
  č.j.: MUKV 1379/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. ledna 2022 
(RM č. 1) 

 
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 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Zrušení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 22/1/4/1 
RM schvaluje zrušení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, a to v souladu s ust. § 127 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť po uplynutí lhůty  
pro podání nabídek, není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení. Všichni účastníci zadávacího 
řízení byli vyloučeni a v souladu s ust. § 47 odst. 2 písm. a) zákona jim již zanikla účast v zadávacím řízení. 

 

Bod programu: Chata v Černém Dolu čp.103 – zvýšení poplatku za ubytování 
usnesení č.: 22/1/4/2 
RM schvaluje  výši poplatku za ubytování v chatě města Kralup nad Vltavou v Černém Dole č. 103 od 8.1.2022 
a to:   
Zaměstnanec (dospělí) 1x osoba/1x noc …………………………………………… 120,- Kč 
                         (dítě do 15 let) 1x osoba/1x noc ………………………….……….   60,- Kč 
Cizí (dospělí) 1x osoba/1x noc ………………………………………………………….. 240,- Kč 
       (dítě do 15 let) 1x osoba/1x noc …………………………………………………. 120,- Kč   
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
 

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 
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Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 17.01.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 06.01.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 1 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 06.01.2022. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 06.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


