VÝPIS

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. 12. 2012
(RM č. 32)
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:12/32/1/01 - Schválení programu RM č. 32
RM schvaluje návrh programu 32. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu
RM č. 30/2012 (plnění usnesení).
č.usnesení:12/32/1/02 - Schválení programu ZM
RM schvaluje návrh programu 9. zasedání ZM, které se bude konat 19. prosince 2012.
II.
OKTAJ+kanc. STA
č.usnesení:12/32/2/01 - Novela organizačního řádu města - ukončení činnosti PO Plavecký bazén
RM schvaluje novelu organizačního řádu města s účinností od 1. 1. 2013, podle předloženého návrhu
uvedeného v důvodové zprávě, v souvislosti s ukončením činnosti PO Plavecký bazén k 31. 12. 2012.
č.usnesení:12/32/2/02 - Smlouva o výpůjčce movitého majetku mezi městem a spol. Kralupská sportovní,
spol. s r. o.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem a spol. Kralupská sportovní, spol. s r. o.,
s účinností od 1. 1. 2013, v souvislosti s převodem dosud vykonávaných činností PO Plavecký bazén na spol.
Kralupská sportovní, spol. s r.o.
III.
Ekonomický
č.usnesení:12/32/3/01 - Rozpočtové opatření č. 31/2012
RM schvaluje:
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Přijetí splátky půjčky od SDH Minice ve výši 17.100,- Kč. Finanční prostředky budou vráceny zpět
do rezervy města na spoluúčast k dotacím.
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 2420 o 17.100,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 o 17.100,- Kč.
2. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 33.095,- Kč, účelově
určené na náklady na činnost odborného lesního hospodáře.
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 33.095,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 33.095,- Kč.
3. Vratku části dotace ve výši 35.825,- Kč dle vyúčtování výdajů na volby do Senátu Parlamentu ČR
a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012.
ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 35.825,- Kč a
ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 35.825,- Kč.
4. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 316.167,30 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 316.167,30 Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 316.167,30 Kč.
5. Přijetí finančních prostředků v celkové výši 1.154,- 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 1.154,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města o 1.154,- Kč.
6. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 12.320,- Kč, účelově
určené na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012.
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 12.320,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 7 – odbor správy majetku, § 5512 o 12.320,- Kč.
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7. Zapojení finančních prostředků – sponzorského daru do rozpočtu města roku 2012 v celkové výši
18.000,- Kč. Jedná se o dar od J*** K*** na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory.
navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč.
8. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství
v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí. Jedná se o 2. splátku ve výši 17.614,- Kč,
účelově určenou na akci/projekt Odstranění černých skládek.
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 17.614,- Kč a
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3729 o 17.614,- Kč.
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 40.000,- Kč v rámci kap. č. 14 – odboru výstavby, § 3635 –
územní plánování. Jedná se o převod finančních prostředků z pol. 5169 (nákup služeb) na pol. 6119 (ostatní
nákupy dlouhodobého nehmotného majetku) na pořízení Aktualizace změn územně analytických podkladů.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000,- Kč do rezervy města. Jedná se o převod finančních
prostředků na kancelářské potřeby, které nebudou vyčerpány.
z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171, položka 5139 (kancelářské potřeby)
na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, položka 5901 (rezerva města).
č.usnesení:12/32/3/02 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2013
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2013
ve výši 486.630,90 tis. Kč.
IV.
RIaSM (realizace investic)
č.usnesení:12/32/4/01 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku parc. č. st. 29/4
v k. ú. Kralupy nad Vltavou
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku CAFEX na pozemku 29/4 v k. ú. Kralupy
nad Vltavou (roh ulice Žižkova a Husova) do 31. 12. 2013.
č.usnesení:12/32/4/02 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku parc. č. 492
v k. ú. Kralupy nad Vltavou
RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku CAFEX na pozemku 492 v k. ú. Kralupy
nad Vltavou (pod žel. viaduktem – roh ulice Jiráskova a Jungmannova) do 31. 12. 2013.
č.usnesení:12/32/4/03 - Žádost o rozpočtovou změnu kapitoly 5
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 52.800 Kč z kap. 5, § 3612, pol. 5169 (PD zateplení
BD Vrchlického 703) na kap. 5, § 3612, pol. 6121, org. 323 (PD zateplení BD domu Vrchlického čp. 703)
V.
RIaSM (správa majetku)
č.usnesení:12/32/5/01 - Bytové záležitosti
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše J.***V*** ze sociálních důvodů na dobu
1 roku od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků Z***K*** na dobu 3 měsíce
od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.
3. byt č. ***, Zeměchy čp. 34.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. **, Zeměchy čp. 34 s J***K*** na dobu neurčitou. Případné
opravy bytu budou provedeny na vlastní náklady nájemce.
RM doporučuje ZM schválit jako nového budoucího kupujícího bytu č. *, Zeměchy čp. 34 J***K***
č.usnesení:12/32/5/02 - Návrh na převedení finančních prostředků - PO Plavecký bazén
RM doporučuje ZM schválit:
1. Použití finančních prostředků ve výši 503.943,30 Kč z fondu odměn příspěvkové organizace Plavecký bazén
na výplatu odstupného.
2. Převedení finančních prostředků ve výši 673.300,00 Kč z fondu reprodukce investičního majetku
příspěvkové organizace Plavecký bazén na účet zřizovatele.
3. Převedení finanční částky ve výši 329.691,70 Kč z účtu zřizovatele PO Plavecký bazén na vyrovnání
finančních prostředků potřebných na výplatu odstupného.
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č.usnesení:12/32/5/03 - Žádost o prominutí nájmu za pozemek
RM schvaluje prominutí nájemného P*** K***, nájemní smlouva č. 290/08/700/SM, od l. 1. 2013 až do doby
obnovení prodeje.
č.usnesení:12/32/5/04 - Přidělení družstevního bytu č. * v čp. 100 - BD Na Hrádku
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. * v čp. 100 Na Hrádku P*** J*** do nájmu, na dobu neurčitou,
jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“, s účinností
od 1. 1. 2013.
č.usnesení:12/32/5/05 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení
NN a VN na pozemku pp. 382/4 v k. ú. Lobeč, 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.
VI.
odbor SVŠK
č.usnesení:12/32/6/01 - Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. o rozpočtovou změnu
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, rozpočtovou změnu ve výši
60.000 Kč následovně:
z účtu 549 – Jiné ostatní náklady – pronájem SOKOL
- 20.000 Kč
z účtu 558 – Drobný hmotný dl. majetek
- 40.000 Kč
na 511 – Opravy a údržba
+ 60.000 Kč
č.usnesení:12/32/6/02 - Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou
RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kralupy
nad Vltavou.
č.usnesení:12/32/6/03 - Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v DPS na adrese U Cukrovaru 1171 a V Luhu 1181 V***H**
* a J***Č***, na dobu určitou, od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.
č.usnesení:12/32/6/04 - Schválení změny odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2013
RM schvaluje změnu odpisových plánů u příspěvkových organizací: Mateřská škola Kralupy nad Vltavou,
Gen. Klapálka, Mateřská 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, Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
a Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou na rok 2013 dle příloh.
č.usnesení:12/32/6/05 - Žádost OSVŠaK o rozpočtovou změnu
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2.000 Kč následovně:
z kap. 2 OSVŠaK, § 4329 sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5169 nákup služeb
- 2.000 Kč
na kap. 2 OSVŠaK, § 3113 základní školy, pol. 5361 nákup kolků
+ 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, příspěvková organizace.
VII.

ŽP+zeleň

VIII. Marketing, dotace
č.usnesení:12/32/8/01 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci ze SFDI na „Umístění světelných signálů
u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Umístění
světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“.
2. RM schvaluje pověření společnosti ACCON, s. r. o., přípravou žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na projekt „Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“, za cenu
30.000 Kč bez DPH.
3. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti ACCON,
s. r. o. administrací projektu „Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“ a zajištění
výběrového řízení na dodavatele, za cenu 2% z přidělené dotace a pevných nákladů 35.000 Kč bez DPH.
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 uvedenou akci.
č.usnesení:12/32/8/02 - Žádost o rozpočtové změny
RM schvaluje rozpočtové změny v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města takto:
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a)
78.000 Kč z § 3341, pol. 6125 na § 3341, pol. 5137
b)
2.000 Kč z § 6171, pol. 5021 na § 6171, pol. 5137
c)
2.000 Kč z § 6112, pol. 5229, org. 0013 na § 6112, pol. 5137, org. 0013
d)
6.000 Kč z § 6112, pol. 5229, org. 0013 na § 6112, pol. 5194, org. 0013
e)
7.000 Kč z § 6112, pol. 5223, org. 0013 na § 6112, pol. 5194, org. 0013
f)
5.000 Kč z § 6112, pol. 5175, org. 0013 na § 6112, pol. 5194, org. 0013
g)
7.000 Kč z § 6112, pol. 5139, org. 0013 na § 6112, pol. 5194, org. 0013
h)
3.000 Kč z § 6112, pol. 5493, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011
i)
5.000 Kč z § 6112, pol. 5339, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011
j)
5.000 Kč z § 6112, pol. 5331, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011
k)
2.000 Kč z § 6112, pol. 5229, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011
l)
1.000 Kč z § 6112, pol. 5223, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011
m)
5.000 Kč z § 6112, pol. 5221, org. 0011 na § 6112, pol. 5222, org. 0011
n)
2.000 Kč z § 6112, pol. 5175, org. 0011 na § 6112, pol. 5194, org. 0011
o)
50.000 Kč z § 3399, pol. 5164 na § 3399, pol. 5139
p)
5.000 Kč z § 3399, pol. 5192 na § 3399, pol. 5194
q)
5.000 Kč z § 6112, pol. 5229, org. 0012 na § 6112, pol. 6322, org. 0012
r)
7.000 Kč z § 6112, pol. 5194, org. 0012 na § 6112, pol. 6322, org. 0012
č.usnesení:12/32/8/03 - Výběrové řízení na bankovní úvěr ve výši 20 mil. Kč
1) RM schvaluje zrušení výběrové řízení „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 mil. Kč“.
2) RM schvaluje opětovné vyhlášení „Výzvy“ k výběrovému řízení „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20
mil. Kč“.
3) RM schvaluje obeslat uchazeče na dodavatele „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 mil. Kč.
4) RM schvaluje složení komisí na akci: „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 mil. Kč“:
č.usnesení:12/32/8/04 - VŘ k projektu „Rozšíření VIS obyvatelstva a DPP ve městě Kralupy nad Vltavou“
1. RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu města
Kralupy nad Vltavou“.
2. RM schvaluje opětovné vyhlášení výběrového řízení na akci „Aktualizace digitálního povodňového plánu
města Kralupy nad Vltavou“.
3. RM schvaluje obeslat jako uchazeče na dodavatele akce „Aktualizace digitálního povodňového plánu města
Kralupy nad Vltavou“ firmy.
4. RM schvaluje složení hodnotící komise na akci: „Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy
nad Vltavou“.
č.usnesení:12/32/8/05 – Žádost o mimořádnou dotaci
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí na projekt „Řešení havarijního stavu kanalizace
v místní části Zeměchy ve městě Kralupy nad Vltavou“.
2. RM schvaluje pověření společnosti Region Servis Centre, s. r. o., přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva
financí ČR na projekt „Řešení havarijního stavu kanalizace v místní části Zeměchy ve městě Kralupy nad
Vltavou“, za cenu 10.000,- Kč bez DPH.
3. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti Region Servis Centre,
s. r. o. administrací projektu „Řešení havarijního stavu kanalizace v místní části Zeměchy ve městě Kralupy nad
Vltavou“ a závěrečného vyhodnocení akce, za cenu 25.000,- Kč bez DPH.
4. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí na projekt „Řešení dopravně bezpečnostní
situace v lokalitě V Olších – havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“.
5. RM schvaluje pověření společnosti Region Servis Centre, s. r. o., přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva
financí ČR na projekt „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě V Olších – havarijní stav lávky ve městě
Kralupy nad Vltavou“, za cenu 10.000,- Kč bez DPH.
6. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti Region Servis Centre,
s. r. o. administrací projektu „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě V Olších – havarijní stav lávky
ve městě Kralupy nad Vltavou“ a závěrečného vyhodnocení akce, za cenu 25.000,- Kč bez 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.
IX.
Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
č.usnesení:12/32/9/01 - Žádost o uhrazení faktury z rezervního fondu MěBP
RM schvaluje převod částky ve výši 601.143,- Kč z rezervního fondu na účet 557 - odpis pohledávek.
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X.
Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ)
č.usnesení:12/32/10/1 - Navýšení rozpočtu na provoz MHD Kralupy nad Vltavou na rok 2012 - rozpočtová
změna
RM souhlasí s rozpočtovou změnou a to v částce 69.498,33 Kč z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 na kap. č. 13,
§ 2221, pol. 5193.
č.usnesení:12/32/10/2 - Zpráva k zajištění dopravní situace v ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou
RM bere na vědomí vzniklou dopravní situaci v ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou.
RM souhlasí s navrženým dopravní řešením, vybudovat zvýšený příčný práh přes vozovku a to zvýšeným
přechodem pro chodce před budovou školy.
XI.
Komise, náměty, požadavky, zápisy
č.usnesení:12/32/11/1 – Zápisy komisí
RM bere na vědomí zápis z jednání komise: sociální, zdravotní a prevence kriminality dne 12. 11. 2012.
komise bytové a majetkoprávní dne 11. 12. 2012 a 14. 12. 2012.
komise kulturní a školské dne 11. 12. 2012
č.usnesení:12/32/11/2 – 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
- 120.675,-Kč
Z kapitoly SVŠaK, § ostatní tělovýchovná činnost, pol. ostatní transfery neziskovým a podobným org.
Na kap. 2, § 3419, pol. 5213
+ 34.800,- Kč
Z kapitoly SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským
subjektům – právnickým osobám
TS NADĚJE, s.r.o.
Na kap. 2, § 3419, pol. 5222
+85.875,-Kč
Z kapitoly SVŠaK,§ ostatní tělovýchovná činnost, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením
Sportovní oddíly (Rugby, Krasobruslení, AHL, Judo, FK)
XII.
Informace na vědomí
č.usnesení:12/32/12/1 – Přehledová zpráva
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za listopad 2012.
XIII. Podněty a informace členů RM
Bez písemných podkladů
č.usnesení:12/32/13/1 –
RM schvaluje doplnění usnesení č. 12/31/5/01 takto:
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a bude obsahovat ustanovení
o povinnosti nájemce o odstranění zpevnění plochy nebo její části, i případné oplocení na pronajatých částech
pozemků na náklady nájemce bez nároku na finanční náhradu ze strany města.
RM bere na vědomí dopis nájemníků BD čp. 943 v ul. Horymírova ze dne 14. 12. 2012.

Petr Holeček, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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