VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. srpna 2012
(RM č. 22)

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:12/22/1/01 - Schválení programu RM č. 22
RM schvaluje návrh programu 22. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 20 a 21/2012 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ+kanc. STA
č.usnesení:12/22/2/01 - Platový výměr ředitelky MŠ Dr. E. Beneše
RM schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr.
E. Beneše, dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 1. 9. 2012.
č.usnesení:12/22/2/02 - Pololetní odměna jednateli Kralupské sportovní, spol. s r. o., za I. pol. 2012
RM schvaluje udělení pololetní odměny za I. pol. 2012 pro jednatele „Kralupská sportovní spol. s r. o.,“ ve výši
uvedené v důvodové zprávě. Podmínkou pro vyplacení odměny je dostatečná výše mzdových prostředků ve spol.
RM ukládá jednateli Kralupské sportovní, s. r. o, vypracovat přehled hospodářských výsledků společnosti
za roky 2010 – 2011 a provést jejich porovnání. Termín 25. 9. 2012.
RM ukládá jednateli Kralupské sportovní, s. r. o, svolat valnou hromadu společnosti.
III.
Ekonomický
č.usnesení:12/22/3/01 - Rozpočtové opatření č. 19/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu sportu a volného času v celkové
výši 97.325 Kč.
Jedná se o dotaci účelově určenou pro DDM Kralupy nad Vltavou na projekt: „Deskové a společenské hry“.
2. Přijetí finančních prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 14.255 Kč.
Jedná se o dvě platby ve výši 7.000 Kč a 7.255 Kč, na základě žádostí o proplacení vynaložených nákladů za
sociální pohřby.
3. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 90.000 Kč.
Jedná se o dary ve výši 18.000 Kč na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory.
4. Přijetí finančních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 416.194 Kč na uhrazení
překročených výdajů za rok 2011 na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto prostředky nepodléhají
finančnímu vypořádání a budou převedeny do rezervy města.
5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MŠMT ČR
v celkové výši 223.006 Kč. Jedná se o dotaci na akci „EU peníze školám“ pro ZŠ praktická, Kralupy nad
Vltavou, Jodlova 111.
6. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 1.394 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.
7. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu sportu a volného času v celkové
výši 68.875 Kč.
Jedná se o dotaci účelově určenou pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou na projekt „(Nejen)
pohyb nás baví“.
8. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 3.000 Kč.
Jedná se o dar od Lékárny Lobeček, s. r. o. na podporu aktivit města v oblasti péče o seniory – Městský klub
důchodců Kralupy nad Vltavou.
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B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 776.808,57 Kč do rezervy města.
Jedná se o převod z kapitol a položek, které nebudou vyčerpány:
2. Převod finančních prostředků v celkové výši 14.751,00 Kč z „Rezervy města – spoluúčast k dotacím“
Žadatel
(celková cena)
KaSS
(63.000,00 )
DDM
(102.451,00 )
ZŠ Komenského (72.500,00 )

Projekt
"Seifertovy Kralupy"
Spol.a deskové hry
(Nejen) Pohyb nás baví

Dotace od Kraje
57 000,00 Kč
97 325,00 Kč
68 875,00 Kč

Spoluúčast
6 000,00 Kč
5 126,00 Kč
3 625,00 Kč

č.usnesení:12/22/3/02 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2012
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši
15,788.318,83 Kč .
RM ukládá řediteli MěBP vypracovat rozbor dluhů na nájemném v městských bytech, uvést úspěšnost
vymáhání dluhů.
IV.
RIaSM (realizace investic)
č.usnesení:12/22/4/01 - Studie II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou –
schválení zhotovitele – vyjádření stavební komise
RM schvaluje zpracování studie II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu – varianta a).
Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012 (projektové dokumentace – celkem).
RM ukládá odboru RIaSM oslovit jiné projektanty za účelem vypracování této studie.
č.usnesení:12/22/4/02 - Dodatek smlouvy– místní komunikace U Cukrovaru
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 smlouvy č. RISML/00013/2012 s firmou STRABAG, s. r. o., Lidická
802, 266 01 Beroun na vícepráce vzniklé při realizaci projektu: „Modernizace místních komunikací v Kralupech
nad Vltavou – lokalita U Cukrovaru“ o navýšení celkové ceny díla o částku 607.748,23 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/22/4/03 - Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar – zvětšení parkoviště + přechod
RM schvaluje podepsání dodatku č. 1 smlouvy č. RISML/00012/2012 s firmou STRABAG, a. s., Lidická 802,
266 01 Beroun na zvětšení parkoviště pro osobní auta s místem pro přecházení v místě bývalého stání
na komunální odpad před spol. Charvát a zvětšení přechodu pro chodce (vybouráním betonové desky) v místě
u posledního stání na komunální odpad před DPS na akci: „Oprava místní komunikace lokalita Cukrovar,
Kralupy nad Vltavou“ o navýšení celkové ceny o částku 141.176,40 Kč vč. DPH.
V.
RIaSM (správa majetku)
č.usnesení:12/22/5/01 - Změna usnesení RM č. 12/10/5/01 ze dne 27. 3. 2012- zřízení věcného břemene
v k. ú. Lobeč – RWE GasNet, s. r. o.
RM mění usnesení RM č. 12/10/5/01 ze dne 27. 3. 2012 takto:
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku
pp. 395/1 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.
č.usnesení:12/22/5/02 - 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. 395/1 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 4.000 Kč. K náhradě za zřízení
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/22/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – RWE GasNet, s.r.o.
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku
pp.544/2 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 4.000 Kč. K náhradě za zřízení
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/22/5/04 - Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s Ing. Jiřím Lněníčkem, bytem Na Cikánce 385,
Kralupy nad Vltavou, na pronájem části pozemku p. č. 566/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, o výměře 24 m2,
za účelem umístění letní předzahrádky s provozní dobou duben až září za částku 9.600 Kč/rok, v roce 2012
s provozní dobou září a říjen za částku 3.200 Kč.

č.usnesení:12/22/5/05 - Ukončení nájemní smlouvy č. 102/99/719/SM
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RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 102/99/719/SM, dohodou ke dni 30. 9. 2012.
RM schvaluje záměr pronajmout nemovitosti čp. 522 na st. p. 1093 o výměře 220 m2 a pozemek parc. č. 357/49
o výměře 2.775 m2 v k. ú. Mikovice, obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
č.usnesení:12/22/5/06 – Schválení nového nájemce bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Lidové náměstí čp. 379 s J. K., za podmínky rekonstrukce
bytu na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní
smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první
měsíc ve výši 10.000 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona 107/2006 Sb., po dobu oprav
jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez snížené kvality. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
č.usnesení:12/22/5/07 - Určení výpočtu ceny spoluvlastnického podílu – Čechova čp. 960
RM schvaluje cenu za spoluvlastnický podíl na nemovitosti čp. 960 a pozemku parc. č. st. 560, k. ú. Lobeč,
o velikosti 9558/65175, nabídnutý k prodeji manželům H. a J. V. s dispozičním právem k bytu o vel. 3+1 ve výši
ceny bytu 2+1, vypočtené ze znaleckého posudku a ceny za podkroví, vybudované na vlastní náklady ve výši
1 Kč/m2, navýšenou o nájemné za období od kolaudace podkroví ve výši nájemného za byt IV. kategorie.
RM ukládá řediteli MěBP vypracovat seznam zkontrolovaných bytů a nájemních smluv a předložit osobně RM
11. 9. 2012.
č.usnesení:12/22/5/08 – Bytové záležitosti
5x prodloužení nájemní smlouvy na byt – schváleno
1x uzavření nájemní smlouvy na byt – schváleno
7. hlášení volného bytu (byt č. 6 o vel. 2+1, plocha bytu 58,07 m2, Lidové náměstí čp. 378)
RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379 obálkovou metodou.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/22/6/01 - Žádost RHG, spol. s r. o., o souhlas s podnájmem v NsP Kralupy nad Vltavou
RM neschvaluje RHG, spol. s r. o., podnájem gastroenterologické ambulance a podnájem prodejny zdravotních
potřeb v budově NsP Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/22/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku pro pana Vlastimila Blažka na jednorázovou
kulturní akci – „hudební festival – NEXT Fest On The Road“
Uvedená akce se bude konat dne 21. 9. 2012 od 20:00 hod. - 22. 9. 2012 do 02:00 hod.
Místo konání je v Kulturním a společenském středisku v Kralupech nad Vltavou.
Předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní: 300 osob
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Vlastimil Blažek
č.usnesení:12/22/6/03 - Úhrada faktury za LSPP
RM schvaluje proplacení faktury č. 1164 za LSPP červen 2012.
č.usnesení:12/22/6/04 - Průběžná zpráva o realizaci Programu pro rodinné příslušníky MUDr. Randáka
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci Programu pro rodinné příslušníky MUDr. Randáka.
č.usnesení:12/22/6/05 - Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového
chování pro město Kralupy nad Vltavou za školní rok 2011/2012
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci Programů primární prevence rizikového chování pro město
Kralupy nad Vltavou (realizátor: Semiramis, o. s., Nymburk).
č.usnesení:12/22/6/06 - Průběžná zpráva o realizaci Terénního programu v Kralupech nad Vltavou
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci Terénního programu v Kralupech nad Vltavou (realizátor:
Semiramis, o. s.).
č.usnesení:12/22/6/07 - Žádost MŠ Dr. E. Beneše o převod finančních prostředků do Investičního fondu
školy a převod do rozpočtu zřizovatele na realizaci investice: herní prvky pro školní zahrady MŠ.
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše převod finanční částky ve výši 500.000 Kč
z rezervního fondu školy na investiční fond dle § 30odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše odvod finanční částky ve výši 500.000 Kč
z investičního fondu školy na účet města dle § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
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RM schvaluje provedení investice odborem RIaSM ve výši 500.000 Kč na herní prvky v zahradách Mateřské
školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše. Finanční prostředky budou použity z odvodu Mateřské školy Kralupy
nad Vltavou, Dr. E. Beneše do rozpočtu města.
č.usnesení:12/22/6/08 - Komise sociálně právní ochrany dětí
RM jmenuje od 1. 9. 2012 členem Komise sociálně právní ochrany dětí nadprap. Věru Verešovou.
č.usnesení:12/22/6/09 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o umístění technologií na budovu školy
RM schvaluje umístění technologií na stávající anténní stožár na budovu Základní školy a Mateřské školy
Kralupy nad Vltavou, Třebízského.
č.usnesení:12/22/6/10 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy a přidělení bytu v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou J. V., na
dobu určitou, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou, pro L. Š., na dobu
určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
č.usnesení:12/22/6/11 - 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 manžele V. J. a M. J. na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM.
VII.
ŽP+zeleň
č.usnesení:12/22/7/01 - Smlouva o spolupráci s ČZU Praha
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kralupy nad Vltavou a ČZU Praha.
č.usnesení:12/22/7/02 - Žádost o rozpočtovou změnu
Odloženo.
VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/22/8/01 - Žádost o užití znaku města Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje užití znaku města Kralupy nad Vltavou při prezentaci festivalu Fest On The Road, který
se bude konat 21. a 22. 9. 2012 v KD Vltava.
č.usnesení:12/22/8/02 - Dotace na komunitní plán sociálních služeb
RM schvaluje aktualizaci „Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou“.
RM schvaluje spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy, kdy bude město partnerem
v projektu Vyhodnocení a aktualizace „Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou
a spádového území“. Toto partnerství je platné pro projekt podaný v rámci výzvy Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost, č. 78.
IX.
Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
č.usnesení:12/22/9/01 - Využití lavic CO pro volnočasové aktivity mládeže v areálu Puchverk
RM souhlasí s využitím 5 kusů dřevěných a 10 kusů ocelových lavic k dovybavení jídelny v areálu Puchverk.
č.usnesení:12/22/9/02 – Uzavření knihovny
RM bere na vědomí uzavření knihovny z důvodu revize knihovního fondu a souhlasí s uzavřením knihovny
v době od 5. 11. do 18. 11. 2012.
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 29. 9. 2012.
č.usnesení:12/22/9/03 – Výběr zájemce k odkoupení služebního motorového vozidla MP t. z. Citroen
Berlingo 1.6 HDI, RZ 7S7 45 - 55
RM schvaluje prodej vozidla TZ: Citroen Berlingo 1.6 HDI. Finanční prostředky budou využity na nákup
nového služebního vozidla.
č.usnesení:12/22/9/04 – Žádost o souhlas k nákupu služebního vozidla pro Městskou policii Kralupy nad
Vltavou“
RM schvaluje nákup služebního vozidla Škoda Octavia z vlastních finančních prostředků z rozpočtu Městské
policie na rok 2012.
č.usnesení:12/22/9/05 – Doporučení Rady města Kralupy nad Vltavou Zastupitelstvu města Kralup nad
Vltavou schválit převod finančních prostředků v rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou r. 2012
RM doporučuje Zastupitelstvu města Kralupy nad Vltavou schválení převodu finančních prostředků ve výši
290.000,- Kč z položky 5011 na položku 6123.
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X.
Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)
č.usnesení:12/22/10/1 - Rozpočtová úprava - SAOISV
RM schvaluje rozpočtovou úpravu – převeden fin. prostředků na nákup výroční turistické známky „Obnovení
kapličky se zvoničkou – Kralupy nad Vltavou – Lobeček,2012“ a turistické vizitky s mostem T.G.M.
XI.
Komise, náměty, požadavky, zápisy
č.usnesení:12/22/11/1 - Příspěvek pro BK Kralupy
RM schvaluje finanční příspěvek 8.000 Kč – příspěvek na Letní kemp pro děti z Kralup nad Vltavou, které
se kempu účastnily.
XII.
Informace na vědomí
č.usnesení:12/22/12/1 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí Přehledové zprávy ZŠ ul. Gen. Klapálka a TSM.
XIII. Podněty a informace členů RM
XXXXX

Petr Holeček, starosta

Ing. Marek Czechmann, místostarosta
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