VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. září 2012
(RM č. 25)

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:12/25/1/01 - Schválení programu RM č. 25
RM schvaluje návrh programu 25. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 24/2012 (plnění
usnesení).

II.

OKTAJ+kanc. STA

Nebyl předložen žádný materiál

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/25/3/01 - Rozpočtové opatření č. 23/2012
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 279.905,20 Kč.
Jedná se o dotaci na akci „EU peníze školám“ pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182.
2. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 73.034,00 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.
3. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši 18.000,- Kč.
Jedná se o dar od L. Š. na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.100,- 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 Minice 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.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/25/4/01 - Oprava oplocení v areálu ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou, výběr
zhotovitele
RM schvaluje provedení akce „Oprava oplocení v areálu ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“,
zhotovitelem: Stavební práce Martin Koman, Na Horkách 779, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu
374 040 Kč vč. DPH, ve variantě podezdívky z betonových cihel. Finanční prostředky budou hrazeny z úspor
v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2012 (Oprava střech ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou).
č.usnesení:12/25/4/02 - „Prodloužení termínu dokončení díla - Oprava plotu v ulici Riegrova a Na Hůrce,
Kralupy nad Vltavou“
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla „Oprava plotu v ulici Riegrova a Na Hůrce v Kralupech nad
Vltavou“ z důvodu změny zadávacích podmínek objednatele v části Na Hůrce o 2 týdny – tj. do 15. 10. 2012.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/25/5/01 - Žádost o pronájem pozemku pro hostování cirkusu
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč od 18. 3. 2013 do 24. 3. 2013 za účelem hostování
Prvního českého Národního cirkusu Jo-Joo, zastoupeného produkčním panem Jiřím Výškou, za částku
1.000 Kč/den.
č.usnesení:12/25/5/02 - Žaloba o zaplacení dlužného nájemného
RM schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného, za nájem části pozemku st. 460 v k. ú. Lobeč,
proti M. P., Kralupy nad Vltavou.
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č.usnesení:12/25/5/03 - Žádost nájemníků o odprodej bytového domu Vrchlického čp. 703
RM bere na vědomí žádost nájemníků o odprodej bytového domu čp. 703, Vrchlického ulice.
RM nedoporučuje ZM zařadit bytový dům čp. 703, Vrchlického ulice do privatizace.
č.usnesení:12/25/5/04 - Bytové záležitosti:
1x prodloužení nájemní smlouvy na byt - schváleno
1x uzavření podnájemní smlouvy na byt - schváleno
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/25/6/01 - Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ Revoluční ul. na rok 2012
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola Kralupy nad
Vltavou, Revoluční ul., dle přílohy.
č.usnesení:12/25/6/02 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 12/24/6/07 ze dne 11. 9. 2012
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 12/24/6/07 RM č. 24 ze dne 11. 9. 2012.
Správné znění usnesení:
RM neschvaluje, do ukončení prodeje areálu, podnájem prodejny zdravotních potřeb a gastroenterologické
ambulance v budově NsP Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/25/6/03 - Žádost o schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,
Gen. Klapálka na rok 2012
RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2012 u příspěvkové organizace Mateřská škola Kralupy nad
Vltavou, Gen. Klapálka, dle přílohy.
č.usnesení:12/25/6/04 - Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského o schválení převodu
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu školy
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, převod finanční částky
ve výši 30.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu školy. Finance budou použity na opravu vnitřků
toalet.
č.usnesení:12/25/6/05 - Žádost OSVŠaK o rozpočtovou změnu
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2.000 Kč
Finanční prostředky byly vyplaceny na úhradu soudního poplatku k žádosti o změnu zápisu ředitele Mateřské
školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše do obchodního rejstříku, dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2.000 Kč
Finanční prostředky budou vyplaceny na úhradu soudního poplatku k žádosti o změnu zápisu nového názvu
Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou.
č.usnesení:12/25/6/06 - Žádost o navýšení kapacity MŠ o jednu třídu v ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou,
Třebízského od 1. 9. 2013
RM schvaluje navýšení kapacity mateřské školy o 1 třídu v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad
Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace od 1. 9. 2013.
č.usnesení:12/25/6/07 - Úhrada faktury za LSPP
RM schvaluje proplacení faktury č. 222 za LSPP 8/2012
č.usnesení:12/25/6/08 - Žádost o dodatečné přijetí finančního sponzorského daru pro Základní školu
Kralupy nad Vltavou, 28. října
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, dodatečné 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 4.000 Kč od P. P., Kralupy nad Vltavou.
č.usnesení:12/25/6/09 - Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou
RM neschvaluje, aby vedoucí organizační složky Sociální služby města Kralupy nad Vltavou paní Miroslava
Beritová projednala s žadatelkou B. N. její přijetí do domu s pečovatelskou službou.

VII.

ŽP+zeleň

č.usnesení:12/25/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu
RM schvaluje převedení finančních prostředků z kapitoly 9 – 3639 – 5169 likvidace odpadu z čištění města
(- 50 000,- Kč) na kapitolu 9 – 3721 – 5169 likvidace nebezpečných odpadů (+ 50 000,- Kč).
č.usnesení:12/25/7/02 - Informace o pracích, prováděných v městské zeleni v období II. a III. čtvrtletí roku
2012
RM bere na vědomí informaci o pracích, prováděných na městské zeleni v období II. a III. čtvrtletí roku 2012
nad rámec běžné údržby zelených ploch, zařazených do pasportů zeleně, na které jsou uzavřeny SoD.
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č.usnesení:12/25/7/03 - Havárie v areálu „Červená Lhota“
RM souhlasí s protokolem pro potřeby vodoprávního úřadu k uplatnění náhrady nákladů po původci havárie
na základě ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/25/8/01 - Výstupní energetické audity k zatepleným budovám MŠ a ZŠ
1. RM schvaluje zhotovitelem „Výstupních energetických auditů“ pro budovy MŠ Mikovická, MŠ Generála
Klapálka, MŠ U Jeslí, MŠ Dr. E. Beneše a ZŠ Třebízského společnost Enviros, s. r. o., Na Rovnosti 1, Praha 3,
za cenu 24.000 Kč vč. DPH za budovu.
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.000 Kč z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5 § 3111 pol. 6121 org. 309 (zateplení MŠ Dr. E. Beneše).
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.000 Kč z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5 par. 3113 pol. 6121 org. 157 (zateplení ZŠ Třebízského).
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.000 Kč z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5 § 3111 pol. 6121 org. 154 (zateplení MŠ Gen. Klapálka).
5. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.000 Kč z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5 § 3111 pol. 6121 org. 310 (zateplení MŠ Mikovická).
6. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 24.000 Kč z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města
na spoluúčast k dotacím“ na kap. 5 § 3111 pol. 6121 org. 155(zateplení MŠ U Jeslí).
7. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel 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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce.
č.usnesení:12/25/8/02 - Oprava administrativní chyby usnesení
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 12/22/8/02 v tomto znění:
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. 97.
č.usnesení:12/25/8/03 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na komunikaci
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Modernizace místních komunikací
v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, Revoluční a Ivana Olbrachta)“.
2. RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s. r. o., přípravou žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na
projekt „Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček (ulice Třída Legií,
Revoluční a Ivana Olbrachta)“, za cenu 60.000 Kč vč. DPH.
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 60.000 Kč.
4. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel 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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce.
č.usnesení:12/25/8/04 - Výběr zhotovitele výběrového řízení pro Technické služby města na zametací vůz
1. RM schvaluje zhotovitelem výběrového řízení společnost ACCON, s. r. o., k projektu „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti v Kralupech nad Vltavou“, za cenu 35.000 Kč bez DPH.
2. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel 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) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedené akce.

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/25/9/01 – Veřejné osvětlení v Růžovém údolí
RM bere na vědomí vyhodnocení veřejného osvětlení v Růžovém údolí a ukládá TSM zadat vypracování PD
na jeho obnovu. Typ osvětlení bude upřesněn po zjištění dotačních podmínek pro získání dotace na rekonstrukci
veřejného osvětlení.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

Nebyl předložen žádný materiál

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/25/11/1 - Schválení návrhu na rozdělení zbývající částky pro sportovní oddíly
Odloženo do příští RM.
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č.usnesení:12/25/11/2 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupské zpravodaje dne 11. 9. 2012.
RM bere na vědomí zápis z jednání rozpočtové komise dne 17. 9. 2012.

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/25/12/1 – Přehledová zpráva
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za 08/2012.

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/25/13/1 - Podněty a informace členů RM
RM nedoporučuje zvýšení nájemného v městských bytech.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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