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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. listopadu 2017 
(RM č. 24) 

 
Jedná 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. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 24 
usnesení č.: 17/24/1/1  
RM schvaluje návrh programu 24. jednání RM. 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
  

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
   

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Zrušení 1. části VZ – Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě 

Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/24/4/1 
1. RM ruší 1. část zadávacího řízení veřejné zakázky na svoz separovaného odpadu s názvem „Svoz 

separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou“, a to v souladu s ust. 

§ 127 odst. 2 písm. h) zákona. S uvedením důvodu, že předložená nabídková cena jediného účastníka je pro 

zadavatele ekonomicky nevýhodná.  

2. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Svoz 

separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

služby dle ust. § 53 a 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

Libor Lesák, místostarosta 

Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 

Helena Traxlová, referent odboru ŽP 

Náhradníci:  

Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 

Milan Baráth, referent odboru ŽP 

Bod programu: Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor 
vyvolané vícepráce 

usnesení č.: 17/24/4/2 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. SMSML/00023/2017 se zhotovitelem Dominik Davídek, Chvatěruby 
188, 278 01 Kralupy nad Vltavou na akci „Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – 
dokončení vnitřních prostor“ jehož předmětem jsou vyvolané více práce v celkovém finančním objemu 
114.685,- Kč bez DPH, tj. 131.887,75 Kč vč. DPH., které budou hrazeny z privatizace bytového fondu. 
             
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
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VI. ODBOR SVŠK 
 

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 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 20. 11. 2017. Rada města zahájí své jednání prohlídkou objektu 
zimního stadionu ve 13:00 hod na místě. Jednatel si připraví informace o využitelnosti objektu, o jeho 
historickém uspořádání a účelech využití včetně důvodů vedoucích k rekonstrukci areálu pro ubytovací účely.  
Zápis byl vyhotoven 10. 11. 2017. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 24 
města Kralup nad Vltavou, konané  dne 10. 11. 2017. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta    Libor Lesák, místostarosta                                                                      
 


