
V Ý P I S      Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. července 2011 
(RM č. 19) 

 
Upozorněni: 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 
 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:11/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19  
RM schvaluje program 19. zasedání RM.  
Kontrola zápisu RM č. 18/2011 bude provedena na řádném zasedání RM 26. 7. 2011. 
 
III. EO (ekonomický odbor) 
č.usnesení:11/19/3/01 – Žádost o vrácení přeplatku z půjčky FRB města č. 1825754 
RM souhlasí:  
1) s odstoupením od smlouvy o půjčce s L. Č. ze dne 16. 5. 2011, v souvislosti s privatizací městského bytu                  
a vrácením finančních prostředků na účet FRB. 
2) s vrácením administrativního poplatku ve výši 1000,- Kč L. Č. za sepsání smlouvy s tím, že tato částka bude 
krácena o 199,- Kč, které byly čerpány z poskytnuté půjčky, a 199,- Kč bude vráceno též na účet města FRB.   
č.usnesení:11/19/3/02 – Rozpočtové opatření č. 15/2011 
RM schvaluje změny rozpočtu roku 2011, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
Zapojení finančních prostředků z ukončené veřejné sbírky, které jsou uloženy na zvláštním účtu města, název 
účtu - „Město Kralupy nad Vltavou – KAPLIČKA“ ve výši 27.365, 53 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na restaurování kamenného křížku, stojícího v areálu ZŠ Revoluční. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 8115 o 27.365,53 Kč 
Navýšení výdajů kap. č. 5 – odbor realizace investic, § 3326, položka 5171 o 27.365,53 Kč 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/19/4/01 –  Přestavba MŠ U Jeslí - třída jeslí na MŠ 
1) RM schvaluje zhotovitele akce „Přestavba jeslí na MŠ“ firmu Rybář stavební, s. r. o., nám. Míru 50, Mělník 
za cenu 358.848,- Kč.  
2) RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 158.848,- Kč z rezervy města investice na přestavbu 
jeslí na MŠ z kap. 1, § 6409, pol. 6901.  
č.usnesení:11/19/4/02 – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ -  vícepráce 
RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – 
I. etapa" firmou: Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, za celkovou cenu                      
322.389,60 Kč vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v záměně typu trapézových plechů do střešní 
konstrukce. Finanční prostředky budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011. 
RM neschvaluje provedení víceprací (obložení částí stěn bazénové haly - velký bazén) v rámci akce 
„Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa" firmou: Syner, s. r. o., se sídlem:                   
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/19/6/01 – Účelový peněžitý dar 
RM souhlasí s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 5.000,- na podporu aktivit města Kralupy nad Vltavou 
v oblasti péče o seniory – Městský klub důchodců od Lékárny Lobeček, s. r. o. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/19/11/1 – Grant pro TJ SOKOL 
Odloženo, bude projednáno po předložení PD 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 


