
VÝPIS Z : Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 2. srpna 2011 
(RM č. 21) 

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: 
č. usnesení: 11/21/1/01 – Schválení programu mimořádné RM 
RM schvaluje program mimořádné RM. 

 
IV. Realizace investic 
č. usnesení: 11/21/4/01 – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – I. etapa“ 
vícepráce, doplnění 

1.) RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech 
nad Vltavou – I. etapa" firmou: Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 
za celkovou cenu 478.280,4 Kč vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v odstranění 
nepřilnavých nátěrů, korozních produktů a nečistot z ocelové konstrukce stropního podhledu a 
v jejím opatření nátěrovou hmotou v systému Jotamastic 80. Finanční prostředky budou 
hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011. 

 
 

2.) RM neschvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu 
v Kralupech nad Vltavou – I. etapa" firmou: Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 
580/7, Liberec 4, za celkovou cenu 75.902,4 Kč vč. DPH. Předmětné vícepráce, spočívají 
v dodatečné ochraně parotěsné zábrany na střešní konstrukci nad velkou bazénovou halou, 
pomocí L profilů z pozinkovaného plechu tl. 1,00mm. Finanční prostředky budou hrazeny 
z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011. 

 
 

3.) RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech 
nad Vltavou – I. etapa" firmou: Syner, s. r. o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 
za celkovou cenu 97.434 Kč vč. DPH. Předmětné vícepráce,spočívají v úpravě výplní otvorů 
v prostoru strojovny bazénu a v dodatečně odsouhlasené změně technických parametrů a 
funkcí vstupních dveří. Finanční prostředky budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na 
rok 2011. 

 
č. usnesení: 11/21/4/02 - ZŠ Komenského náměstí čp. 198, Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 280-11-5/RIaSM s firmou ELTRANS Liberec, s. r. o., 
Stráž nad Nisou 118, 463 03 Liberec na provedení instalace samoregulačního topného kabelu při akci:  
„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou“ o navýšení celkové 
ceny o částku 263.323,20 Kč vč. DPH.  

 
č. usnesení: 11/21/4/03 - Malování v ZŠ Třebízského 
1) RM schvaluje zhotovitele „Malování ZŠ Třebízského“ firmu Šícha za cenu 185,- Kč/m 2 viz přiložená 
tabulka.  

 
2) RM schvaluje ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou převod finanční částky 100.000,-Kč 
z rezervního fondu do investičního fondu organizace dle §30 odst. 3 zákona 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na malování budovy školy.  

 



č. usnesení: 11/21/4/04 - „Modernizace KaSS – vícepráce nad rámec SoD“ 
1)  RM schvaluje vícepráce nad rámec SoD Modernizace Kulturního a společenského střediska KaSS 
ve výši 1 429 822,17 Kč včetně DPH. 
2) RM schvaluje rozpočtové změny 
500 000.- Kč z rezervy města na dotace z kap. 1 par. 6409 pol. 5901 na kap. 2 par. 3392 pol. 6351 
500 000.- Kč z investiční rezervy z kap. 1 par. 6409 pol. 6901 na kap. 2 par. 3392 pol. 6351 

 
VI. Školství, kultura, zdravotnictví a sociální služby, MěM, MěK 
č. usnesení: 11/21/6/01 Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o přesun finančních prostředků z rezervního 
fondu do investičního fondu školy 
RM schvaluje ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou převod finanční částky 150.000,-Kč 
z rezervního fondu do investičního fondu organizace dle §30 odst. 3 zákona 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na realizaci investiční akce 
„Rozvod vyhřívaných kabelů v zátokových žlabech a sběrných kastlících.“ 

 
IX. Organizační složky – materiály MěBP, TSM, MěM 
č. usnesení: 11/21/9/01 – Oznámení o návratu klienta do DPS V Luhu čp. 1181 
RM souhlasí s přestěhováním pana J.V. zpět do bezbariérového bytu v DPS V Luhu  čp. 1181, za 
podmínky zaplacení nájemného a záloh na služby na měsíc srpen 2011 do pokladny MěBP a podání 
žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na dalších 12 měsíců. 

 
X. Ostatní odbory (DOP, VY, SAOISV, SPR, KŘ…) 
č. usnesení: 11/21/10/01 Oprava administrativní chyby usnesení č. 11/20/5/07 
                                              Oprava administrativní chyby usnesení č. 11/20/11/2 

1) RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/20/5/07 týkající se 
prodloužení NS paní Pavlíně Schmidtové od 1. 8. 2011 – 31. 7. 2012 

2) RM bere na vědomí opravu administrativní chyby v usnesení č. 11/20/11/2 týkající se 
rozpočtové změny v rámci kap. 2, § 3419, pol. 5229 

  
č. usnesení: 11/21/10/02 Dohoda o vzájemném narovnání – užívání pozemků v TSM  

1) RM schvaluje Dohodu o vzájemném narovnání mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Ing. 
Jaroslavem Karáskem – správce konkursní podstaty úpadce PIVOVARY BOHEMIA PRAHA, a.s. 
v likvidaci, v předloženém znění. 

2) RM pověřuje starostu města k podpisu předmětné Dohody o narovnání 
3) RM žádá ZM uvolnit příslušné finanční prostředky ve výši 1.330.992,-Kč z položek rozpočtu 

kap. 1 6409 5901 – rezerva na soudní výlohy 520.310,-Kč 
                          1 6409 5901 – rezerva města 810.682,-Kč 

 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


