
Zápis 30. zasedání Rady města Kralupy n. Vlt. 
(mimořádné zasedání) 

konaného dne 22. prosince 2009 
v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech n. Vlt. 

Přítomni: starosta Petr Holeček  
 místostarosta Libor Lesák 
 členové rady města Marie Blažková, Ing. Ladislav Berit, Ing. Marek Czechmann, Ing. arch. 

Skalička  
 tajemník Ing. Jaroslav Zdich 
Omluven:  Ing. Ivan Lipovský, CSc, 
Zahájeno: 08:10 hod.  
Ukončeno: 08:35 hod.  

 
Program mimořádného zasedání:  

1. Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu“ – vícepráce a poskytnutí slevy                  
na gabionové konstrukce 

2. Doporučení žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje 
3. Ukončení smlouvy s Ing. Hladíkem dohodou 
4. Žádost o rozpočtovou změnu, odbor SVŠK 

****************************************************************************************** 
 
č.usnesení:09/30/1/00 – Schválení programu mimořádné RM 
RM schvaluje program mimořádné RM č. 30. 

Pro: 6 
č.usnesení:09/30/1/01 - Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu“ – vícepráce                              
a poskytnutí slevy na gabionové konstrukce 
1.) RM bere na vědomí přehled odboru RIaSM, týkající se víceprací, méněprací a poskytnutých slev v rámci 

stavby „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu v Kralupech nad Vltavou“.  
 
2.)  RM schvaluje pokrytí celkových víceprací na akci „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova                    

ke hřbitovu v Kralupech nad Vltavou“ ve výši 30.072,60 Kč vč. DPH z úspor na kapitole odboru RIaSM. 
S dodavatelskou firmou H-INTES, s.r.o. bude uzavřen dodatek SOD č. 3.  

 
3.) RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 30.072,60 Kč vč. DPH z  kap. 5, § 3326, pol. 5171 (Obnova 

památek) na kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 151. Finanční prostředky budou použity na úhradu víceprací 
vzniklých během provádění díla „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu v Kralupech 
nad Vltavou“. 

Pro:6 
č.usnesení:09/30/1/02 - Doporučení žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje 
RM schvaluje doporučit o dotaci ve znění dle přílohy. 

Pro:6 
č.usnesení:09/30/1/03 – Ukončení smlouvy s Ing. Hladíkem dohodou 
RM schvaluje ukončení smlouvy č. 11/09/RIaSM na základě vzájemné dohody ke dni 31. 12. 2009, uzavřené 
s Ing. Milošem Hladíkem, Šípková 157, 250 70 Odolena Voda v oblasti požární ochrany, uzavřené                          
dne 28. 1. 2009. 

Pro:6 
č.usnesení:09/30/1/04 – Žádost o rozpočtovou změnu, odbor SVŠK 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, školství a kultury na výměnu 
oken v  Šafaříkově ul. čp. 358, Kralupy nad Vltavou:  
Z        kap. 2, § 4359, pol 5164        - 829,- Kč 
NA     kap. 2, § 3421, pol. 5171 + 829,- Kč 

Pro:6 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města      Libor Lesák, místostarosta  


