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Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. 4. 2014 
(RM č. 9 mimořádná) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:14/09/1/01 - Schválení programu RM č. 9 
RM schvaluje návrh programu 9. zasedání RM, kontrola zápisu RM č. 8/2014 (plnění usnesení) bude provedena 
na jednání RM 8.4. 2014.  
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:14/09/2/01 – Výběr zhotovitele žádostí o dotaci vč. příloh na zateplení objektů města z OPŽP 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekty zateplení objektů 
Palackého nám. 6, Třebízského 524, sauna u zimního stadionu, fotbalové kabiny (Mikovice), hasičská zbojnice 
(Minice), škola v přírodě (Mokrosuky), skautský dům (Přemyslova ul.). 
2. RM schvaluje společnost GRV Engineering, s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem 
zhotovitelem žádostí vč. příloh o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekty zateplení 
předmětných budov za cenu 579.590,- Kč vč. DPH. 
3. RM schvaluje společnost Energetická agentura, s. r. o., Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5, zhotovitelem 
energetických auditů na projekty zateplení předmětných budov za cenu 203.280,- Kč, vč. DPH. 
4. 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 uvedené akce, z důvodu časové nouze. 
5. RM schvaluje převedení finančních prostředků na přípravu předmětných žádostí vč. příloh o dotaci a 
energetických auditů z kap. č. 1 § 6409, pol. 5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
III. Ekonomický 
č.usnesení:14/09/3/01 - Rozpočtové opatření č. 8/2014 
RM schvaluje: Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1.Převedení finančních prostředků na PD – Rekonstrukce plaveckého bazénu – II. etapa, jako  
 podklad k žádosti o dotaci v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva  
 města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 § 3412 pol. 6121 org. 414  (Rekonstrukce  
 plaveckého bazénu – II. etapa). 
 
 
Zápis byl vyhotoven 1.4. 2014. Další schůze rady proběhne 8.4.. 2014 od 13. hod. v malé zasedací místnosti 
MěÚ. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 9. schůze (mimořádné) Rady města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 1.4. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta   



 

 

 
 


