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V Ý P I S   Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 8. června 2011 
(RM č. 16) 

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:11/16/1/01 - Schválení programu mimořádné RM č. 16  
RM schvaluje program 16. zasedání RM.  
Kontrola zápisu RM č. 15/2011 bude provedena na řádném zasedání RM 14. 6. 2011. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/16/4/01 - Oprava zdi čp. 378, 379 Lidové náměstí 
RM schvaluje provedení opravy spadlé zdi u bytového domu čp. 378, 379 Lidové náměstí podle nabídky TSM 
za cenu  72.000,- Kč vč. DPH za provedení prací + 68.868,-Kč za dodaný materiál t.j. celkem 140.868,- Kč. 
Cena bude uhrazena z  rozpočtu MěBP – opravy bytového fondu 
č.usnesení:11/16/4/02 - Výběr zhotovitele na akci „Oprava střešní konstrukce nad spojovacím křídlem 
v objektu ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ 

RM schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava střešní konstrukce nad spojovacím křídlem v objektu                                 
ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou" firmu: IKAREAL, s. r. o., se sídlem: Vinohradská 112, Praha 3,                 
za cenu 962.601,60 Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu FAST střechy s.r.o., se sídlem: Smetanova 2065, 
Náchod, za cenu 911.636 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/16/4/03 - Výběr zhotovitele na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu                         
MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava rozvodů vody a kanalizace v MŠ J. Holuba v Kralupech nad 
Vltavou" firmu: MONTIS Plus, s. r. o., se sídlem: Hůrka 1055, Kralupy nad Vltavou, za cenu 646.835,92 Kč                 
vč. DPH a jako náhradníka firmu BALU, s. r. o., se sídlem Jankovcova 938/18, Praha 4, za cenu 756.808 Kč vč. 
DPH. 
č.usnesení:11/16/4/04 - Výběr zhotovitele na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu U10, ZŠ 
Revoluční v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu U10, ZŠ Revoluční 
v Kralupech nad Vltavou" firmu: MONTIS Plus, s. r. o., se sídlem: Hůrka 1055, Kralupy nad Vltavou, za cenu 
690.766,10 Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu S.V.A., s. r. o., se sídlem Vídeňská 100, Praha 4,                                  
za cenu 1,144. 650 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/16/4/05 - TSM – pasportizace komunikací 
RM schvaluje zadání provedení pasportu komunikací společnosti GIS Projekt, s. r. o., za cenu 397.860,- Kč                  
vč. DPH (331.550,- bez DPH). Provedení pasportizace bude hrazeno z rozpočtu TSM. V rozpočtu je schválena 
částka 370.000,- Kč. 
RM schvaluje podle bodu 5r výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadání 
provedení paspartu komunikací společnosti GIS Projekt, s. r. o., z důvodu návaznosti na program Misys, který 
vlastní tato společnost.    
č.usnesení:11/16/4/06 - Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou – 
výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského náměstí, Kralupy 
nad Vltavou firmu ELTRANS Liberec, s. r. o., Stráž nad Nisou 118, PSČ 463 03 Liberec, za celkovou cenu 
4,645.223,- Kč vč. DPH a jako náhradníka firmu ULIMEX, spol. s r. o., Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad 
Labem za celkovou cenu 4,887.192,- Kč vč. DPH. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/16/5/01 – Žádost o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny  
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti id.7280/59734 
k domu čp. 907, Havlíčkova ulice s pozemkem parc. č. st. 570 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, H. K. do 30. 6 2011. 
č.usnesení:11/16/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy ve prospěch města 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav výtlaku kanalizace v rámci 
akce„ ČS odpadních vod Zeměchy s likvidací na ČOV Kralupy nad Vltavou“ na pozemku pp. 490/1 v k. ú. 
Zeměchy, mezi Mgr. M. V. jako povinným a městem Kralupy nad Vltavou jako oprávněným, za účasti 
společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s., jako budoucího nabyvatele díla. Úhrada je stanovena dohodou ve výši  
6.000,- Kč/ rok včetně DPH ve výši stanovené zákonem. 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


