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Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. července 2013 
(RM č. 17) 

 
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. 

 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/17/2/01 – Výběr zhotovitele „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě v Olších – 
havarijní stav lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě v Olších – havarijní stav 
lávky ve městě Kralupy nad Vltavou“ společnost Stavební firma Neumann, s. r. o., Jugoslávská 2090,  
276 01 Mělník, IČ: 28177851, za cenu 1,276.947,- Kč bez DPH, celková cena včetně DPH 1,545.108,- Kč. 
č.usnesení:13/17/2/02 - Vyhlášení VŘ „Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 v Kralupech nad 
Vltavou“ 
1. RM schvaluje text zadávací dokumentace k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku  
ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci akce „Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 
v Kralupech nad Vltavou“. 
 
2. RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 
v Kralupech nad Vltavou“ a zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na úředních deskách, webových stránkách 
města a certifikovaném profilu zadavatele. 

 
3. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek. 
Termín otevírání obálek 30. 7. 2013 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
Termín hodnotící komise 6. 8. 2013 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:13/17/2/03 - Rozpočtové změny 
1. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 84.700,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - 
spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3117, pol. 6121, org. 378 (Dotace zateplení ZŠ 28. října). 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 84.700,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - 
spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3639, pol. 6121, org. 379 (Dotace zateplení TSM). 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 84.700,- Kč z kap. 1, § 6409, pol. 5901 Rezerva města - 
spoluúčast k dotacím na kap. 5, § 3613, pol. 6121, org. 380 (Dotace zateplení MěBP). 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/17/4/01 – „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“–změna osvětlení zasedací 
místnosti a další změnové listy 
RM schvaluje konečnou koncepci alternativních provozně úsporných řešení venkovního a vnitřního osvětlení 
v rámci stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. Dodatečné finanční navýšení za realizaci  
je 130.765,3 Kč vč. DPH. Uvedená částka bude umořena v rámci úspor na akci: Adaptace OD Máj na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou“. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek SOD č. 3, ve kterém bude zohledněno celkové 
navýšení ceny díla za alternativní provozně úsporné řešení venkovního a vnitřního osvětlení ve výši 
2,209.767,16 Kč vč. DPH. 
 
RM schvaluje provedení víceprací a méněprací, dle předložených změnových listů č. 14 – 19 a dle 
předložených 3 rozdílových rozpočtů v rámci akce „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou" firmou: 
Syner, s. r. o. Celkově bude cena díla ponížena o 1,666.032,26 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřen 
dodatek SOD č. 3. 
č.usnesení:13/17/4/02 – „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Rybníkách Zeměchy“ – vícepráce 
RM schvaluje dodatek č. 1 o navýšení ceny díla v rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Rybníkách 
- Zeměchy" firmou: COLAS CZ, a. s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, za celkovou  
cenu 185.535,10 Kč, vč. DPH. Dodatek č. 1 obsahuje provedení zemních prací, dodávku a montáž kanalizačního 
potrubí a revizní šachty s napojením na větvi 3. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu RIaSM 2013. 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta   


