V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 5. listopadu 2012
(RM č. 29)
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:12/29/1/01 - Schválení programu RM č. 29
RM schvaluje návrh programu 29. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 28 a 29/2012 (plnění
usnesení).
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM, které se bude konat 14. listopadu 2012.

II.

OKTAJ+kanc. STA

č.usnesení:12/29/2/01 - Úprava platového výměru ředitelky Plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky Plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
paní Evy Novotné, v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 9 - dosažení počtu 19 let započitatelné
praxe, s účinností od 1. 11. 2012.

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/29/3/01 - Rozpočtové opatření č. 26/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 7.395,- 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.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1,491.408,- Kč do rezervy města.
Jedná se o převod z kapitol a položek, které nebudou vyčerpány:

IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/29/4/01 - Projektová dokumentace na rozšíření MŠ v objektu ZŠ Třebízského v Kralupech nad
Vltavou, schválení zhotovitele
1.) RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci „Změna užívání objektu ZŠ Třebízského –
rozšíření mateřské školy“ a za zhotovitele: Jana Cichru, Vrchlického 526, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu
41.500 Kč vč. DPH.
2.) RM tuto zakázku zadává formou „přímého zadání“, bez nutnosti existence dalších dvou cenových nabídek,
a to zejména z důvodu nutnosti rychlého zpracování dokumentace a z důvodu dosavadních dobrých zkušeností
s předmětným zhotovitelem.
3.) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 41.500 Kč.
č.usnesení:12/29/4/02 - Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech
nad Vltavou – výběr zhotovitele
RM schvaluje provedení projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova
v Kralupech nad Vltavou“, zhotovitelem: Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, Praha 8 – Dolní Chabry, za
celkovou cenu 114.360 Kč vč. DPH.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 100 000 Kč. Uvedené finanční prostředky budou použity na
realizaci projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech nad
Vltavou“.
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 14 360,- Kč. Uvedené finanční prostředky budou použity na
realizaci projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova v Kralupech nad
Vltavou“.
č.usnesení:12/29/4/03 - STAŽENO

č.usnesení:12/29/4/04 - Modernizace MK v Kralupech nad Vltavou – lokalita Cukrovar (vícepráce)
RM neschvaluje uzavření smlouvy o dílo nebo vystavení objednávky pro firmu Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5 na částku ve výši 469.794,44 Kč vč. DPH – oprava komunikace.
č.usnesení:12/29/4/05 – Výměna oken (eurookna) v ZUŠ Kralupy nad Vltavou – dodatek SoD
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 o změně ceny díla v rámci akce: „Výměna oken (eurookna) v ZUŠ
Kralupy nad Vltavou“, s firmou: David Türke – UNIWIN, Pražská 21, 281 01 Velim, na poníženou celkovou částku
ve výši 292.177 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/29/4/06 – Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci a souhlas s využitím pozemků parc.
č. 536/1 a 536/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou
RM schvaluje používání příjezdové cesty na pozemcích parc. č. 536/1 a 536/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou, firmou Palivový kombinát Ústí nad Labem, za účelem likvidace propadlin následkem hornické činnosti
v minulosti.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/29/5/01 - Žádost společenství vlastníků bytového domu Hůrka 1044 o oplocení veřejného
sportovního hřiště
RM bere na vědomí žádost společenství vlastníků bytového domu Hůrka 1044 o oplocení veřejného
sportovního hřiště umístěného na pozemku p. č. 108/2, k. ú. Kralupy nad Vltavou.
RM schvaluje zhotovení oplocení veřejného sportovního hřiště na části pozemku p. č. 108/2 podél všech
zbývajících neoplocených stran
RM doporučuje zařadit finanční prostředky na oplocení veřejného sportovního hřiště na pozemku p. č. 108/2,
k. ú. Kralupy nad Vltavou do rozpočtu roku 2013.
RM ukládá odboru RI připravit a předložit RM finanční rozpočet na oplocení veřejného sportovního hřiště
u BD Hůrka 1044.
č.usnesení:12/29/5/02 - Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Herní prvky MŠ Dr. E. Beneše“
v Kralupech nad Vltavou“
RM bere na vědomí informaci o výsledku zjednodušeného poptávkového řízení na akci Herní prvky
MŠ Dr. E. Beneše v Kralupech nad Vltavou.
RM schvaluje zhotovitelem akce „Herní prvky MŠ Dr. E. Beneše v Kralupech nad Vltavou“ firmu FLORA SERVIS,
Faměrovo nám. 29, Brno za cenu 221.797 Kč vč. DPH. Jako náhradníka firmu GERLICH ODRY, s. r. o.,
Ke Koupališti 370/15, Odry za cenu 212.256 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/29/5/03 – Bytové záležitosti
2x prodloužení nájemní smlouvy na byt - schváleno
1x přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů - schváleno
1x přijetí žádosti o byt z veřejného zájmu - schváleno
č.usnesení:12/29/5/04 - Napojení pozemku pp. 196/7 v k.ú. Lobeč na účelovou komunikaci
2
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku pp.196/4 o výměře 30 m a část pozemku pp. 199/4
o výměře 12 m2 v k. ú. Lobeč za účelem zřízení vjezdu - zpevněné příjezdové plochy k rod. domu na pozemku
pp. 196/7. Záměr města bude zveřejněn na úřední desce.

VI.

odbor SVŠK

č.usnesení:12/29/6/01 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční o přijetí finančního sponzorského daru
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Revoluční, okres Mělník, příspěvková organizace přijetí
finančního sponzorského daru ve výši 5.000 Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů od spol. Montako, s. r. o., Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené
Ing. Petrem Závodským, jednatelem společnosti.
Předmětný dar je poskytnut jako příspěvek základní škole na podporu vzdělání a potřeb.
č.usnesení:12/29/6/02 - Příkaz RM k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizací
zřizovaných městem a organizačních složek města
RM schvaluje „Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem
Kralupy nad Vltavou a organizačních složek města Kralupy nad Vltavou za období od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012,“ v předložené podobě - viz příloha důvodové zprávy

č.usnesení:12/29/6/03 - Žádost ZŠ praktické Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu
RM schvaluje Základní škole praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace
rozpočtovou změnu ve výši 70.000,-Kč.
č.usnesení:12/29/6/04 - Uzavření knihovny v prosinci 2012
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro dospělé čtenáře v sobotu 22. 12. a 29. 12. 2012.
RM souhlasí s omezením provozu knihovny pro veřejnost 31. 12.2012 do 11:30 hodin.
č.usnesení:12/29/6/05 - Úhrada faktury za LSPP
RM schvaluje proplacení faktury č. 248 za LSPP 9/2012.
č.usnesení:12/29/6/06 - Žádost KaSS Kralupy nad Vltavou o rozpočtovou změnu
1. RM schvaluje Kulturnímu společenskému středisku Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu v nákladech
hlavní činnosti ve výši 169.000 Kč.
2. RM schvaluje Kulturnímu společenskému středisku Kralupy nad Vltavou rozpočtovou změnu v nákladech
doplňkové činnosti ve výši 42.000 Kč.
3. RM ukládá řediteli PO KaSS předložit RM bezpečnostní zprávy posledních dvou kontrol BOZP a předložit
zprávu o způsobu odstranění nalezených závad. Termín do příští RM
č.usnesení:12/29/6/07 - Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského o přijetí finančního sponzorského
daru
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského, okres Mělník, příspěvková
organizace, přijetí finančního sponzorského daru ve výši 10.000 Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od pana Petra Buriana – ELE Králův Dvůr, Bohumila Hájka 67.
Předmětný dar bude použit na úhradu nákladů školy v přírodě v roce 2013 pro třídu 6. A.
č.usnesení:12/29/6/08 – Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Kralupy 1901 z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku.
Tuto výjimku chce FK Kralupy 1901 uplatnit na jednorázovou kulturní akci – „Taneční zábava“.
Uvedená akce se bude konat dne 17. 11. 2012 od 20:00 hod. do 18. 11. 2012 do 02:00 hod.
Místo konání je Hotel Sport v Kralupech nad Vlt.
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá Luboš Černý
č.usnesení:12/29/6/09 – Rozpočtová změna
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši Kč 206.000,- .

VII.

ŽP+zeleň

č.usnesení:12/29/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu
RM schvaluje převedení částky 50.000 Kč na pol. „Obnova a údržba nelesních porostů ve městě“.
RM schvaluje převedení částky 20.000 Kč na pol. „Úprava a čištění koryt potoků v regionu města“.

VIII.

Marketing, dotace

XXX

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

XXX

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

XXX

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/29/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 17. 10. 2012.
rozpočtové komise dne 24. a 31. 10. 2012.
sportovní komise 31. 10. 2012
komise pro centrum dne 3. 10. 2012
bytové a majetkoprávní komise dne 30. 10. 2012
č.usnesení:12/29/11/2 – Oprava rozdělení příspěvku na činnost pro FK Čechie, FK Kralupy 1901
RM schvaluje opravu rozdělení příspěvku na činnost ve výši 39.600 Kč určeno pro FK JUNIOR a to z důvodu
chybného počtu dětí pro FK Kralupy 1901. Konečné rozdělení by mělo vypadat následovně:
FK Čechie
26 dětí (13.000 Kč)
FK Kralupy 1901 53 dětí (26.600 Kč)

č.usnesení:12/29/11/3 – Příspěvek pro sportovní oddíl Florbal
RM schvaluje příspěvek pro sportovní oddíl Florbal na akci pro veřejnost „florbalové nájezdy“. Celkové náklady
činí 13.640 Kč – návrh na příspěvek 6.000 Kč.
č.usnesení:12/29/11/4 – Příspěvek na činnost pro taneční skupinu Naděje
Odloženo.
č.usnesení:12/29/11/5 – Rozdělení zbylých financí (na propagační předměty kralupského sportu)
Odloženo.
č.usnesení:12/29/11/6 – Využití částky na výrobu banerů s propagací mládežnického sportu
RM schvaluje použití částky 17.000 Kč na výrobu banerů s propagací mládežnického sportu v Kralupech nad
Vltavou, které by byly trvale vyvěšeny ve sportovních zařízeních a na kterých by bylo logo Kralupáka , znak
města a nápis „Město Kralupy nad Vltavou podporuje mládežnický sport“. Tyto banery by sloužily jako
propagace podpory města na různých sportovních akcích.
č.usnesení:12/29/11/7 – Příspěvek pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou.
RM schvaluje příspěvek pro Rugby Club ve výši 6.000 Kč na provoz a energie hřiště a to z důvodu umožnění
činnosti sportovnímu oddílu Barceroma na hřišti v Mikovicích.

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/29/12/1 – Smlouvy uzavřené za 2. a 3. čtvrtletí 2012
RM bere na vědomí přehled smluv uzavřených městem Kralupy n. V. za 2. a 3. čtvrtletí 2012.
č.usnesení:12/29/12/2 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí přehledovou zprávu ZŠ ul. Gen. Klapálka za říjen 2012.

XIII.

Podněty a informace členů RM

XXX

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta

