VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. dubna 2012
(RM č. 13)

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:12/13/1/01 - Schválení programu RM č. 2
RM schvaluje program 13. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 12/2012 (plnění usnesení).
RM schvaluje program. zasedání ZM, které se bude konat 2. května 2012.
č.usnesení:12/13/1/02 – Oprava administrativní chyby usnesení č. 12/12/5/08 ze dne 10. 4. 2012
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č.12/12/5/08, ze dne 10. 4. 2012 ve znění:
„RM neschvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 131/6 v k. ú. Lobeček za účelem vybudování
2-3 vyhrazených parkovacích míst pro hosty restaurace Chemik.“
č.usnesení:12/13/1/03 – Oprava administrativní chyby usnesení č. 12/12/10/1 ze dne 10. 4. 2012
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č.12/12/10/1, ze dne 10. 4. 2012 v tomto znění:
RM doporučuje ZM využití části výtěžku přijatého od provozovatelů VHP za rok 2011 v celkové částce
1,276.333,00 Kč na tyto veřejně prospěšné účely:
450.000 Kč
pro KaSS (úprava zahrady)
200.000 Kč
pro MŠ Gen. Klapálka (hrací prvky na dětském hřišti)
250.000 Kč
pro ZŠ Gen. Klapálka (sport. areál)
376.333 Kč
na obnovu kapličky v Lobečku
II.

OKTAJ+kanc. STA

III.
Ekonomický
č.usnesení:12/13/3/01 - Rozpočtové opatření č. 10/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 5.000 Kč.
Jedná se o dar od Jaroslava Holečka 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.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků ve výši 300.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 –
rezerva města na spoluúčast k dotacím na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171, pol. 6121 – složení kauce
při výběrovém řízení na prodej majetku nacházejícího se v k. ú. Kralupy nad Vltavou z konkursní podstaty
úpadce: PIVOVARY BOHEMIA PRAHA, a. s., v likvidaci.
2. Převedení finančních prostředků ve výši 6.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 –
rezerva města na spoluúčast k dotacím na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219, pol. 6121, org. 322 –
závěrečné vyhodnocení akce SFID „Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou v ulici Generála
Klapálka“.
č.usnesení:12/13/3/02 - Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011 a dát
souhlas s celoročním hospodařením Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011 a to bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s tímto závěrem:
Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011 jsme nezjistili chyby a nedostatky,
které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.
č.usnesení:12/13/3/03 – Odložení splátky úvěru DEZA na základě žádosti M. E.
RM schvaluje odložení splátky úvěru DEZA do termínu 31. 12. 2012 pro M. E.
č.usnesení:12/13/3/04 – Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.3.2012
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši
13,594.569,01 Kč.
č.usnesení:12/13/3/05 – Uzavření rámcové smlouvy se soudními exekutory
RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy“ o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních titulů
oprávněného mezi městem Kralupy nad Vltavou a JUDr. Ing. Petrem Kučerou, Exekutorský úřad Kladno,
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se sídlem Náměstí starosty Pavla 5, Kladno, a ukládá ekonomickému odboru zajistit další příslušnou spolupráci
vyplývající z uzavřené rámcové smlouvy.
RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy“ o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních titulů
oprávněného mezi městem Kralupy nad Vltavou a JUDr. Romanem Chaloupkou, Exekutorský úřad Mělník
se sídlem Havlíčkova 329, Mělník, a ukládá ekonomickému odboru zajistit další příslušnou spolupráci
vyplývající z uzavřené rámcové smlouvy.
IV.
RIaSM (realizace investic)
č.usnesení:12/13/4/01 - Výběr zhotovitele na akci „Oprava střech ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad
Vltavou“
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava střech ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou" firmu
HYDROIZOL izolace staveb, s. r. o., se sídlem Na břehách 396, Hradec Králové, za cenu 2,850.380 Kč vč. DPH
a jako náhradníka firmu MEGAS, s. r. o., se sídlem: Vážní 1003, Hradec Králové, za cenu: 2,921.333 Kč vč.
DPH.
č.usnesení:12/13/4/02 - Oprava místních komunikací lokalita Cukrovar, Kralupy nad Vltavou – výběr
zhotovitele v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru“
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar, Kralupy nad Vltavou“
firmu STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 za celkovou cenu 3,680.489,48 Kč vč. DPH a jako
náhradníka firmu Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10 za celkovou
cenu 3,587.487,- Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/13/4/03 - Zajištění koordinátora BOZP k akci „Modernizace místních komunikací
RM schvaluje koordinátora BOZP stavby „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou –
lokalita U Cukrovaru“ Evžena Geyera, V Předpolí 26, 100 00 Praha 10, za celkovou cenu 36.000,- Kč vč. DPH.
S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva.
č.usnesení:12/13/4/04 - Zajištění autorského dozoru k akci “Modernizace místních komunikací
v Kralupech nad Vltavou, lokalita U Cukrovaru“
RM schvaluje pana Ing. Pavla Kubíska na provádění výkonu autorského dozoru na akci „Modernizace místních
komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru“ za celkovou cenu 45.600,- Kč vč. DPH.
S uvedeným dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva.
č.usnesení:12/13/4/05 – „Oprava cihelných výplní zábradlí na nábřeží Na Františku, Kralupy nad
Vltavou“
RM schvaluje Vypsání výběrového řízení na opravu poškozených plotových zdí variantou č. 2. – kovové
zábradlí.
č.usnesení:12/13/4/06 – Závěrečné vyúčtování - spisovna u MěBP
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 393-11-5/RIaSM na akci „Adaptace výměníkové stanice
u MěBP na centrální spisovnu MěÚ v Kralupech nad Vltavou“ firmě SILBA-Elstav, s. r. o, Letkov, na snížení
ceny díla o 47.039,56 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/13/4/07 – Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka – jednostranné započetí pohledávek
RM schvaluje jednostranné započtení pohledávky, kdy Druhá pražská stavební, s. r. o., Kolbenova 159, Praha 9,
má proti městu Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, ve výši 3,619.396,- Kč splatné
dne 27. 04. 2012. Město Kralupy nad Vltavou má proti společnosti Druhá pražská stavební, spol. s r. o.,
pohledávku ve výši 5,709.409,- Kč (viz příloha k důvodové zprávě).
RM schvaluje jednostranné započtení pohledávky, kdy Druhá pražská stavební, s. r. o., Kolbenova 159, Praha 9,
má proti městu Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, ve výši 2,051.792,- Kč splatné
dne 22. 05. 2012. Město Kralupy nad Vltavou má proti společnosti Druhá pražská stavební, spol. s r. o.,
pohledávku ve výši 2,090.013,- Kč (viz příloha k důvodové zprávě).
V.
RIaSM (správa majetku)
č.usnesení:12/13/5/01 - Pozemky mezi OD Perla a OD Máj
RM schvaluje nájemní smlouvy č. 80 a 81/12/700/RIaSM ve znění dle přílohy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parcelní číslo st. 1180 a to část o výměře 170 m2,
za účelem zřízení staveniště pro adaptaci OD Máj a následnou úpravu povrchu terasy, s obchodní firmou Perla
Kralupy, s. r. o., a panem Vasilem Kirilovem Rangelovem, Chvatěruby 199. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 30. 6. 2014.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 82/12/700/RIaSM ve znění dle přílohy k důvodové zprávě.
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č.usnesení:12/13/5/02 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy)
RM schvaluje, podle článku V., odstavce c) nájemní smlouvy č. 245/05/700/SM, uzavřené s M. P., odstoupení
od této smlouvy z důvodu neuhrazení splatného nájemného. Nájemce bude vyzván k bezodkladnému vyklizení
garáže a doplacení nájemného dopočítaného ke dni odstoupení od smlouvy.
č.usnesení:12/13/5/03 - Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Lobeček
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Liborem Beránkem, na pronájem části
pozemku p. č. 156/72 v k. ú. Lobeček, o výměře 10 m2, za účelem umístění letní předzahrádky s provozní dobou
duben až září za částku 4.000,- Kč/rok.
č.usnesení:12/13/5/04 - Žádost o umístění reklamních bannerů
RM schvaluje společnosti Global Kralupy, s. r. o., zastoupené panem Miroslavem Sitařem, bezplatné umístění
banneru na budovu pivovaru ze strany bývalé tržnice po dobu přestavby obchodního domu Máj.
č.usnesení:12/13/5/05 - Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6098/78880
bytového domu Šafaříkova ul. a pozemku parc. č. st. 363 v k. ú. Lobeč, obec Kralupy nad Vltavou, F. a L. K.
do 20. 5. 2012.
č.usnesení:12/13/5/06 – Bytové záležitosti
prodloužení nájemní smlouvy; přechod užívacího práva k bytu; uzavření nájemní smlouvy na byt
č.usnesení:12/13/5/07 - Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „ Dětské hřiště na sídlišti V Zátiší “
v Kralupech nad Vltavou“
RM bere na vědomí informaci o výsledku zjednodušeného poptávkového řízení na akci Dětské hřiště na sídlišti
V Zátiší v Kralupech nad Vltavou.
RM schvaluje zhotovitelem akce „Dětské hřiště na sídlišti V Zátiší v Kralupech nad Vltavou“ firmu Flora
servis, Brno, za cenu 389.606 Kč vč. DPH.
Jako náhradníka firmu Hřiště, s. r. o., Brno, za cenu 375.000 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/13/5/08 - Návrh na schválení provozní doby a vstupného na letní koupaliště v sezóně 2012
RM schvaluje dobu provozu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro sezónu 2012:
květen – červen
PO-PÁTEK
11,00 – 19,00 hod.
SO-NE
10,00 – 19,00 hod.
červenec – srpen
PO-NE
09,00 – 20,00 hod.
září
PO-PÁTEK
11,00 – 19,00 hod.
SO-NE
10,00 – 19,00 hod.
RM schvaluje cenu vstupného do areálu letního koupaliště v Kralupech nad Vltavou pro sezónu 2012:
Dospělí
80,00 Kč
PO–PÁ od 15 hod. 50,00 Kč
děti do 5 let
20,00 Kč
děti 5 – 15 let, ZTP,ZTP/P 50,00 Kč
PO–PÁ od 15 hod. 30,00 Kč
permanentka dospělí
720,00 Kč/10 vstupů
permanentka děti 5-15, ZTP, ZTP/P
450,00 Kč/ 10 vstupů
kondiční plavání PONDĚLÍ-PÁTEK
40,00 Kč + 40,00 Kč záloha (90 min. od otevření)
Areál koupaliště bude otevřen v uvedených měsících všechny dny v týdnu.
č.usnesení:12/13/5/09 - Návrh na ukončení smlouvy (Vodafone)
RM schvaluje, podle článku č. VIII., odstavce 1) nájemní smlouvy č. 27803A (80/06/700/SMI), uzavřené
se společností Vodafone Czech republic, a. s., IČO: 25788001, výpověď smlouvy.
Společnosti bude nabídnut k přemístění telekomunikačního zařízení protilehlý trakt areálu za podmínky,
že uhradí veškeré náklady s přemístěním zařízení související.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/13/6/01 - 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 z důvodu správného zaúčtování
položky.
Z:
Kap. 2, § 3419, pol. 5229 - 1,521.841,- Kč
kap. SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org.
Na
Kap. 2. § 3419, pol. 5222 + 1,521.841,- Kč
kap. SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením
č.usnesení:12/13/6/02 - Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2
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RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 a to z důvodu správného zařazení položky
Z:
Kap. 2, § 3429, pol. 5212, org. 5666
- 84.000,-Kč
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským
subjektů – právnickým osobám, org. podpora společ. kultur.a sport. života
Z:
Kap. 2, § 3429, pol. 5229, org. 5666
- 13.500,- Kč
Z kapitoly SVŠaK ,§ ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím, org. podpora společ. kultur.a sport. života
NA:
Kap. 2, § 3429, pol. 5493, org. 5666
+97.500,- Kč
Na kapitolu SVŠaK § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. účelové neinvest. transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám, org. podpora společ. kultur. a sport. života
č.usnesení:12/13/6/03 - Návrh dodatku ke zřizovací listině u školské příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Kralupy nad Vltavou
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou,
č.usnesení:12/13/6/04 - Otevřený dopis Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,
Třebízského
RM bere na vědomí otevřený dopis o vyjádření postoje pracovníků Základní školy a Mateřské školy, Kralupy
nad Vltavou, Třebízského k dosavadní práci současné ředitelky Mgr. Jany Švancarové.
č.usnesení:12/13/6/05 - Žádost Základní školy Komenského nám. Kralupy nad Vltavou o čerpání
finančních prostředků z investičního fondu organizace.
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. čerpání z investičního fondu organizace
ve výši 91.000,- Kč na nákup nového serveru.
č.usnesení:12/13/6/06 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS V Luhu čp. 1181
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytů v DPS na adrese V Luhu čp. 1181 R. J. a J. L., od 1. 5. 2012
do 30. 4 .2013.
č.usnesení:12/13/6/07 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010
RM schvaluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro pana Antonína Seidla z Obecně závazné vyhlášky města
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku.
Tuto výjimku chce pán Antonín Seidel uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Pálení čarodějnic“.
Uvedená akce se bude konat dne 30.4 2012 od 12:00 hod. do 23:00 hod.
Místo konání je na právem břehu Vltavy mezi mostem TGM a lávkou pro pěší.
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Antonín Seidel.
č.usnesení:12/13/6/08 – Přestěhování odloučeného pracoviště ZUŠ Kralupy nad Vltavou z objektu OD Máj
do nových zrekonstruovaných prostor ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou
RM ukládá řediteli Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, zajistit přestěhování
odloučeného pracoviště ZUŠ v OD Máj do nově zrekonstruovaných a zkolaudovaných prostor v Základní škole
a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, do 7. 5. 2012, včetně zahájení příslušné výuky
k tomuto datu v nových prostorách (důvodem rychlého termínu přemístění je postupné uplynutí revizních lhůt
technických a bezpečnostních norem v objektu OD Máj, v souvislosti s ukončením jeho současné funkce
a zahájení přestavby OD MÁJ na nový MěÚ).
RM ukládá řediteli TSM poskytnout příslušnou součinnost ZUŠ Kralupy nad Vltavou, k přestěhování
z OD Máj do prostor v ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523.
č.usnesení:12/13/6/09 – Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou za rok 2011
RM schvaluje zaúčtování kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské Muzeum
v Kralupech nad Vltavou za rok 2011 do jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele.
č.usnesení:12/13/6/10 - Žádost RHG, spol. s r. o., o souhlas s podnájmem prodejny zdravotních potřeb
v NsP Kralupy nad Vltavou
RM neschvaluje RHG, spol. s r. o., o podnájem prodejny zdravotních potřeb v budově NsP Kralupy nad
Vltavou.
VII.
ŽP+zeleň
č.usnesení:12/13/7/01 - Instalace samozavlažovacích květinových nádob
RM bere na vědomí informaci o instalaci velkoobjemových samozavlažovacích nádob na náměstí a pěší zónu.
RM ukládá odboru ŽP předložit nákres umístění samozavlažovacích nádob v daných lokalitách.
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VIII.

Marketing, dotace

IX.
Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
č.usnesení:12/13/9/01 - Dotace na sociální služby, čerpání v roce 2011, předpoklad čerpání v roce 2012
RM bere na vědomí čerpání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby ve výši 720.000,- Kč
za rok 2011 na mzdy zaměstnanců pečovatelské služby, na úhradu telefonních služeb, na pohonné hmoty,
na nákup nové pračky a na specializovaný počítačový program pro sociální služby.
RM bere na vědomí plán čerpání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby ve výši
770.000,- Kč za rok 2012 na mzdy zaměstnanců pečovatelské služby, na odborné kurzy zaměstnanců
pečovatelské služby, na úhradu telefonních služeb a na pohonné hmoty.
X.
Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)
č.usnesení:12/13/10/1 - Navýšení nákladů na provoz MHD Kralupy nad Vltavou
RM nesouhlasí s navýšením nákladové položky na provoz MHD a souhlasí s ponecháním v původní hodnotě
v částce 30,39 Kč na ujetý kilometr.
XI.
Komise, náměty, požadavky, zápisy
č.usnesení:12/13/11/1 – Zápis komise
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 12. 4. 2012.
XII.
Informace na vědomí
č.usnesení:12/13/12/1 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za březen 2012.
XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/13/13/1 – Podněty a informace členů RM
RM ukládá odboru RI zajistit umístění stojanů na kola a laviček v prostoru před nádražím. Termín do příští RM.
RM bere na vědomí umístění VHP v budově čp. 696, nám J. Seiferta a v ul. Hennigsdorfská 1047.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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