Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012
(RM č. 19)

I.

Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

č.usnesení:12/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19
RM schvaluje návrh programu 19. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 18/2012 (plnění
usnesení).
RM schvaluje návrh programu mimořádného ZM, které se bude konat 28. 6. 2012.

II.

OKTAJ+kanc. STA

č.usnesení:12/19/2/01 - Novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
RM schvaluje novelu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,“ ve znění předloženého
návrhu, s účinností od 1. 7. 2012.
č.usnesení:12/19/2/02 - Záměr „Ukončení činnosti PO Plavecký bazén a převedení jeho činností do
městské spol. Kralupská sportovní, s. r. o.“
RM doporučuje ZM schválit záměr „Ukončení činnosti příspěvkové organice města Plavecký bazén Kralupy
nad Vltavou a převedení jeho činností do městské spol. Kralupská sportovní, s. r. o.,“ s účinností od 1. 1. 2013.
č.usnesení:12/19/2/03 - Novela organizačního řádu města
RM schvaluje novelu organizačního řádu města, podle předloženého návrhu uvedeného v důvodové zprávě,
v souvislosti s aplikací nových sociálně-právních zákonů, které mění působnost Odboru sociálních věcí, školství
a kultury MěÚ, s účinností od 1. 7. 2012.

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/19/3/01 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 2 pro rok 2012 na získání půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se „Zásadami“, ze dne 21. 3. 2012 v platném znění
RM schvaluje vyhlášení Výběrového řízení č. 2 pro rok 2012, a příslušný text Výběrového řízení, na získání
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou od 28. 6. 2012 do 8. 8. 2012, dle schválených
„Zásad“ ze dne 21. 3. 2012 v platném znění.
č.usnesení:12/19/3/02 - Rozpočtové opatření č. 17/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 84.477,00 Kč. Jedná se o část odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných herních zařízení, podle § 41i odst. 1, zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., které město obdrželo
od jednotlivých finančních úřadů. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1355 o 84.477,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 84.477,00 Kč.
2. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 508,00 Kč. Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných her
podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., které město obdrželo
od Specializovaného finančního úřadu. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1351 o 508,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 508,00 Kč.
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR
v celkové výši 231.000,00 Kč, účelově určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování
sociálních služeb.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 231.000,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4351 o 231.000,00 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků–sponzor. daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 55.000,00 Kč.
Jedná se o dar od společnosti SLA & KOU, s. r. o., Kralupy nad Vltavou jako příspěvek na financování akce
„Dny Kralup nad Vltavou“.
Navýšení příjmů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 55.000,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 10 – marketing a rozvoj města, § 3399 o 55.000,00 Kč.
5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.868,00 Kč, účelově
určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.868,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 32.868,00 Kč.
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6. Přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV v celkové výši 6.824,00 Kč jako doplatek na dávky
pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky osobám se zdravotním postižením.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 6.824,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4185 o 6.824,00 Kč.
7. Přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR v celkové výši
70.000,00 Kč na pomocný analytický přehled (PAP).
Jedná se o finanční prostředky určené na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací
pro monitorování a řízení veřejných financí.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 70.000,00 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 70.000,00 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši
400.000,00 Kč. Jedná se o dar od společnosti Česká rafinérská, a. s., Litvínov na podporu aktivit města
a různých subjektů v oblastech vzdělávání a volného času mládeže, zdravotnictví a sociální oblasti, kultury
a společenského života. (viz. příloha)
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 2– SVŠK
§ 3419
o 100.000 Kč
§ 3421
o 100.000 Kč
§ 3315
o 15.000 Kč
§ 3412
o 20.000 Kč
§ 3312
o 25.000 Kč
§ 3121
o 10.000 Kč
kap. č. 6 – Městská policie
§ 5311
o 10.000 Kč
kap. č. 7 – Správa majetku
§ 3412
o 20.000 Kč
kap. č. 10 – Marketing a rozvoj města
§ 3399
o 100.000 Kč
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převod finančních prostředků ve výši 18.000,00 Kč z „Rezervy města - spoluúčast k dotacím“ z kap. č. 1,
§ 6409, pol. 5901 na kap. č. 7, § 5512, pol. 5166 na proplacení faktury firmě ACCON managers & partners,
s. r. o,. za poradenské služby, zrušení výběrového řízení na pořízení zásahového vozidla hasičské techniky cisterna CAS.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/19/4/01 - Rekonstrukce plynovodu v areálu ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou –
schválení zhotovitele
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro akci „Rekonstrukce venkovního
plynovodu v areálu ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ a zadává realizaci předmětné stavby přímo
společnosti Stavební firma Neumann, s. r. o., Jugoslávská 2090, Mělník, za celkovou cenu 130 020 Kč vč. DPH.
Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. Náklady budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM
na rok 2012.
č.usnesení:12/19/4/02 - Oprava kanalizace v areálu MŠ U jeslí v Kralupech nad Vltavou – schválení
zhotovitele
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro akci „Oprava části kanalizace
v objektu MŠ U jeslí v Kralupech nad Vltavou“ a zadává realizaci předmětné stavby přímo společnosti Stavební
firma Neumann, s. r. o., Jugoslávská 2090, Mělník, za celkovou cenu 74 814 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude
uzavřena smlouva o dílo. Náklady budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 74 814 Kč z kap. 5, § 3113, pol. 5171 – Oprava střech
v ZŠ Generála Klapálka, na kap. 5, § 3111, pol. 5171. Uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu
nákladů za realizaci stavby „Oprava části kanalizace v objektu MŠ U jeslí v Kralupech nad Vltavou“.
č.usnesení:12/19/4/03 - Studie II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou,
schválení zhotovitele
Odloženo, předat k projednání stavební komisi.
č.usnesení:12/19/4/04 - Výměna oken (eurookna) v ZUŠ, Kralupy nad Vltavou – informace
RM bere na vědomí jako zhotovitele zakázky „Výměna oken (eurookna) v ZUŠ, Kralupy nad Vltavou“ spol.
David Türke – UNIWIN, Pražská 21, 281 01 Velim za celkovou cenu 295.717 Kč vč. DPH a jako náhradníka
spol. KERSON, spol. s r. o., Dobré 80, Dobré u Dobrušky, za celkovou cenu 329.425 Kč vč. DPH.
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č.usnesení:12/19/4/05 – Přivaděč Hostibejk, rozpočtová změna
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 112.173 Kč z kap. 5, § 6171, pol. 6121 (PD-celkem) na kap. 5,
§ 2212, pol. 6121, org. 195. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace
pro stavební řízení na akci „Přivaděč Hostibejk“.
č.usnesení:12/19/4/06 – STAŽENO před jednáním
č.usnesení:12/19/4/07 – STAŽENO před jednáním
č.usnesení:12/19/4/08 – Výběr zhotovitele na akci – „Oprava plotu v ulici Riegrova a na Hůrce, Kralupy
nad Vltavou“
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava plotu v ulici Riegrova a na Hůrce, Kralupy nad Vltavou" spol.:
Nesvadba Vladko, se sídlem: Bezručova 321, Kralupy nad Vltavou, za cenu 457 565 Kč vč. DPH a jako
náhradníka firmu Zámečnictví Jiří Palice, se sídlem: Horní Počaply 52, 277 03, za cenu 596 174 Kč vč. DPH.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/19/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy ve prospěch města
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze práva uložení, provozu, údržby a oprav výtlaku kanalizace v rámci akce „ČS odpadních vod Zeměchy s likvidací
na ČOV Kralupy nad Vltavou“ na pozemku pp. 541 v k. ú. Zeměchy, mezi SŽDC, st. org., jako povinným
a městem Kralupy nad Vltavou jako oprávněným. Úhrada je stanovena dohodou ve výši 22.700,-Kč + DPH
ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/19/5/02 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Lobeček – Kralupská realitní, s. r. o.
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní přípojky
na pozemcích města pp. 153/6, pp. 153/18 a pp. 153/21 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je město Kralupy nad
Vltavou, ve prospěch Kralupské realitní, s. r. o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Lobeček 732, IČ 27295567,
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 bm délky trasy a 300 Kč za každý další bm trasy uložení
vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000 Kč za prvních 10 bm délky trasy
a 150 Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši
stanovené zákonem.
č.usnesení:12/19/5/03 - Nájem části pozemku v Minicích
RM schvaluje nájemcem části pozemku parcelní číslo 18/3 v k. ú. Minice o výměře 9 m2 (vedle šesti řadových
garáží), za účelem umístění montovaného dřevěného domku na uložení zahradní nářadí, V. D.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, nájemné bude činit 5.000 Kč/rok.
Do smlouvy budou zapracována tato ustanovení
- stávající konstrukci s houpačkou přemístí nájemce, po předchozí písemné dohodě se všemi spoluvlastníky
domů Pražská čp. 205 a 206, na vlastní náklady na dohodnuté místo
- nájemce nesmí v domku skladovat hořlavé látky a parkovat motorová vozidla a to včetně jednostopých
č.usnesení:12/19/5/04 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 407/08/700/RIaSM, uzavřené s E. V., odstoupením od smlouvy
z důvodu neplacení nájemného.
č.usnesení:12/19/5/05 - Žádost o schválení podnájmu bytu č. 22 v čp. 100 - BD Na Hrádku
RM schvaluje podnájem bytu č. 22 v čp. 100 Na Hrádku, na základě žádosti pana Miroslava Libicha, nájemníka
předmětného bytu, na dobu určitou od 1. 7. 2012 - do 30. 6. 2013.
č.usnesení:12/19/5/06 – Žádost spolku leteckých modelářů
RM schvaluje parkování osobních vozidel členů Spolku leteckých modelářů Kralupy nad Vltavou,
IČO 26565277, na vypůjčené části pozemku parc. č. 81/162 v k. ú. Lobeček s tím, že vozidla budou zaparkována
pouze na okraji pozemku u vjezdu (viz přiložený plánek). Vypůjčitel je povinen zajistit vozidla tak, aby
nedocházelo k úniku provozních kapalin na pozemek.
č.usnesení:12/19/5/07 - Likvidace skladu materiálu civilní ochrany v OD Máj.
RM schvaluje odprodej 18 kusů dřevěných lavic, vedených v inventuře materiálu civilní ochrany města, za cenu
150 Kč za jeden kus.
č.usnesení:12/19/5/08 – Bytové záležitosti
2x Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – 1x odloženo, 1x schváleno
1x Uzavření nájemní smlouvy na byt z veřejného zájmu - schváleno
č.usnesení:12/19/5/09 – Informace o cenových nabídkách - mobilní toalety
RM bere na vědomí informaci o cenových nabídkách na mobilní toalety od spol. EKO DELTA, JOHNNY
SERVIS A TOI TOI.
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RM souhlasí s pronájmem 1 kabiny EKO WC stavební vč. mytí rukou, servis 1x za 2 týdny, za cenu 20.800 Kč
od spol. EKO DELTA.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/19/6/01 - Žádost o dodatečné přijetí sponzorského daru pro ZŠ praktickou
RM schvaluje dodatečné přijetí sponzorského daru od Evropské vodní dopravy-Praha, s r. o., pro ZŠ praktickou
Kralupy nad Vltavou na akci projížďka lodí po Vltavě v hodnotě 5.000 Kč.
č.usnesení:12/19/6/02 - Oprava římsy na budově JUNÁK, Šafaříkova čp. 358, Kralupy nad Vltavou –
havarijní stav
RM schvaluje opravu římsy na budově JUNÁK, Šafaříkova čp. 358, Kralupy nad Vltavou spol. Srba Josef,
Postřižínská 75, 277 45 Úžice za celkovou cenu 10.800,00 Kč. Finanční prostředky budou hrazeny z kap. č. 2 –
odbor sociálních věcí, školství a kultury, § 3421, pol. 5171.
č.usnesení:12/19/6/03 - Žádost o přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ 28. října
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace přijetí
finančního sponzorského daru ve výši 15.000 Kč od pana Petra Junga, bytem Chržín, Dolní Kamenice 19,
na vybavení hřiště při ZŠ 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, jmenovitě na nákup hracích a sportovních prvků,
dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
č.usnesení:12/19/6/04 - Žádost ZUŠ Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu ve výši 3.500,- Kč
následovně:
z účtu 501- Spotřeba materiálu, DDHM
- 3.500,- Kč
na účet 524 - Zákonné soc. pojištění
+ 3.500,- Kč
finanční prostředky budou vyplaceny na úhradu povinných odvodů při čerpání fondu odměn pro provozní
zaměstnance organizace.
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu ve výši 19.732,- Kč
následovně:
z účtu 502 – energie (elektřina )
- 19.732,- Kč
na účet 551 – odpisy DNH a DHM
+ 19.732,- Kč
jedná se o finanční prostředky na úhradu zákonných odpisů organizace.
č.usnesení:12/19/6/05 - Plnění úkolů ze zasedání ZM pro ředitele základních škol
RM ukládá na základě usnesení ZM ze dne 13. 6. 2012, č. usnesení: 12/05/7/1 ředitelům základních škol
v Kralupech nad Vltavou přednostně přijímat do škol:
1. děti ze svých školských obvodů podle OZV č. 1/2012 a děti z obcí, se kterými má město uzavřenou
„Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“, tj. z Dřínova a z Postřižína.
2. následně pak děti z ostatních školských obvodů Kralup nad Vltavou a z obcí ze správního obvodu,
které nemají uzavřenou žádnou dohodu s jinou obcí,
3. děti z ostatních obcí.
RM ukládá odboru sociálních věcí, školství a kultury předat základním školám seznam obcí ve správním
obvodu města Kralupy nad Vltavou a aktuální seznam obcí ze správního obvodu, které mají uzavřenou „Dohodu
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ s jinou obcí, o případných změnách bude základní
školy informovat.
č.usnesení:12/19/6/06 - Žádost o rozpočtovou změnu MěM Kralupy nad Vltavou pro rok 2012
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu a to z účtu 512 (cestovné) ve výši
- 2.000,- Kč na účet 518 (ostatní služby, podúčet – OSA) + 2.000,- Kč.
č.usnesení:12/19/6/07 - Žádost Městského muzea o uvolnění prostředků z rezervního fondu
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 23.000 Kč z rezervního fondu muzea na zakoupení 3 obrazů.
č.usnesení:12/19/6/08 - Jmenování ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše
RM jmenuje Mgr. Miluši Volkovou, ředitelkou příspěvkové organizace, zřizované městem Kralupy nad
Vltavou, Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše se sídlem: Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, IČ: 75002761, v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkursu
konaného dne 22. 6. 2012, účinností od 1. září 2012, na období 6 let, do 31. srpna 2018.

VII.

ŽP+zeleň
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VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/19/8/01 - Výběr zhotovitele výběrového řízení a administrace žádosti „Krajinářské úpravy
STRACHOV“
RM schvaluje zhotovitelem výběrového řízení a administrací žádosti projektu „Krajinářské úpravy
STRACHOV“ společnost ACCON, s. r. o., za celkovou cenu 216.000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje převedení finančních prostředků na žádost a PD k projektu „Krajinářské úpravy STRACHOV“
v celkové výši 216.000 Kč z „Rezerva města - spoluúčast k dotacím“, z kap. 1 § 6409 pol. 5901 na kap. 9,§ 3745
pol. 5169 org. 262 (Strachov - spoluúčast k dotacím).
č.usnesení:12/19/8/02 – Pronájem prostor zimního stadionu pro ¨FITFORYOU, o. s.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Kralupskou sportovní, spol. s r. o., a FITFORYOU, o. s.,
na období deseti let (navrhnout výpovědní lhůtu).

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/19/9/01 - Doplnění dat do pasportu komunikací
RM schvaluje variantu č. 1 za cenu 89.500 Kč bez DPH, tj. 107.400 Kč s DPH. Úhrada bude provedena
z finančních prostředků TSM. O tuto částku bude navýšen příspěvek zřizovatele pro TSM.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/19/11/1 – Návrh na výplatu jednorázových odměn za I. pol. 2012 členům komisí zřízených
radou města.
RM schvaluje návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn členům komisí zřízených radou města za I. pol.
2012 na základě návrhů předsedů komisí konzultované se starostou města.

XII.

Informace na vědomí

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/19/13/1 – Podněty a informace
1. RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení zakázky „Oprava hřbitovní zdi v Kralupech n. V.-Minicích“,
prováděnou spol. Josef Bartoš do 30. 7. 2012.
2. RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby „Oprava nábřežní zdi v ul. Na Františku a ul. Mostní“
prováděnou spol. Jaroslav Holeček do 15. 7. 2012.
3. RM souhlasí s podpisem smlouvy projektu „Měřící stanice“ umístěné v areálu ZS Kralupy.
4. RM ukládá TSM zajistit vybudování přechodu pro chodce u ZŠ Revoluční ul. v ul. Ve Starém Lobečku.
5. RM souhlasí s tím, že fin. prostředky za údržbu zeleně, vykonávanou TSM Kralupy, budou poskytnuty PO
v příspěvku od zřizovatele.
6. RM souhlasí s vydáním potvrzení vlastníka poz. parc. č. 653 k. ú. Lobeček spol. MADRUZZO pro zápis
rozestavěné budovy do katastru nemovitosti.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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