VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. listopadu 2012
(RM č. 30)

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:12/30/1/01 - Schválení programu RM č. 29
RM schvaluje návrh programu 30. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 29/2012 (plnění
usnesení).

II.

OKTAJ+kanc. STA

č.usnesení:12/30/2/01 - Platové výměry
RM schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města „Mateřská škola Kralupy nad
Vltavou, Dr. E. Beneše,“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, s účinností od 1. 12. 2012.
RM schvaluje nový platový výměr ředitele Městského muzea Kralupy nad Vltavou,“ dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy, s účinností od 1. 12. 2012.
č.usnesení:12/30/2/02 - Žádost o rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 11 – OKTAJ, v rámci rozpočtu
města za rok 2012
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:
z kap. 11, § 6171, položka 5166
- 306 180 Kč
na kap. 11, § 3113, položka 6121, org. 112
+ 306 180 Kč
RM schvaluje rozpočtovou změnu - převod finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11:
z kap. 11, § 6171 položka 5167
- 120 000 Kč
na kap. 11, § 6171 položka 5169
+ 120 000 Kč

III.

Ekonomický

č.usnesení:12/30/3/01 - Rozpočtové opatření č. 28/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 125.856,- 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.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1355 o 125.856,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 125.856,- Kč.
2. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 130.124,- 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.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1351 o 130.124,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 130.124,- Kč.
3. Zapojení finančních prostředků – darů do rozpočtu města roku 2012 ve výši 120.000,- Kč a 180.000,- Kč.
Jedná se o dary od spol. Anglický Resort, s. r. o., za účelem podpory rozvoje města Kralupy nad Vltavou.
Město se zavázalo, že dary použije v plném rozsahu k účelu zajištění kulturních potřeb města a to nejpozději
do 31. 12. 2013. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.
navýšení příjmů pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary o 300.000,- Kč.
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 300.000 Kč
4. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 2.350 Kč, účelově určené
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 lesního zákona.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 2.350 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 1036 o 2.350 Kč.
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IV.

RIaSM (realizace investic)

č.usnesení:12/30/4/01 - Lávka u gymnázia v Kralupech nad Vltavou – vícepráce vyplývající z návrhů
projektanta
RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00030/2012 z 14. 8. 2012 na akci „Lávka u gymnázia v Kralupech
nad Vltavou“, zhotovitelem: Stavební firma Neumann, s. r. o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, za celkovou
cenu 35.578 Kč vč. DPH.
č.usnesení:12/30/4/02 - Zajištění externího TDI a koordinátora BOZP v rámci akcí – Snížení energetické
náročnosti (zateplení) objektů: KaSS Vltava, sportovní hala a tělocvična v ZŠ Václava Havla
1. RM schvaluje zajištění externího technického dozoru stavby „Snížení energetické náročnosti (zateplení)
objektu KaSS Vltava“: Václav Dvořák, M.I.M., Praha 5 za cenu 57.900 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny
z poskytnuté dotace.
2. RM schvaluje zajištění externího technického dozoru stavby „Snížení energetické náročnosti (zateplení)
objektu sportovní haly u plaveckého bazénu“: Evžen Geyer, STAVEX, Praha 10 za cenu 36.000 Kč vč. DPH.
Náklady budou hrazeny z poskytnuté dotace.
3. RM schvaluje zajištění externího technického dozoru stavby „Snížení energetické náročnosti (zateplení)
objektu tělocvičny v ZŠ Václava Havla“: Evžen Geyer, STAVEX, Praha 10 za cenu 36.000 Kč vč. DPH.
Náklady budou hrazeny z poskytnuté dotace.
4. RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti (zateplení)
objektu KaSS Vltava“: Evžen Geyer, STAVEX, Praha 10 za cenu 43.200 Kč vč. DPH. Náklady budou
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013.
5. RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti (zateplení)
objektu sportovní haly u plaveckého bazénu“: Evžen Geyer, STAVEX, Praha 10 za cenu 28.800 Kč vč. DPH.
Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013.
6. RM schvaluje zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti (zateplení)
objektu tělocvičny v ZŠ Václava Havla“: Evžen Geyer, STAVEX, Praha 10 za cenu 28.800 Kč vč. DPH.
Náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2013.
č.usnesení:12/30/4/03 - Studie II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou –
schválení zhotovitele
Odloženo, oslovit další projektanty
č.usnesení:12/30/4/04 – Výzva – Stavební úpravy bytového domu čp. 687, ul. Chelčického – 1. etapa
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci
akce „ Stavební úpravy objektu čp. 687, ul. Chelčického – 1. etapa“.
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Stavební úpravy bytového domu čp. 687,
ul. Chelčického – 1. etapa
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek
č.usnesení:12/30/4/05 – Rekonstrukce horkovodu Makarenkova, úsek č. 3b – přípojka Základní školy
Třebízského
RM schvaluje podepsání „Smlouvy o dílo – Rekonstrukce horkovodu Makarenkova – úsek 3b“, po schválení
této akce v rozpočtu města Kralupy nad Vltavou na rok 2013.

V.

RIaSM (správa majetku)

č.usnesení:12/30/5/01 - Zaúčtování nerealizovaných akcí jako zmařené investice.
1. RM schvaluje odúčtování akce „Stavba garáže hasiči“ (projektová dokumentace na akci: Stavební úpravy
a přístavba garáže hasiči Minice, Kralupy nad Vltavou), o celkové výši 19.873 Kč jako zmařené investice.
2. RM schvaluje odúčtování akce „Třebízského jesle“ (objemová studie – Stacionář v ulici Třebízského,
Kralupy nad Vltavou) o celkové výši 27.370 Kč jako zmařené investice.
3. RM schvaluje odúčtování akce „Nákup cisterny JSDH Kralupy“ (zveřejnění informací v systému centrální
adresa) o celkové výši 1.464 Kč jako zmařené investice.
4. RM schvaluje odúčtování akce „Sportovní areál Slavoj Mikovice“ (projektová dokumentace) o celkové výši
17.850 Kč jako zmařené investice.
5. RM schvaluje odúčtování akce „Fasáda nemocnice“ (projektová dokumentace: studie barevného řešení
fasády objektu nemocnice, ul. Mostní, Kralupy nad Vltavou) o celkové výši 20.349 Kč jako zmařené investice.
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6. RM schvaluje odúčtování akce „Zřízení parkovacích ploch v areálu nemocnice“ (projektová dokumentace –
umístění parkovacích stání, komunikací a odpočinkových ploch v areálu nemocnice, ul. Mostní, Kralupy nad
Vltavou) o celkové výši 28.441 Kč jako zmařené investice.
č.usnesení:12/30/5/02 - Žádost o užívání nebytových prostor Šafaříkova čp. 358
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 322/95/719/SMI na bezplatné užívání nebytových prostor
jednopodlažní budovy v Šafaříkově ulici čp. 358 s výpůjčitelem – Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Střelka 116.74, se sídlem Šafaříkova 358, Kralupy nad Vltavou, na dobu určitou do 15. 11. 2025.
č.usnesení:12/30/5/03 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení
NN na pozemku pp. 566 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu
ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 bm trasy a 300,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku.
K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
č.usnesení:12/30/5/04 – Bytové záležitosti
1. P***. Š****.
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Komenského čp. 198 P***. Š***. z veřejného zájmu
na dobu 1 roku od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013.
2. žádost o byt z veřejného zájmu
RM schvaluje přijetí žádosti o byt z veřejného zájmu Mgr. O***. K.***.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Komenského nám. čp. 198 s Mgr. O.*** K***. z veřejného
zájmu na dobu 1 roku.
č.usnesení:12/30/5/05 – Odstoupení od smlouvy
RM bere na vědomí odstoupení K***. H***. od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy nájemní
č. 82/00/719/SM, uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou na pozemek pp. 122/81 v k. ú. Lobeček.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/30/6/01 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o schválení věcných sponzorských
darů
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, okres Mělník, příspěvková organizace
přijetí věcných sponzorských darů v celkové výši 73.015 Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od Sdružení rodičů při Základní škole, ul. Gen. Klapálka 1029,
Kralupy nad Vltavou, zastoupené p. Prejzou.
Jedná se o:
1. Komplet hudebních nástrojů v hodnotě 17.188 Kč.
Účelem daru je rozvoj práce školního psychologa s žáky tzv. relaxační techniky.
2. 2 ks PC v hodnotě 22.567 Kč,
Účelem daru je zvýšení počtu PC ve škole.
3. 2 ks houpadel na pružině v hodnotě 21.500 Kč.
Účelem daru je rozšíření stávající hrací plochy v areálu školy pro školní družinu.
4. Komplet monitorovacího zařízení do ŠD v hodnotě 11.760 Kč.
č.usnesení:12/30/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro Salon Hedvika z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce Salon
Hedvika uplatnit na jednorázovou kulturní akci – ples
Uvedená akce se bude konat dne 25. 1. 2013 od 20:00 hod. do 26. 1. 2013 do 02:00 hod.
Místo konání je v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí.
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá paní Hedvika Holečková
č.usnesení:12/30/6/03 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2
RM schvaluje změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 převodem finančních prostředků týkající se sportovních
příspěvků, z důvodu správného zaúčtování položky.
z: kap. 2, § 3419, pol. 5229
-335.000 Kč
z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org.
Sportovní příspěvky, které byly rozděleny na podporu mládežnického sportu mezi oddíly
na: kap. 2. § 3419, pol. 5222
+335.000 Kč
z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením
č.usnesení:12/30/6/04 - Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2013
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací (Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou,
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, Mateřská
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škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, Základní škola
a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského, Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám., Základní škola Václava Havla v Kralupech nad
Vltavou a Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou) na rok 2013 dle příloh.
č.usnesení:12/30/6/05 - Žádost Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o souhlas k přijetí
věcných sponzorských darů
RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka podle § 39 b)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí
věcných sponzorských darů:
1. od Klubu rodičů a přátel školy, Mikovická 501, 278 01 Kralupy nad Vltavou věcné dary (hračky a učební
pomůcky) v hodnotě 35.000 Kč pro potřeby budovy Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Mikovická 501.
2. od Klubu rodičů a přátel školy, Gen. Klapálka 976, 278 01 Kralupy nad Vltavou věcné dary (hračky a učební
pomůcky) v hodnotě 25.000 Kč pro potřeby budovy Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka
976.
č.usnesení:12/30/6/06 - Žádost Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října o dodatečný souhlas
k přijetí finančních sponzorských darů
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník podle
§ 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
dodatečné přijetí finančních sponzorských darů:
1. od firmy Marek Pokorný, Kralupy nad Vltavou ve výši 5.000 Kč pro potřeby školy,a to na vybavení hřiště při
ZŠ, jmenovitě na nákup hracích a sportovních prvků.
2. od firmy Bidvest Czech Republic, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, zastoupenou MVDr. Bohumilem Volfem
ve výši 30.000 Kč pro potřeby školy, a to na vybavení hřiště při ZŠ, jmenovitě na nákup hracích
a sportovních prvků.
č.usnesení:12/30/6/07 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS a návrh na přidělení bytů
v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na adrese Kralupy nad Vltavou, V Luhu čp. 1181,
u nájemců uvedených v důvodové zprávě, a to na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013.
RM schvaluje přidělení nájemní smlouvy v DPS na adrese Kralupy nad Vltavou, V Luhu čp. 1181, u nájemců
uvedených v důvodové zprávě, a to na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013.
č.usnesení:12/30/6/08 - Oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních prázdnin
RM bere na vědomí uzavření Mateřských škol v době vánočních prázdnin a to:
MŠ Dr. E. Beneše
od 27. 12. do 2. 1. 2013
MŠ Gen. Klapálka
od 27. 12. do 1. 1. 2013
MŠ Třebízského
od 27. 12. do 1. 1. 2013
č.usnesení:12/30/6/09 - Kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol v Kralupech nad Vltavou
RM bere na vědomí kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání schválené ředitelkami kralupských
mateřských škol, ve znění přílohy důvodové zprávy.
č.usnesení:12/30/6/10 - Informace o termínech zápisů dětí do kralupských mateřských škol
RM bere na vědomí informaci ohledně zápisu dětí do kralupských mateřských škol:
Základní škola a Mateřská škola Třebízského - 4. 3. a 5. 3. 2013 v čase od 11:00 hod. do 17:00 hod.
Zápis proběhne v budově školy Třebízského.
Mateřská škola Dr. E. Beneše - 4. 3. a 5. 3. 2013 v čase od 11:00 hod. do 17:00 hod.
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše.
Mateřská škola Gen. Klapálka - 6. 3. a 7. 3. 2013 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka a Mikovická.
č.usnesení:12/30/6/11 – Žádost ZŠ Revoluční Kralupy nad Vltavou o dodatečné přijetí sponzorského daru
RM schvaluje „Žádost ZŠ Revoluční Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, dodatečné
přijetí věcného sponzorského daru 10 ks 17“ LCD monitorů v celkové ve výši 0 Kč (zůstatková účetní cena
5.000 Kč), dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, od spol.
CzechPoint Pirna, o. s., Radomská 7, Praha 8, zastoupená Lukášem Cibulkou.
Předmětný dat je poskytnut jako příspěvek základní škole na podporu vzdělání a výpočetní techniky.
č.usnesení:12/30/6/12 - Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše o rozpočtovou změnu
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, příspěvková organizace rozpočtovou
změnu ve výši 138.000 Kč následovně:
z účtu 501 – Spotřeba materiálu (DDHM)
- 105.000 Kč
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na účet 511 – Opravy a údržba

+105.000 Kč

z účtu 549 – Jiné ostatní náklady
na účet 511 – Opravy a údržba

- 15.000 Kč
+ 15.000 Kč

z účtu 518 – Ostatní služby – revize a praní prádla - 18.000 Kč
na účet 511– Opravy a údržba
+ 18.000 Kč
č.usnesení:12/30/6/13 - Žádost ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského o čerpání finančních
prostředků z fondu odměn
RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského čerpání finančních prostředků z fondu odměn
organizace na pokrytí základních platů a drobné odměny za velmi dobře odvedenou práci v roce 2012 pro
pracovnice školní kuchyně.
č.usnesení:12/30/6/14 - Žádost Městského muzea o uvolnění finančních prostředků z fondu odměn
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou čerpání finančních prostředků z fondu odměn
organizace na mimořádné odměny.
č.usnesení:12/30/6/15 - Den zdraví 8. 11. 2012
RM bere na vědomí informace o Dnu zdraví, který se konal 8. 11. 2012 v Kralupech nad Vltavou.
č.usnesení:12/30/6/16 – Plnění usnesení č. 12/29/6/06 ze dne 6. 11. 2012, KaSS Kralupy nad Vltavou
RM bere na vědomí bezpečnostní zprávy posledních dvou kontrol BOZP a zprávu o způsobu odstranění
nalezených závad u KaSS Kralupy nad Vltavou.

VII.

ŽP+zeleň

č.usnesení:12/30/7/01 – Pokácení 5 ks stromů před poliklinikou v Nerudově ulici
RM schvaluje záměr odboru ŽP zlikvidovat všechny jasany v Nerudově ulici.
RM schvaluje záměr odboru ŽP zajistit zde výsadbu 3 ks habrů (Carpinus betulus „Frans Fontaine“).
č.usnesení:12/30/7/02 – Poskytnutí finančního příspěvku
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Mělník ve výši 5.000 Kč.
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 9, odbor ŽP. Dle schválených rozpočtových pravidel
převést částku 5.000 Kč z § 3725, pol. 5169 (separovaný sběr) výdajové části rozpočtu na § 3429, pol. 5229,
za účelem uhrazení finančního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Mělník.
č.usnesení:12/30/7/03 – Žádost o rozpočtovou změnu
RM souhlasí s převedením finančních prostředků z kapitoly 9 – 3639 – 5169 likvidace odpadu z čištění města
(- 30 000 Kč) na kapitolu 9 – 3721 – 5169 likvidace nebezpečných odpadů (+ 30 000 Kč).

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/30/8/01 - Nákup softwaru pro TV Kralupy
RM schvaluje pořízení 2 kusů Encoderu COL5100 pro TV Kralupy v hodnotě 78.000 Kč
od dodavatele SELF servis, spol. s r. o., formou přímého zadání z časových důvodů, a to kvůli častým výpadkům
signálu.
č.usnesení:12/30/8/02 - Výsledek VŘ k projektu „Rozšíření VIS obyvatelstva a DPP ve městě Kralupy nad
Vltavou“
1. RM schvaluje zhotovitelem akce „Rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě
Kralupy nad Vltavou“ společnost SUPTEL, a. s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň – Doubravka, za cenu
4.549.405 Kč vč. DPH.
2. RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy
nad Vltavou“.
3. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu města
Kralupy nad Vltavou“.
4. RM schvaluje obeslat uchazeče na dodavatele akce „Aktualizace digitálního povodňového plánu města
Kralupy nad Vltavou“
5. RM schvaluje složení hodnotící komise na akci: „Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy
nad Vltavou“.
č.usnesení:12/30/8/03 - Výběr zhotovitele VŘ na pojištění majetku města
Odloženo.
č.usnesení:12/30/8/04 - Autorský dozor k projektu Krajinářské úpravy STRACHOV
1. RM schvaluje zhotovitelem autorského dozoru Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., za cenu 108.000 Kč
vč. DPH.
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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 uvedenou akci.
č.usnesení:12/30/8/05 – Výběrové řízení na bankovní úvěr ve výši 20 mil. Kč
1. RM schvaluje vyhlášení „Výzvy“ k výběrovému řízení „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 mil. Kč“.
2. RM schvaluje obeslat uchazeče na dodavatele „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 mil. Kč“ tyto firmy:
3. RM schvaluje složení komisí (pro otevírání obálek, hodnotící) na akci: „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši
20 mil. Kč“:

IX.

Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)

č.usnesení:12/30/9/01 - Odpis nedobytných pohledávek za fakturované drobné opravy v městských bytech
RM souhlasí s tím, aby MěBP provedl odpis pohledávek uvedených v příloze v celkové částce 149.380,60 Kč.
č.usnesení:12/30/9/02 - Odpis nedobytných pohledávek z vyúčtování služeb
RM souhlasí s tím, aby MěBP provedl odpis nedobytných pohledávek ve výši 451.762,10 Kč uvedených
v příloze.

X.

Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY)

č.usnesení:12/30/10/1 - Nákup frankovacího stroje a rozpočtová úprava
RM schvaluje nákup frankovacího stroje od spol. XERTEC, a. s., za cenu 71.988 Kč s úhradou z kap. 8 –
SAOISV.
RM schvaluje rozpočtovou úpravu – převedení finančních prostředků na nákup frankovacího stroje:
z kap. 8, § 6171, pol. 5161 (poštovné)
- 71. 988 Kč
na kap. 8, § 6171, pol. 6122 (stroje, přístroje, zařízení)
+ 71. 988 Kč

XI.

Komise, náměty, požadavky, zápisy

č.usnesení:12/30/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání rozpočtové komise dne 12. 11. 2012.
komise ekologické 18. 10. a 13. 11. 2012
komise sociální, zdravotní a prevence kriminality ze dne 11. 10. 2012
redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 14. 11. 2012
č.usnesení:12/30/11/2 – Příspěvek na činnost pro TS Naděje
RM schvaluje příspěvek na činnost pro rok 2012 ve výši 34.800 Kč pro sportovní oddíl TS Naděje na základě
došlé členské základny.

XII.

Informace na vědomí

č.usnesení:12/30/12/1 – Přehledové zprávy
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Revoluční a TSM Kralupy n. V.
č.usnesení:12/30/12/2 – Finanční rozpočet na oplocení veřejného hřiště u BD Hůrka 1044
RM bere na vědomí finanční rozpočet na oplocení veřejného sportovního hřiště u bytového domu Hůrka 1044.

XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/30/13/1 – Podněty a informace členů RM
RM bere na vědomí informaci místostarosty L. Lesáka o možnosti vstupu města Kralupy nad Vltavou
do volného sdružení „Protihluková iniciativa“.
RM schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 11.622 Kč jako příspěvek na provoz Centra sociální pomoci
Litoměřice – Domov Na Svobodě Čížkovice (umístění občana Kralup J***. K***. v tomto zařízení).
RM schvaluje proplacení částky 2.800 Kč za pobyt J***. K***. v LDN Kralupy nad Vltavou.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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