V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012
(RM č. 24)
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:12/24/1/01 - Schválení programu RM č. 24
RM schvaluje návrh programu 24. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22 a 23/2012 (plnění
usnesení).
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM, které se bude konat 19. 9. 2012.

II.

OKTAJ+kanc. STA

Nebyl předložen žádný materiál

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/24/3/01 - Rozpočtové opatření č. 20/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MŠMT ČR
v celkové výši 1,046.334,80 Kč.
Jedná se o dotaci na akci „EU peníze školám“ pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029.
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MŠMT ČR
v celkové výši 470.269,20 Kč.
Jedná se o dotaci na akci „EU peníze školám“ pro ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523.
3. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 144.458,- 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.
4. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 469.470,86 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.
5. Přijetí finančních prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 34.316,60 Kč.
Jedná se o čtyři platby ve výši 6.542,- Kč, 10.220,10 Kč, 10.554,50 Kč a 7.000,- Kč, na základě žádostí
o proplacení vynaložených nákladů za sociální pohřby.
6. Zapojení finančních prostředků z investičního fondu MŠ Dr. E. Beneše v celkové výši 500.000,- Kč
na provedení investice – herní prvky v zahradách MŠ Dr. E. Beneše.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 47.500,- Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409,
pol. 5901 – „Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ na § 5512, pol. 5629 – „Neinvestiční půjčené prostředky
neziskovým a podobným organizacím“.
Bude sepsána smlouva o poskytnutí půjčky SDH Kralupy na profinancování dotace z rozpočtu Středočeského
kraje. Po obdržení dotačních finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje budou půjčené finanční
prostředky vráceny zpět na účet města.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.660,- Kč z kap. č. 1, § 6409 pol. 5901 „Rezerva města –
havárie“ na kap. č. 5 § 3113 pol. 5171. Finanční prostředky budou použity na opravu havarijního stavu
kanalizační přípojky v areálu ZŠ Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou.
č.usnesení:12/24/3/02 - Finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a loterií
RM bere na vědomí informaci o výši finančních prostředků z VHP a jiných technických zařízení, které činí
5.594.451,83 Kč a z loterií a jiných podobných her ve výši 330.140,85 Kč.
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RM doporučuje ZM projednat návrh na použití finančních prostředků z odvodu VHP a loterií na jednání
ZM dne 19. 12. 2012.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/24/4/01 - Žádost o rozpočtovou změnu
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 99.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na výměnu 30 ks kanalizačních poklopů u akce: „Oprava místní komunikace
lokalita U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 75.884,- Kč
Finanční prostředky budou použity na opravu stání kontejnerů na opravené místní komunikaci v sídlišti
Cukrovar, Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/24/4/02 - „Stavba cihelné zdi a pokládka kamenné dlažby okolo kapličky v Lobečku,
Kralupy nad Vltavou“
RM schvaluje přidělení zakázky na stavbu cihelné zdi a pokládku kamenné dlažby stavební firmě Tomáš
Cinádr, Štefánikova 651, 278 01 Kralupy nad Vltavou za cenu 494.070 Kč včetně 20% DPH.
RM schvaluje udělit výjimku z „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ část 5. Obecná
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle
části 3b) a 3c) pravidel, i přímým zadáním, na stavbu cihelné zdi a pokládky kamenné dlažby u kapličky
v Lobečku, Kralupy nad Vltavou, a to přímým zadáním společnosti Tomáš Cinádr, Štefánikova 651, 278 01
Kralupy nad Vltavou, za cenu 494.070 Kč.
č.usnesení:12/24/4/03 – „Oprava střech ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ – dodatek SoD
RM schvaluje dodatek č. 1 o změně ceny díla v rámci akce „Oprava střech ZŠ Generála Klapálka v Kralupech
nad Vltavou", který bude uzavřen s firmou: Hydroizol izolace staveb, s. r. o., Na Břehách 396, Hradec Králové.
Důvodem uzavření předmětného dodatku je celková úspora finančních prostředků ve výši 607.188 Kč vč. DPH.
RM schvaluje využití uspořených finančních prostředků z akce „Oprava střech ZŠ Generála Klapálka
v Kralupech nad Vltavou“ na opravu venkovního oplocení ve vstupní části areálu ZŠ Třebízského, Kralupy nad
Vltavou. Odbor RIaSM předloží do příštího jednání Rady města 3 cenové nabídky na provedení těchto prací.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/24/5/01 - Návrh na odepsání nedobytné pohledávky
RM schvaluje odepsání dlužné částky na nájemném, dle nájemní smlouvy č. 407/08/700/RIaSM, uzavřené
s E. V, ve výši 1.527 Kč jako nedobytné pohledávky.
č.usnesení:12/24/5/02 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 630/6/700/SMI, uzavřené s E. P., dohodou zpětně k 31. 5. 2012.
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Kralupy (slepou uličku podél domů
čp. 176 a 209) o výměře 180 m2, za účelem zřízení předzahrádky a údržby stávajícího zatravnění.
č.usnesení:12/24/5/03 - Návrh na ukončení nájemních smluv
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 106/96/719/SMI, uzavřené s L. V., odstoupením od smlouvy
z důvodu neplacení nájemného.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 303/00/719/SM, uzavřené s H. T. odstoupením od smlouvy
z důvodu neplacení nájemného.
RM schvaluje záměr města pronajmout části pozemku parc. č. 43/6 v k. ú. Mikovice o výměře 393 m2 a 600 m2
k zahrádkaření.
Záměr města bude zveřejněn po ukončení stávajících nájemních smluv na úřední desce a webu města.
č.usnesení:12/24/5/04 - Žádost o povolení Mistrovství ČR v coursingu a Memoriálu Karla Grünwalda
v coursingu
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání Mistrovství České republiky v coursingu
(terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 6. 10. – 7. 10. 2012 a VIII. ročníku
Memoriálu Karla Grünwalda v coursingu, pořádaného ve dnech 27. 10. - 28. 10. 2012 za poplatek
ve výši 2.000 Kč/den.
č.usnesení:12/24/5/05 - Žádost o vyhrazená parkovací místa v ulici Tř. Legií
RM schvaluje zřízení placené parkovací zóny v ulici Třída Legií u čp. 509 pro 3 osobní automobily.
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č.usnesení:12/24/5/06 – Schválení nového nájemce bytu č. 4, Lidové náměstí čp. 379
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Lidové náměstí čp. 378 s J. J. Nájemní smlouva bude
podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši
30.033 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle zákona č. 107/2006 Sb. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
č.usnesení:12/24/5/07 - Žádost o snížení nájemného bytu č. 17, Havlíčkova čp. 900
RM schvaluje slevu nájemného ve výši dalších 10 % (celkem 50 %) z vypočteného nájmu za užívání bytu č. 17,
Havlíčkova čp. 900, nájemce R. H, od 1. 10. 2012 do doby ukončení oprav bytu.
č.usnesení:12/24/5/08 – Bytové záležitosti
2x schváleno prodloužení nájemní smlouvy na byt
1x schváleno přidělení bytu ze sociálních důvodů
1x schváleno přidělení bytu z veřejného zájmu
č.usnesení:12/24/5/09 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – prodloužení vodovodu
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodu na pozemku
pp. 204/5 v k. ú. Zeměchy, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch J. H.,
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč u délky trasy do 10 bm uložení do komunikace a 300 Kč za každý
další bm trasy. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/24/6/01 - Žádost o přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ 28. října
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, přijetí finančního sponzorského daru dle § 39
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na nákup hracích a sportovních prvků
pro školní hřiště v celkové výši 2.000,- Kč od J. C., Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/24/6/02 - Návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Václava Havla
v Kralupech nad Vltavou
RM doporučuje ZM schválit novou zřizovací listinu: Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,
ve znění přílohy důvodové zprávy.
č.usnesení:12/24/6/03 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro DS Scénu Kralupy, která si jménem pana Radima Woláka podala
žádost o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých
místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce DS Scéna uplatnit na jednorázovou kulturní akci –
12. ročník divadelního festivalu (nejen) amatérského divadla Za Vodou“.
Uvedená akce se bude konat dne 14. 9. 2012 od 19:30 hod. do 16. 9. 2012 do 02:00 hod.
Místo konání je v KD Vltava, Klubovna DS Scéna, Zahrada před klubovnou DS Scéna
Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí.
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Radim Wolák.
č.usnesení:12/24/6/04 - 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 týkající se grantového schématu:
č.usnesení:12/24/6/05 - Návrh na prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na adrese DPS U Cukrovaru 1171 a V Luhu 1181 žadatelům
na dobu určitou, od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2013.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, pro
V. Č., H. Č. a M. H., na dobu určitou 1 roku od usnesení RM.
RM neschvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad
Vltavou, pro M. K. Žadatelka nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v DPS.
č.usnesení:12/24/6/06 - Úhrada faktury za LSPP
RM schvaluje proplacení faktury č. 196 za LSPP 7/2012
č.usnesení:12/24/6/07 - Žádost o pronájem v budově NsP Kralupy nad Vltavou
RM neschvaluje, do ukončení prodeje areálu, pronájem prodejny zdravotních potřeb a gastroenterologické
ambulance v budově NsP Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/24/6/08 - Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou
RM neschvaluje přidělení bytu v DPS žadatelce E. S., Praha 9.
č.usnesení:12/24/6/09 - Finanční příspěvek
RM schvaluje finanční příspěvek pro nezletilou B. D. ve výši Kč 15.100,- s tím, že tento finanční příspěvek
bude poskytnut ve dvou částkách a to od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 ve výši Kč 6.100 a od 1. 1. 2013 do 31. 8.
2013 ve výši Kč 9.000,-.
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č.usnesení:12/24/6/10 - Den zdraví 2012
RM schvaluje konání Dne zdraví 2012 ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v době od 8:00 do 13:00 hod.
č.usnesení:12/24/6/11 - Návrh na úpravu ceníku pečovatelské služby na základě novelizace vyhlášky
č. 505/2006 v roce 2012
RM souhlasí s novými ceníky úhrad úkonů pečovatelské služby a se zvýšením ceny při dopravě mimo Kralupy
nad Vltavou na částku 8 Kč/km, s účinností od 1. 10. 2012 (se změnou u položky Fakultativní služby, bod 9 na
částku 20 Kč /den.

VII.

ŽP+zeleň

č.usnesení:12/24/7/01 – Záhon před ZŠ Gen. Klapálka
RM nesouhlasí, aby odbor ŽP zajistil obnovu výsadeb zvýšeného záhonu před ZŠ Gen. Klapálka ve stávajícím
stavu.
RM ukládá odboru ŽP navrhnout jiné řešení úpravy záhonu bez zídky.

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/24/8/01 - Proplacení faktur k projektům zateplení ZŠ a MŠ z OPŽP
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 2.100 Kč, Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ (zateplení
MŠ Dr. E. Beneše).
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 2.100 Kč, Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ (zateplení
ZŠ Třebízského).
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 6.600 Kč, Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ (zateplení
MŠ G. Klapálka).
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 6.600 Kč Rezerva města na spoluúčast k dotacím“ (zateplení
MŠ Mikovická).
5. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 6.600 Kč Rezerva města na spoluúčast k dotacím (zateplení
MŠ U Jeslí).
6. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 21.000 Kč Rezerva města na spoluúčast k dotacím“
(rekonstrukce plaveckého bazénu).

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/24/9/01 - Kralupská sportovní, s. r. o., havárie při chlazení ledu
RM doporučuje ZM poskytnutí příspěvku ve výši 485.320 Kč pro Kralupskou sportovní spol. s r. o.,
na odstranění havárie. Finanční prostředky budou poskytnuty z rezervy města.
RM bere na vědomí havarijní stav ledové plochy velké haly zimního stadionu.
RM ukládá odboru RI zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ledové plochy včetně
strojového chlazení velké haly zimního stadionu.
č.usnesení:12/24/9/02 – Kralupská sportovní, s. r. o., náklady na energie
RM doporučuje ZM poskytnout příspěvek ve výši 601.000,- Kč pro Kralupskou sportovní, spol. s r. o.,
na pokrytí nákladů za energie.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

č.usnesení:12/24/10/1 - Smlouva o dílo na vyhotovení „Zadání změny č. 4 územního plánu města Kralupy
nad Vltavou“
RM doporučuje starostovi města podepsat „Smlouvu o dílo na vyhotovení ZADÁNÍ změny
č. 4 územního plánu města Kralupy nad Vltavou“.
č.usnesení:12/24/10/2 - Uzavření dohody, dle ustanovení § 175p o. s. ř. – dohoda, že předlužené dědictví
bude přenecháno věřitelům
Odloženo.

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/24/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise dne 4. 9. 2012.
zápis z jednání bytové a majetkoprávní komise dne 4. 9. 2012.
č.usnesení:12/24/11/2 – Schválení změny v systému rozdělování příspěvku pro sportovní oddíly na činnost
mládežnických sportovců
RM schvaluje změny v systému rozdělování příspěvku pro sportovní oddíly na činnost mládežnických
sportovců – viz příloha k důvodové zprávě.
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XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/24/12/1 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka za srpen 2012.

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/24/13/1 – Podněty a informace členů RM
RM ukládá MěBP dokončit fyzickou kontrolu stavu bytů ve vlastnictví města do 31. 12. 2012.

Petr Holeček, starosta

Ing. Marek Czechmann, místostarosta
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