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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2022 
(RM č. 5) 

 
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: Vyloučení účastníka VZ a zrušení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ 
Třebízského v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 22/5/4/1 
1. RM schvaluje vyloučení účastníka veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, a to 
společnost ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČO: 
14864878, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť jím předložené údaje a doklady jím 
nebyly na základě žádosti podle ustanovení § 46 zákona objasněny nebo doplněny a zároveň také 
v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona, neboť jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, která jím nebyla zdůvodněna. 

2. RM schvaluje zrušení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, a to v souladu s ust. 
§ 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval. 

 
       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 
 



str. 2 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 02.03.2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 24.02.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 5 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 24.02.2022. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 24.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


