VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. října 2012
(RM č. 27)
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:12/27/1/01 - Schválení programu RM č. 27
RM schvaluje návrh programu 27. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 26/2012 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ+kanc. STA
č.usnesení:12/27/2/01 - Změna platových výměrů ředitelů ZUŠ, ZŠ a MŠ Třebízského
RM schvaluje platový výměr pana Luboše Harazina – ředitele Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy, s účinností od 1. 11. 2012.
RM schvaluje platový výměr PaedDr. Dagmar Kuzníkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad
Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, s účinností
od 1. 11. 2012.
III.
Ekonomický
č.usnesení:12/27/3/01 - Rozpočtové opatření č. 25/2012
RM schvaluje:
Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 60.865,00 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 Finančního úřadu Praha 1. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.
2. 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.
3. Zapojení finančních prostředků – sponzorských darů do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši
36.000,- Kč. Jedná se o dary od paní Evy Černé a paní Marie Jindáčkové na podporu aktivit Města v oblasti
péče o seniory.
č.usnesení:12/27/3/02 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 9. 2012
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši
15,545 000,83 Kč.
IV.
RIaSM (realizace investic)
č.usnesení:12/27/4/01 - Vstup do komunikace v ulici Ke koupališti
RM schvaluje vstup do komunikace v ulici Ke Koupališti, Kralupy nad Vltavou z důvodu provedení nové
vodovodní přípojky na pozemek parc. č. 261, čp. 229 v obci Kralupy nad Vltavou v k. ú. Lobeček. Podmínkou
je splnění požadavků správce místních komunikací.
č.usnesení:12/27/4/02 - Žádost o rozpočtovou změnu – veřejné osvětlení
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 500.000 Kč z kapitoly 5, § 3631, pol. 6121 (Rekonstrukce
VO v ulici Růžové údolí) na kapitolu 5, § 3631, pol. 5154. Finanční prostředky budou na platbu el. energie
(např. veřejné osvětlení, semafory, kamerový systém).
č.usnesení:12/27/4/03 - Vstup do komunikace v ulici Na Horkách
RM schvaluje vstup do komunikace v ulici Na Horkách čp. 909, Kralupy nad Vltavou z důvodu zřízení nové
vodovodní přípojky. Podmínkou je oslovit na provedení vodovodní přípojky firmu PSVS a.s, Dubečská 3238,
100 00 Praha 10 nebo předložit souhlas firmy PSVS, a. s., s trváním záruky v případě, že práce provede jiná
firma a splnění požadavků správce místních komunikací.
č.usnesení:12/27/4/04 - Odstranění železných konstrukcí z fasád objektů mlýna a balírny v Kralupech nad
Vltavou – výběr zhotovitele
RM schvaluje provedení akce „Odstranění železných konstrukcí z fasád objektů mlýna a balírny“, zhotovitelem:
Bartolomějem Durdoněm, Kralupy nad Vltavou. Cena za provedení práce je 5.000 Kč vč. DPH.
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č.usnesení:12/27/4/05 - Aktualizace projektové dokumentace na akci: Modernizace MK lokalita Lobeček
1. RM schvaluje jako zhotovitele aktualizace projektové dokumentace na akci: „Modernizace MK v Kralupech
nad Vltavou – lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, ulice Revoluční a ulice I. Olbrachta)“ Ing. Pavla Kubíska,
Sportovní 6, 101 00 Praha 10 za celkovou částku 132.000 Kč vč. DPH.
2. RM schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na akci: „Chodníky a parkovací stání v Kralupech
nad Vltavou – lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, ulice Revoluční a ulice I. Olbrachta)“ Ing. Pavla Kubíska,
Sportovní 6, 101 00 Praha 10 za celkovou částku 168.000 Kč vč. DPH.
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 132.000 Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 5901 na kapitolu 5, § 2212,
pol. 6121, org. 331. Finanční položky budou použity na aktualizaci projektové dokumentace na akci:
Modernizace MK v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček (ulice Třída Legií, ulice Revoluční a ulice
I. Olbrachta).
4. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 168.000 Kč z kapitoly 1, § 6409, pol. 5901, na kapitolu 5,
§ 2219, pol. 6121, org. 358. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení na stavbu: Chodníky a parkovací stání v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček
(ulice Třída Legií, ulice Revoluční a ulice I. Olbrachta).
č.usnesení:12/27/4/06 - Žádost o posunutí milníku – „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“
RM schvaluje posunutí termínu dokončení milníku „Dokončení bouracích prací“, v rámci stavby „Adaptace
OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ z 15. 12. 2012 na 9. 2. 2013. Uvedená změna nebude mít vliv na termín
dokončení díla. Se zhotovitelem bude o této změně uzavřen dodatek SOD.
V.
RIaSM (správa majetku)
č.usnesení:12/27/5/01 - Návrh na opravu střechy stodoly v areálu Strachova
RM bere na vědomí návrh na opravu střechy, včetně výměny střešní krytiny objektu stodoly v areálu Strachov.
RM schvaluje zhotovitelem akce „Výměna střešní krytiny objektu stodoly Strachov“ firmu REALVESTAV,
s. r. o., Kralupy nad Vltavou za cenu 287.435 Kč vč. DPH s tím, že finanční prostředky na tuto akci budou
hrazeny z hospodářské činnosti pro rok 2012.
č.usnesení:12/27/5/02 – Bytové záležitosti
4x žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze sociálních důvodů – vše schváleno
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/27/6/01 – SEMIRAMIS, o. s., Nymburk – Program dlouhodobé prevence rizikového chování
(finanční příspěvek)
RM schvaluje finanční příspěvek pro Semiramis, o. s., Nymburk – Centrum primární prevence ve výši
Kč 156.000,č.usnesení:12/27/6/02 – SEMIRAMIS, o. s., Nymburk – Program dlouhodobé prevence rizikového chování
(finanční příspěvek)
RM schvaluje finanční příspěvek pro Semiramis, o. s., Nymburk – Centrum terénních programů ve výši
Kč 50.000,č.usnesení:12/27/6/03 - Žádost OSVŠaK o rozpočtovou změnu
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 51.216 Kč následovně:
z kap. 2, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže, pol. 5171- Oprava objektu Puchverk
na kap. 2, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže, pol. 5139 – nákup materiálu j. n.
Z finančních prostředků bude proplacen materiál na renovaci základny Puchverk.
č.usnesení:12/27/6/04 - Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy
nad Vltavou, viz příloha důvodové zprávy.
č.usnesení:12/27/6/05 - Návrh na jmenování Ing. Josefa Stupky čestným občanem města
RM doporučuje ZM návrh PaedDr. Jana Racka, ředitele Městského muzea v Kralupech nad Vltavou jmenovat
Ing. Josefa Stupku čestným občanem města.
VII.
ŽP+zeleň
--VIII.
Marketing, dotace
č.usnesení:12/27/8/01 - Stanovení komisí pro projekty „Rozšíření varovného a informačního systému
obyvatelstva ve městě Kralupy nad Vltavou“ a „Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy
nad Vltavou“
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1) RM schvaluje složení hodnotící komise na akci: „Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy
nad Vltavou“. Termín 1. jednání hodnotící komise je dne 5. 11. 2012 v 13:00 hodin v malé zasedací místnosti
na MěÚ Kralupy nad Vltavou (předmětné jednání je neveřejné).

2) RM schvaluje složení komisí na akci: „Rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě
Kralupy nad Vltavou“. Termín veřejného otevírání obálek je 1. 11. 2012 v 10:00 hodin ve Velké zasedací
místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Termín 1. jednání hodnotící komise je dne 5. 11. 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti na MěÚ Kralupy
nad Vltavou (předmětné jednání je neveřejné).
IX.
Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
--X.
Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)
--XI.
Komise, náměty, požadavky, zápisy
č.usnesení:12/27/11/1 – Zápis komise
RM bere na vědomí zápis z jednání komise Sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 17. 9. 2012.
Rozpočtové ze dne 15. 10. 2012
Školské a kulturní ze dne 15. 10. 2012
XII.
Informace na vědomí
--XIII.
Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/27/13/1 - Podněty a informace členů RM
RM bere na vědomí zprávu ředitele PO KaSS o ekonomické a provozní situaci v PO.
RM ukládá řediteli PO KaSS předložit do 15. 11. 2012 ekonomické vyhodnocení jednotlivých činností PO včetně
výhledu v kulturní činnosti na rok 2013.

Ing. Marek Czechmann, místostarosta

Libor Lesák, místostarosta
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