
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Věc:                             Dodatečné schválení člena komise – „Modernizace Kulturního a společenského  
                                     střediskaKaSS“ v Kralupech nad Vltavou. 
                                        
Do jednání RM dne:    27. 4. 2011 
Č. bodu programu:      4/1 
Předkládá odbor:         Realizace investic a správy majetku 
Předkládá:                    Marcela Horčičková, vedoucí odboru  
Zpracoval:                    jméno: Ing. Jana Bendová 
                                       Funkce: referent odboru RIaSM 
                                       Kontaktní údaje: 315739883,  jana.bendova@mestokralupy.cz 
 
Konzultováno:              dne:                        osoba: 
Navazuje na usnesení   ze dne:                   číslo:  
RM ( ZM )                                                    přílohy:      
Důvodová zpráva: 
Rada města schválila dne 05.04.2011, pod číslem usnesení: 11/08/4/04 složení komise pro otevírání obálek a 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Modernizace Kulturního a společenského střediska KASS“ 
v Kralupech nad Vltavou.  
Vzhledem k tomu, že člen komise pro otevírání a hodnocení nabídek, Ing. Marek Czechmann, je v době konání 
komise mimo úřad a Ing. arch. Pavel Skalička byl osloven zpracovateli nabídek ke zpracování prováděcího 
projektu na výše zmíněnou akci, je nutno nahradit absenci těchto členů  náhradníky. V rámci komise pro 
otevírání obálek byli nahrazeni Bc. Lenkou Hermanovou a Ing. Janou Bendovou. Pro jednání komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek  je však nutné, aby v komisi figurovali nejméně dva odborníci ve stavebnictví. 
Z tohoto důvodu žádáme Radu města o dodatečně schválení Ing. Petra Listíka jako člena hodnotící komise, jako 
případné náhradníky pana Jiřího Vorla – KaSS Vltava, paní Martu Ulmovou a pana Jindřicha Karvánka – 
referenti odboru RIaSM na akci „Modernizace Kulturního a společenského střediska KASS“ v Kralupech nad 
Vltavou. 
 
  
 Komise pro otvírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Martin Odvody, ředitel KASS Vltava 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Ing. arch. Pavel Skalička, zastupitel města 

 
Náhradník:  
-Ing. Petr Listík 
- Bc. Lenka Hermanová  
- Ing. Jana Bendová, referent odboru RIaSM 
- Jiří Vorel – KaSS 
- Marta Ulmová – referent RIaSM 
- - Jindřich Karvánek .- referent RIaSM 
 
 
Termín jednání hodnotící komise  je 28. 03. 2011 v 11:00 hodin v malé zasedací místnosti na MěÚ Kralupy nad 
Vltavou  
 
  
Návrh usnesení: 
RM schvaluje – neschvaluje dodatečným členem komise pro posouzení a hodnocení nabídek  na akci: 
„Modernizace Kulturního a společenského střediska KASS“ v Kralupech nad Vltavou  Ing. Petra Listíka, Jiřího 
Vorla, Martu Ulmovou, Jindřicha Karvánka 
 


