
Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. července 2012 
(RM č. 21) 

 
I. Organizační záležitosti 
č.usnesení:12/21/1/01 – Schválení programu mimořádné RM 
RM schvaluje program mimořádné RM, kontrola minulého zápisu (RM č. 20) proběhne na řádném zasedání 
 tj. 14. 8. 2012. 
Pro: 
č.usnesení:12/21/1/02 – Oprava administrativní chyby 
RM bere na vědomí opravu administrativní chyby usnesení č.12/20/6/03 RM č. 20, ze dne 17. 7. 2012. 
Správné znění usnesení: 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník podle  
§ 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí finančních sponzorských darů: 
1.Od pana Martina Rubeše, U křížku 507, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve výši 3.000,- Kč pro potřeby školy,  
a to na vybavení hřiště při ZŠ, jmenovitě na nákup hracích a sportovních prvků.  
2.Od firmy HECKL, s.r.o., Čechova 505, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupenou Ing. Pavlem Hecklem, 
jednatelem společnosti ve výši 17.000,- Kč pro potřeby školy. Z toho částka ve výši 10.000,- Kč je určena  
na rekonstrukci hřiště při ZŠ, a to na nákup herních a sportovních prvků. Částka ve výši 7.000,- Kč bude použita 
na nákup vybavení pro žáky první třídy ZŠ (cca 250,- Kč na jednoho žáka), na nákup odměn pro žáky. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:12/21/4/01 – Místní komunikace lokalita Cukrovar 
1.RM schvaluje jako zhotovitele akce: „Oprava komunikací v lokalitě sídliště Cukrovar“ Technické služby 
města, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou za celkovou částku 1,156.574,40 Kč.  
2.RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 1.156.574,40 Kč z kapitoly 5 § 3113 pol. 5171 (Výměna oken 
v ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou – 3. etapa) na kapitolu 5 § 2212 pol. 5171 (silnice) finanční 
prostředky budou použity na opravu komunikací v lokalitě Cukrovar.  
č.usnesení:12/21/4/02 - Výběr zhotovitele na akce 1. Lávka u gymnázia v Kralupech nad Vltavou 

2. Lávka z lepeného dřeva u gymnázia v Kralupech n.V. 
1. RM schvaluje jako zhotovitele akce „Lávka u gymnázia v Kralupech nad Vltavou“, firmu: Stavební firma 
Neumann, s. r. o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, za cenu 536 837 Kč včetně DPH. 
Náhradník: CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, za cenu 656 400 Kč včetně DPH. 
 
2. RM schvaluje jako zhotovitele akce „Lávka z lepeného dřeva u gymnázia v Kralupech nad Vltavou“, firmu: 
TAROS TSK, s. r. o., Žukovského 887/4, Praha, za cenu 703 450 Kč včetně DPH. 
Náhradník: CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, za cenu 717 600,- Kč včetně DPH. 
 
3. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 330 000 Kč z kap. 5, § 3113, pol. 5171 (oprava střech ZŠ Gen. 
Klapálka) na kap. 5, § 2219, pol. 6121, org. 345 (rekonstrukce lávky Masnerova stezka)  
č.usnesení:12/21/4/03 - „Stavební úpravy ochlazovny sauny na Plaveckém bazénu“ 
RM schvaluje zhotovitelem akce „Stavební úpravy ochlazovny sauny na Plaveckém bazénu“ firmu Syner, 
 s. r. o., za cenu 313.086,36 Kč vč. DPH. 
RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle 
části 3b) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedenou akci. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:12/21/5/01 - Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. 299/08/700/SM 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6, ke smlouvě č. 299/08/700/SM, s nájemcem Ageko, s. r. o., Dušníky 10, 
pošta Vojkovice, s platností od 1. 1. 2013, na nájem pozemků v k. ú. Lobeček p. č. 63/1 o výměře 32 779 m2  
a p. č. 83/1 o výměře 152 243 m2, za cenu 11.199 Kč/rok. 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 
 


