V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 9. října 2012
(RM č. 26)
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:12/26/1/01 - Schválení programu RM č. 17
RM schvaluje návrh programu 26. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 25/2012 (plnění
usnesení).

II.

OKTAJ+kanc. STA

č.usnesení:12/26/2/01 - Dohoda o směně pozemků a veřejného osvětlení mezi Městem Kralupy nad
Vltavou a Synthos, a. s.
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v majetku města s pozemky v majetku Synthosu Kralupy, a. s.,
včetně veřejného osvětlení.

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/26/3/01 - Rozpočtové opatření č. 24/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 9.475,- 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.
2. Přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 398.000,- Kč na nezbytně nutné
výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.
3. Přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000,- Kč účelově určené pro obce s pověřeným obecním úřadem
na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce
2013.
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 32.729,- Kč, účelově
určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy Kulturního
a společenského střediska“ v celkové výši 120.000,- Kč.
2. Převedení finančních prostředků na žádost a přílohy k projektu „Zateplení budovy sportovní haly“ v celkové
výši 114.000,- Kč.
3. Převedení finančních prostředků na náklady na projektovou dokumentaci „Zateplení tělocvičny
ZŠ Revoluční“ v celkové výši 90.000,- Kč.
4. Převedení finančních prostředků pro TJ Sokol Kralupy jako spoluúčast k dotaci „Rekonstrukce střechy nad
tělocvičnou“ v celkové výši 67.000,- Kč.
5. Převedení finančních prostředků na náklady na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Kralupech nad Vltavou“ v celkové výši 110.000,- Kč.

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/26/4/01 - Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova
v Kralupech nad Vltavou – výběr zhotovitele
Odloženo.
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V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/26/5/01 - Prodloužení doby nájmu kanceláří MěÚ - Cukrovar
RM neschvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 111/01/700/SM o nájmu nebytových prostor kanceláří
MěÚ, U Cukrovaru 1087, ve znění uvedeném v příloze.
RM schvaluje změnu v čl. II smlouvy č. 111/01/700/SM o nájmu nebytových prostor- kanceláří MěÚ,
U Cukrovaru 1087 dodatkem č. 4 - prodloužení doby trvání nájmu do 31. 12. 2013 a změnu v čl. VI. této
smlouvy - zvýšení ročního nájemného v r. 2013 za pronájem nebytových prostor na částku 919.100 Kč,
tj. 700,- Kč/m2/rok. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.
č.usnesení:12/26/5/02 - Výpověď smlouvy o výpůjčce pozemku v k. ú. Lobeček
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce č. 154/09/700/RIaSM podanou výpůjčitelem Spolkem
leteckých modelářů Kralupy nad Vltavou, smlouva končí 31. 12. 2012.
č.usnesení:12/26/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodu a kanalizace
na pozemku pp. 536/2 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch H. H.
a M. S., 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.
č.usnesení:12/26/5/04 - Žádost o pronájem pozemku za účelem hostování cirkusu
RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč za účelem hostování cirkusu BEROSINI, zastoupeného
ředitelem panem Ferdinandem Berouskem v době od 5. 11. do 11. 11. 2012. Výše nájemného 1.000 Kč/den.
č.usnesení:12/26/5/05 - Pronájem části pozemku pp. 119/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pp. 119/1, k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
cca 180 m2 s R. D., za účelem zřízení předzahrádky s podmínkou zachování přístupu pro čp. 209 a umožnění
vjezdu vozidel hasičů a záchranné služby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, výše nájemného 5 Kč/m2/rok
RM schvaluje osazení vrat při vjezdu na pronajatou část pozemku pp. 119/1, k. ú. Kralupy nad Vltavou na
vlastní náklady nájemce, za podmínky umožnění vjezdu vozidel hasičů a záchranné služby.
č.usnesení:12/26/5/06 – Bytové záležitosti
11x prodloužení nájemní smlouvy na byt - schváleno
1x uzavření nájemní smlouvy ze soc. důvodů na byt, Havlíčkova čp. 900 – schváleno
1. Žádosti o byt
RM ukládá MěBP zařadit do dotazníku v žádosti o byt nebo v žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
podmínku čestné prohlášení, že žadatel nevlastní jinou nemovitost k bydlení.
č.usnesení:12/26/5/07 – Revokace usnesení RM ze dne 11. 9. 2012
RM nerevokuje usnesení RM ze dne 11. 9. 2012, č. usnesení 12/24/5/03.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/26/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy a přidělení bytu v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na adrese U Cukrovaru 1171 a V Luhu 1181 žadatelům dle
důvodové zprávy, na dobu určitou, od 1. 11. 2012do 31. 10. 2013.
RM schvaluje přidělení bytu č. 104 v DPS na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, pro Č. N. na dobu
určitou 1 roku od usnesení RM.
č.usnesení:12/26/6/02 - Žádost o dodatečné přijetí finančního sponzorského daru pro MěM v Kralupech
nad Vltavou
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou dodatečné přijetí sponzorského finančního daru dle § 39
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na nové exponáty, honoráře a jiné
aktivity související se stálou Pamětní síní J. Seiferta v celkové výši 10.000 Kč od paní Jany Seifertové –
Plichtové.
č.usnesení:12/26/6/03 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční o dodatečné přijetí věcného
sponzorského daru
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Revoluční, okres Mělník, příspěvková organizace,
dodatečné přijetí sponzorského daru dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, zastoupené PhDr. Marcelem Chládkem, MBA,
náměstkem hejtmanky. Předmětem daru jsou dva kusy fotbalových kompozitních mobilních branek v hodnotě
56.448 Kč.
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č.usnesení:12/26/6/04 - Zpráva o chybném zařazování některých žáků ZUŠ Kralupy nad Vltavou
RM bere na vědomí zprávu od ředitele ZUŠ Kralupy nad Vltavou o chybném zařazování některých žáků ZUŠ
do ročníků prvního stupně studia hudebního oboru.

VII.

ŽP+zeleň

Nebyl předložen žádný materiál

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/26/8/01 - Zpracování výběrových řízení a administrace úspěšných žádostí na zateplení
budov z OPŽP
1) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou výběrového řízení a
administrací žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
Kulturního a společenského střediska“, za celkovou cenu 111.600 Kč vč. DPH.
2) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou výběrového řízení
a administrací žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
sportovní haly“, za celkovou cenu 111.600 Kč vč. DPH.
3) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou výběrového řízení
a administrací žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, na projekt „Zateplení budovy
ZŠ Revoluční“, za celkovou cenu 111.600 Kč vč. DPH.
4) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou prováděcí PD, PD pro
výběr zhotovitele, autorský dozor na projekt „Zateplení budovy Kulturního a společenského střediska“,
za celkovou cenu 183.000 Kč vč. DPH.
5) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou prováděcí PD, PD pro
výběr zhotovitele, autorský dozor na projekt „Zateplení budovy sportovní haly“, za celkovou cenu
207.000 Kč vč. DPH.
6) RM schvaluje pověření společnosti ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., přípravou prováděcí PD, PD pro
výběr zhotovitele, autorský dozor na projekt „Zateplení budovy ZŠ Revoluční“, za celkovou cenu
237.000 Kč vč. DPH.
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.
8) RM schvaluje proplacení přípravy žádostí o dotace s příslušnými přílohami k projektům „Zateplení budovy
Kulturního a společenského střediska“, „Zateplení budovy sportovní haly“ a „Zateplení budovy
ZŠ Revoluční“ z „Rozpočtové rezervy - dotace“.
9) RM ukládá odboru RIaSM vypsat výběrové řízení na výkon TDI na projekty „Zateplení budovy Kulturního
a společenského střediska“, „Zateplení budovy sportovní haly“ a „Zateplení budovy ZŠ Revoluční“.
č.usnesení:12/26/8/02 – Zadávací dokumentace k výběrovým řízením k projektu „Rozšíření varovného a
informačního systému (VIS) obyvatelstva a aktualizace digitálního povodňového plánu (DPP) ve městě
Kralupy nad Vltavou“
1) RM schvaluje znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Rozšíření varovného a informačního
systému obyvatelstva ve městě Kralupy nad Vltavou“.
2) RM schvaluje vyhlášení „Výzvy“ k výběrovému řízení „Rozšíření varovného a informačního systému
obyvatelstva ve městě Kralupy nad Vltavou“.
3) RM schvaluje znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Aktualizace digitálního povodňového
plánu města Kralupy nad Vltavou“.
4) RM schvaluje vyhlášení „Výzvy“ k výběrovému řízení „Aktualizace digitálního povodňového plánu města
Kralupy nad Vltavou“.
5) RM schvaluje obeslat uchazeče na dodavatele „Rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva
ve městě Kralupy nad Vltavou a „Výzvu“ zveřejnit na www stránkách města a úřední desce
6) RM schvaluje obeslat uchazeče na dodavatele „Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy
nad Vltavou a „Výzvu“ zveřejnit na www stránkách města a úřední desce
č.usnesení:12/26/8/03 – Výběr firmy na ohňostrojovou produkci 1. 1. 2013
RM uděluje výjimku „Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu“ dle rozhodnutí č.: RM 07/10/8/02.
RM schvaluje společnost CZ team s.r.o., Kralupy nad Vltavou, pro zhotovení ohňostrojové produkce
v Kralupech nad Vltavou dne 1. 1. 2013 za cenu 93.600,- Kč, vč DPH.
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IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/26/9/01 - 1. Nařízení města č. 1/2012 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území
města Kralup nad Vltavou v zimním období 2012-2013
2. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy n. V.
1. RM schvaluje Nařízení města č. 1/2012 Kralup nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
na území města Kralupy nad Vltavou v zimním období 2012-2013.
2. RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou pro zimní
období 2012-2013.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

Nebyl předložen žádný materiál

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/26/11/1 - Schválení návrhu na rozdělení zbývající částky pro sportovní oddíly
(odložený materiál RM č. 25)
RM schvaluje, na základě došlých žádostí od sportovních oddílů, rozdělení částky ve výši 335.000,- Kč
na podporu mládežnického sportu mezi oddíly a to následovně: viz tabulka v důvodové zprávě
č.usnesení:12/26/11/2 - Rozdělení příspěvku na činnost pro FK Čechie, FK Kralupy 1901
RM schvaluje rozdělení příspěvku na činnost ve výši 39.600 Kč určeno pro FK JUNIOR a to z důvodu
rozdělení tohoto oddílu na dva sportovní oddíly a to následovně:
po obdržení I. části vyúčtování od FK Junior se rozdělí peníze:
FK Čechie
26 dětí (19.100 Kč)
FK Kralupy 1901
28 dětí (20.500 Kč)
č.usnesení:12/26/11/3 - Ponížení příspěvku pro Volejbal TJ, Šachy TJ
RM schvaluje ponížení příspěvku pro sportovní oddíly:
A) Volejbal (Mezinárodní volejbalové turnaje kadetek a juniorek) původně schváleno 40.000 Kč, (zrušen turnaj
v Hennigsdorfu a nižší náklady na turnaj v Komárně oproti rozpočtu) poníženo na 8.500 Kč
B) Šachy (soustředění ligových družstev) původně schváleno 3000 Kč, z důvodu zrušení podzimního
soustředění a nižších nákladů na jarní soustředění poníženo na 1.000 Kč

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/26/12/1 – Přehledová zpráva
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za 9/2012.

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/26/13/1 – Podněty a informace RM
RM jmenuje pracovní skupinu pro řešení problému dopravy ve složení:
Ing. Petr Listík, Vladimír Brtník, Václav Güllich, zástupce odboru RIaSM, p. Krejča DI Mělník
RM ukládá ředitelce PO Plavecký bazén, na základě usnesení ZM č.12/07/3/02 ze dne 19. září 2012, postupovat
dle platných právních předpisů, týkajících se ukončení činnosti PO Plavecký bazén.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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