspořené prostředky za energie ve výši 111.000 Kč vrátit na účet zřizovatele.
ZŠ Gen. Klapálka:
Hospodářský výsledek ve výši 44.448,80 Kč převod do rezervního fondu s využitím se stávající částkou
na opravy plotu školního hřiště v souvislosti s opravou běžecké dráhy
částku ve výši 52.179,40 Kč převod do fondu odměn.
Uspořené prostředky za energie ve výši 75.000 vrátit na účet zřizovatele.
ZŠ Revoluční:
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti ve výši 70.059,41 Kč převod do fondu odměn.
Hospodářský výsledek organizace z doplňkové činnosti ve výši 82.243 Kč, převod do rezervního fondu.
Uspořené prostředky za energie ve výši 124.000 Kč vrátit na účet zřizovatele.
ZŠ praktická:
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti ve výši 10.124,05 Kč převod do fondu odměn.
ZŠ 28. října:
Hospodářský výsledek organizace ve výši 7.219,97 Kč převod do rezervního fondu,
hospodářský výsledek ve výši 4.000,- Kč převod do fondu odměn.
ZUŠ Kralupy nad Vltavou:
Hospodářský výsledek organizace ve výši 46.834,- Kč odvod zřizovateli (úspora za energie),
částku ve výši 7.000,- Kč převod na účet 524 (odvody z vyplacených odměn FO),
částku ve výši 20.000,- Kč převod do rezervního fondu,
částku ve výši 21.615,43 Kč převod do fondu odměn.
DDM:
Hospodářský výsledek organizace ve výši 89.234,23 Kč odvod do rezervního fondu,
částku ve výši 51.000 převod na účet 524 (odvody z vyplacených odměn FO)
částku ve výši 1.500 převod na účet 527 (odvod FKSP z vyplacených odměn FO).
Uspořené prostředky za energie ve výši 28.600 Kč vrátit na účet zřizovatele.
Městské muzeum:
odloženo
KaSS:
Ztrátu organizace ve výši – 1,295.637,76 Kč převod z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele
a následné použití těchto prostředků na pokrytí vzniklé ztráty.
č.usnesení:12/10/6/06 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2-odbor sociálních věcí,
školství a kultury, týkající se sportovních příspěvků, které již byly schváleny RM do 50.000,- Kč dne 13.3.2012
z důvodu správného zaúčtování položky.
Z:
Kap. 2, § 3419, pol. 5229 - 214.250,-Kč
z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org.
Na
Kap. 2, § 3419, pol. 5222 + 214.250,-Kč
z kapitoly SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením
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č.usnesení:12/10/6/07 - Návrh na přidělení bytu v DPS:
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou,
pro V. a A. K. .na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou,
pro J. U., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
č.usnesení:12/10/6/08 - 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:
Z
kap. 2 SVŠaK, § 3429, pol. 5229, org. 5666
1,422.000,-Kč
Na :
Kap. 2, § 3429, pol. 5223, org. 5666
150.000,-Kč
Kap. 2, § 3429, pol. 5493, org. 5666
222.300,- Kč
Kap. 2, §, 3429, pol. 5222, org. 5666
516.500,- Kč
Kap. 2, § 3429, pol. 5212, org. 5666
293.200,- Kč
Kap. 2, § 3429, pol. 5335. org. 5666
20.000,- Kč
Kap. 2, § 3429, pol. 5339, org. 5666
80.000,- Kč
Kap. 2, § 3429, pol. 5213, org. 5666
20.000,- Kč
Kap. 2, § 3429, pol. 6322, org. 5666
120.000,- Kč
VII.
XXX

ŽP+zeleň

VIII.
XXX

Marketing, dotace

IX.
Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
č.usnesení:12/10/9/01 - Záměr nákupu universálního nosiče nářadí
RM schvaluje záměr nákupu universálního nosiče nářadí pro potřeby Technických služeb města.
RM schvaluje pověřit výběrovým řízením spol. ACCON, s. r. o., Praha 6.
RM schvaluje financování nového universálního nosiče nářadí z prostředků fondu rozvoje majetku TSM.
X.
XXX

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

XI.
Komise, náměty, požadavky, zápisy
č.usnesení:12/10/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání komise soc., zdravotní a prevence kriminality dne 13. 3. 2012.
komise rozpočtové dne 20. 3. 2012.
redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 15. 3. 2012.
XII.
Informace na vědomí
č.usnesení:12/10/12/1 – Smlouvy uzavřené za 4. čtvrtletí 2011
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 4. čtvrtletí 2011.
XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/10/13/1 – Podněty a informace členů RM
RM ukládá odboru RIaSM v y p r a c o v a t seznam investičních akcí města s vyhodnocením skutečných
nákladů a výdajů v porovnání s vysoutěženými cenami.

Petr Holeček, starosta

Ing. Marek Czechmann, místostarosta
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