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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z mimořádného jednání dne 13. března 2017 

(RM č. 6) 
 

Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 6 
usnesení č.: 17/6/1/1  
RM schvaluje návrh programu 6. mimořádného jednání RM. 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele – Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/6/4/1 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice objektů č.p. 80 a 

č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem PRAGOTRADE spol. s r.o., Maršála Rybalka 379, 273 08 
Pchery, IČ: 16189612, za celkovou cenu 1.248.173,02 Kč bez DPH, resp. 1.510.289,35 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (peněžní jistoty a bankovní záruky) ve výši 100.000,- Kč všem uchazečům 
zadávacího řízení „Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou“ v souladu s ust. § 41 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu 
býv. pivovaru v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/6/4/2 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice objektu pivovarské 

spilky a její přístavby v areálu býv. pivovaru v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem PRAGOTRADE spol. 
s r.o., Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery, IČ: 16189612, za celkovou cenu 1.905.155,42 Kč bez DPH, 
resp. 2.305.238,06 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uvolnění jistoty (peněžní jistoty a bankovní záruky) ve výši 150.000,- Kč všem uchazečům 
zadávacího řízení „Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu býv. pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou“ v souladu s ust. § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Bod programu: Koupě  pozemků v k.ú. Lobeček od společnosti FINE DREAM, s.r.o. 
usnesení č.: 17/6/4/3 
RM doporučuje ZM koupi pozemků parc.č. 52/1, parc.č. 52/23, parc.č. 57/13, parc.č. 59/1, parc.č. 59/9, 
parc.č. 59/10, parc.č. 62/4, parc.č. 167/4, parc.č. 167/5 a parc.č. 187/9  v k.ú. Lobeček  o celkové výměře 97 
174 m2, včetně omezení vlastnického práva věcným břemenem ve prospěch MERO ČR, a.s., od společnosti 
FINE DREAM, s.r.o. se sídlem Praha 7, IČ: 27245039, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3. 363. 
370,- Kč. 
Kupní smlouva bude podepsaná až po výmazu zástavního práva k zajištění pohledávky a zákazu zcizení, 
zapsaných na LV č. 3777 pro k.ú. Lobeček k výše uvedeným pozemkům.  
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
 

VI. ODBOR SVŠK 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Jednaní Rady města dne 29. 5. 2017 bude zahájeno prohlídkou rekonstrukce bytového domu Vrchlického 
Vrchlického 703. 
Příští jednání Rady města proběhne 20. 3. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. Na jednání 
rady města se dostaví jednatel Kralupské sportovní s.r.o. pan Lánský za účelem projednání možností využití 
hokejové haly. 
Zápis byl vyhotoven 14. 3. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 6 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
13. 3. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 14. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                      Libor Lesák, místostarosta           
 

 
 
 


