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Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 27. října 2009 
(RM č. 23) 

 
č.usnesení:09/23/1/00 – Schválení programu RM č. 23 
RM schvaluje program 23. zasedání RM, kontrola zápisu č. 22 bude provedena na zasedání RM dne                             
3. 11. 2009. 
č.usnesení:09/23/1/01 – Schválení výběru zhotovitele akce „Zhotovení nového mobilního kamerového bodu 
Města Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje dodavatelem akce „Zhotovení nového mobilního kamerového bodu Města Kralupy nad Vltavou“, 
pro MěP Kralupy nad Vltavou, firmu Colsys, s. r. o., Buštěhradská 109, Kladno, za cenu 296.512,30 Kč                    
vč. DPH. 
RM schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený firmou Colsys, s. r. o., Buštěhradská 109, Kladno, k dalšímu 
plnění. 
č.usnesení:09/23/1/02 - Úhrada faktur za LSPP 
RM schvaluje úhradu faktur za LSPP za červenec 2009, srpen 2009 a září 2009. 
č.usnesení:09/23/1/03 - Úhrada faktur za LSPP 
RM schvaluje hradit faktury za LSPP jednou za čtvrtletí s vědomím RM. 
č.usnesení:09/23/1/04 - Řešení havarijní situace v Mateřské škole Generála Klapálka 
RM schvaluje navýšení investičního fondu MŠ Gen. Klapálka o částku 40.160,- Kč převodem z rezervního 
fondu školy. 
RM schvaluje nákup elektrického sporáku SE 40 AR od firmy DeVa Trade, s. r. o. v ceně cca                  
74.970,- Kč pro  MŠ Gen. Klapálka. 
č.usnesení:09/23/1/05 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.04/07/700/SM, uzavřené s  Marcelou Bártovou na nebytové 
prostory v čp. 1089, V Luhu (kiosek na plaveckém bazénu) dohodou ke dni 31. 12. 2009. 
RM schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor o celkové ploše 52,8 m2 v objektu čp. 1089, V Luhu 
(kiosek na plaveckém bazénu), za účelem provozování občerstvení.  
č.usnesení:09/23/1/06 - Zpracování dopravní prognózy a hlukového posudku na propojení ul. Pražská – 
přeložka II/101 (Přivaděč Minice) 
RM schvaluje vypracovat, na základě požadavku Stavebního úřadu, dopravní prognózu a hlukové posouzení na 
akci „Kralupy – Minice, propojení Pražská – přeložka II/101, za max. cenu 95.200 Kč vč. DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města       Libor Lesák, místostarosta  


