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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. srpna 2011 
(RM č. 23) 

 
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:11/23/1/01 - Schválení programu RM č. 23  
RM schvaluje program 23. (mimořádného) zasedání RM, kontrola zápisu RM č. 22 bude provedena na jednání                    
6. 9. 2011. 
č.usnesení:11/23/1/02 - Oprava administrativní chyby usnesení č. 11/22/5/03 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/22/5/03, týkající se prodloužení NS R. T. na 
byt, ul. Cesta brigádníků čp. 679 od 1. 8. 2011 – 31. 10. 2011. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/23/4/01 - Rekonstrukce komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy nad Vltavou – výběr 
zhotovitele  
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Husarce, Kralupy nad Vltavou“ 
firmu RYBÁŘ stavební, s. r. o., náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, za celkovou cenu 3.948.564,- Kč vč. DPH,                
a jako náhradníka firmu TOST CZ, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za celkovou cenu 
5,083.007,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/23/4/02 - Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou, výběr 
zhotovitele  
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“ firmu Druhá pražská stavební, spol. s r. o., Kolbenova 159, 190 49 Praha 9, za celkovou cenu 
11.747.230,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/23/4/03 - Modernizace sportovního areálu u ZS, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 279-11-5/RIaSM s firmou Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 
1490/7, 100 00 Praha 10, na provedení oblouků – rozšíření In-line dráhy u akce „Modernizace sportovního 
areálu u ZS, Kralupy nad Vltavou“ o navýšení celkové ceny o částku 195.627,66 Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/23/5/01 - Znalecký posudek na areál  nemocnice 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ČVUT v Praze, fakulta stavební, IČ 68407700, zastoupené                          
Ing. Váchou na zpracování znaleckého posudku v ceně obvyklé-tržní budov a pozemků v areálu „nemocnice 
v Kralupech nad Vltavou“ ve znění uvedeném v příloze, včetně ceny díla ve výši 150.000,- Kč + 20% DPH             
a platebních podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta     Ing. Marek Czechmann, místostarosta  
 


