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MUKV 25705/2020 KS

Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p';zdějších předpisů, byly osobní
údaje z výpísu usnesení vymazány.

Úplný zápís k jednání je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ č. 322

ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM č. 2, včetně dodatečných materiálů 111./8, VI./6, Vl./7 a upravených- -
materiálů 111./2, Ill/3, Ill/5 a IV./1.

ZM schvaluje, aby diskuse tvořila součást každého projednávaného bodu, a aby všechna hlasování byla veřejná.

ZM schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Libor Lesák, Mgr. Ivana Pacholíková a Stanislav Hejduk.

ZM schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelstva města č. 2: Ing. Vojtěch Pohl a Marek Škabrada.

1. ZM schvaluje bezúplatný převod (formou darovací smlouvy) pozemků parc.č. 1709/14 o výměře 1344 m2 a parc.č. 1709/64 o
výměře 57 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 8'l/11, Praha 5, IČ0 70891095, za účelem
realizace investiční akce ,,Il/240 a Il/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, ll. Etapa".
2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí (formou darovací smlouvy) části pozemků parc.č. 524/1 a parc.č. 525/1 (geom. plánem č.
674-81/2019 označené jako parc.č. 524/14, parc.č. 524/15, parc.č. 525/18 a parc.č. 525/19 o celkové výměře 1056 m2) v k.ú.
Minice u Kralup nad Vltavou a části pozemku parc.č. 577/1 (geom. plánem č. 1473-11/2019 označené jako parc.č. 577/35 o
výměře 85 m2) v k.ú. Kralupy nad Vltavou, od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IČ0 70891095, za
účelem narovnání vlastnického vztahu k pozemkům užívaných jako chodníky v ul. Pražská, Hybešova a Minická.

4. ZM schvaluje opětovné zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.č. 82/86 o výměře 1459 m2 v k.ú. Lobeč za účelem
výstavby rodinného domu obálkovou metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši 3.075.400 Kč. Nabídnutá kupní cena
bude navýšena o 21% DPH. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.
5. ZM schvaluje opětovné zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.č. 82/87 o výměře 1327 m2 v k.ú. Lobeč za účelem
výstavby rodinného domu obálkovou metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši 2.996.200 Kč. Nabídnutá kupní cena
bude navýšena o 21% DPH. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

1. ZM schvaluje kupujícím pozemku parc.č. o výměře 22 m2 v k.ú. Lobeček, za účelem výstavby řadové garáže pro
osobní automobil, I§ L za cenu 125.000 Kč. Nabídnutá kupní cena bude navýšena o 21 %
DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 6.050 Kč.
2. ZM schvaluje náhradním kupujícím pozemku parc.č. o výměře 22 m2 v b.ú. Lobeček, za účelem výstavby řadové
garáže pro osobní automobil, I§ J§ Kralupy nad Vltavou, za cenu 110.000 Kč. Nabídnutá kupní cena
bude navýšena o 21 % DPH a náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 6.050 Kč.

ZM schvaluje záměr města prodat pozemek parc.č. st. 2201 o výměře 141 m2 přilehlou oplocenou částí pozemku parc.č. 153/41
v k.ú. Lobeček, za i.ičelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou pro obchod, ul. Dr. E. Beneše.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

2. ZM schvaluje záměr města směnit pozemky města parc.č. 36/22 o výměře 293 m2 Za pozemek parc.č. 36/13 o výměře 336
m2 bez dalšího finančního vyrovnání.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

ZM schvaluje přijetí daru - části pozemku parc.č. 459/1 o výměře cca 1156 m2 v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou s nově
vybudovanou komunikací na tomto pozemku, se vsakovacím pásem, parkovacími místy, zelení a veřejným osvětlením, od
společnosti REZIDENCE MNICE s.r.o., se sídlem Huťská 229, Kladno, IČO: 07995512. Darovací smlouva bude uzavřena po vydání
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a po vložení věcných břemen ve prospěch vlastníků a správců inženýrských sítí
uložených v převáděném pozemku a komunikaci. Do doby splnění těchto podmínek bude se společností uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě darovací.
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1. ZM schvaluje zrušení a výmaz zástavního práva smluvního k pozemku parc.č. § v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou k
zajištění pohledávky řádného a včasného splnění závazku dle Smlouvy o umožnění realizace stavby č. RISML/00ó07/2018 pro
oprávněného Město Kralupy nad Vltavou povinnými manželi « a o§ h§ Kralupy nad
Vltavou.

2. ZM schvaluje zřízení zástavního práva smluvního k pozemku parc.č. § v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou k zajištění
pohledávky řádného a včasného splnění závazku dle Smlouvy o umožnění realizace stavby č. RISML/00007/2018 mezi
oprávněným Městem Kralupy nad Vltavou a povinnými manž. « a R§ H§ - Kralupy nad
Vltavou.

3. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o umožnění realizace stavby č. RISML/00007/2018 mezi manželi « a
R§ H§ a Městem Kralupy nad Vltavou, jehož předmětem bude změna' čl. Vl. - Termínu realizace?stavby z
31.12.2019 na 31.12.2021 a změna čl. Vlll - Zajištění závazků žadatele ve prospěch Města a závazek k převzetí a provozování
veřejné infrastruktury, kde v textu bude nahrazen pozemek ,,parc.č. 388/66" pozemkem ,,parc.č. 388/9 o výměře 873 m2" v k.ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou

ZM schvaluje dočasnou změnu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města, v souvislosti s výskytem
koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady, spočívající v jednostranném prominutí nájemného ze strany města za

a lč. sml. 360/15/700/RlaSM ve výši § Kč včetně DPH, Centrum D8, č.měsíce březen, duben a květen 2020?
sml. SMSMLO/00059/2019 ve výši ? Kč, EU POLYMER CZ, Praha, č. sml. 93/10/700/RlaSM Ve výši m Kč a EU
POLYMER CZ, Praha č. sml. SMSMLg/00003/2019 Ve výši ? Kč včetně DPH.

ZM schvaluje Změny rozpočtu - převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 14.326.400 Kč v rámci kap. č. 5 - realizace investic, z § 6171 (projektová
dokumentace celkem) na § 3639 org. 516. Jedná se o projektovou dokumentaci na akci ,,Adaptace pivovaru v Kralupech nad
Vltavou".

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.896.328 Kč z kap. č. 2 - SVŠK na kap. č. 10 - KS, § 3392 ve výši 5.136.328 Kč a
§ 3429 ve výši 1.760.000 Kč. Jedná se o převod v návaznosti na novelu organizačního řádu města, schválenou RM č. usnesení
20/6/2/1, s účinností od 01.05.2020, kdy § 3392 (zájmová činnost v kultuře - příspěvek na provoz KaSS) a § 3129 (zájmová
činnost a rekreace - programové dotace) přecházejí na odbor kancelář starosty.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 700.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice)
na kap. č. 5 - realizace investic, z § 2219 org. 591 (parkovací stání a chodník v ul. J. Holuba). V rozpočtu města na rok 2020 je
částka 2.573.205 Kč převedena z roku 2019. Na akci je vydáno stavební povolení a dokončen projekt pro výběr zhotovitele.
Celkové náklady na realizaci z rozpočtu stavby + doplatek PD + koordinátor BOZP činí 3.270.000 Kč.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč z kap. č. 1 - ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města spoluúčast
k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, z § 2219 org. 168 (cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Otvovice - Zákolany). Finanční
prostředky budou do rezervy vráceny po proplacení dotace.
5. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - převodu finančních prostředků v celkové výši 1.200.000 Kč z kap. č. 1
- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 org. 566 (bezbariérový
chodník ul. Přemyslova a 28. října).
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.100.000 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, Fg 6409 (rezerva města spoluúčast
k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 2219 org. 450 (bezbariérový chodník Na Velvarské silnici).
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 464.623 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice)
na kap. č. 2 - SVŠK, § 3412 (Kralupská sportovní). Jedná se o investiční transfer pro Kralupskou sportovní, s r.o. na akci:
,,Osvětlení sportovní haly v Kralupech nad Vltavou".
8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.072.792,50 Kč z kap. č. 1- ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na
investice) na kap. č. 2 - SVŠK, § 3412 (Kralupská sportovní). Jedná se o investiční transfer pro Kralupskou sportovní, s r.o. na akci:
,,Osvětlení zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou".

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra - ger':erálního ředitelství Hasičského záchranného sboru C:R na projekt
,,Pořízení nové CAS pro JSDH Kralupy nad Vltavou" z programu ,,Účelové investiční dotace pro JSDH obcí pro rok 2021" s
celkovými náklady 8 000 000,- Kč, z toho požadovanou dotací ve výši 2 500 000,- Kč.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném
prostranství, v předloženém znění.

1. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2020 o veřejném pořádku a zajištění čistoty města, v předloženém znění.
2. ZM ukládá Radě města do 31.12.2020 předložit ZM návrh OZV týkající se evidence psů a pravidel jejich volného pohybu na
veřejném prostranstvÍ.
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2. ZM schvaluje ,,Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 o dočasném zrušení zavedení některých druhů místního poplatku
za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a jeho negativními ekonomickými dopady," v
předloženém znění.

a. ZM potvrzuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona ověření souladu Změny č. 3 Územního plánu města Kralupy nad
Vltavou s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 1., 2. a 3. aktualizace, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve
znění 2. aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, ze dne 07.01.2020 pod č.j.: 002162/2020/KUSK.
b. ZM vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu města Kralupy nad Vltavou, jako příslušný správní
orgán, ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. Ei 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171
- 174 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13 a § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
c. ZM ukládá pořizovateli
- zajistit po nabytí účinnosti Změny č. 3 Územního plánu města Kralupy nad Vltavou povinnosti vyplývající z ustanovení § 165
stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,
- zajistit vyhotovení územního plánu zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3
- zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení § 162 stavebního zákona.

1.1. ZM schvaluje úpravu znění Programu na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou, předloženou ZM dne
16.12.2019, usnesení č. 19/7/5/1 a to tak, ze příjemci dotace, kteří nemohli úplně, či částečně poskytnutou dotaci v r. 2020
čerpat z důvodu pandemie a s tím spojených opatření, mohou na základě žádosti a podmínek stanovených v Dodatku č.1
Veřejnoprávní smlouvy dotaci čerpat v roce následujícím-Termín finančního vypořádání se tímto změní ke dni 31.12.2021.
Souhrnný seznam příjemců dotace, kteří o odložení čerpání úplného či částečně již odčerpané dotace požádají, bude společně s
návrhem Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy předložen ZM/RM nejpozději do 11/2020 ke schválení.
1.2. ZM schvaluje hlasování o bodu jednání 2-15 en bloc.
1.5. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv v bodech 2-15 en bloc.
2. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Jiřímu Veselému, sídl. U Cukrovaru 1066, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
05413117, na Příměstské kempy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené vpříloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.
3. ZM schvaliíje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč TJ Kralupy, z.s., - oddílu KČT, sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralu py nad Vltavou,
IČ: 14799146, na projekt Turistické pochody pro veřejnost a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.iových aktivit pro rok

M§ H§? l 1278 0l Kralupy nad Vltavou, nar.4. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
i Ina projekt MUSICFEST - 20. ročník - jubilejní a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.
5. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s., V Zátiší 1016/12, 278 0l Kralupy
nad Vltavou, IČ: 49518691, na projekt Hudební festival Bluegrass Advent - 23. ročník + Country Mikuláš a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020,
vyhlášených městem dne 17.12.2019.
6. ZM scÍívaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč 4 W§ §, 278 0l Kralupy nad Vltavou, nar.
« l na projekt Kralupský talent a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.
7. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč spolku Junák - český skaut, středisko Střelka Kralupy nad Vltavou,
Šafaříkova 358, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 186201121, na projekt Skautské letní tábory 2020 a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020,
vyhlášených městem dne 17.12.2020.
8. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč Veronice Jedlinkové, Čechova 621/32, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ:
65600037, na projekt Country saloon se skupinou Rangers Band a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17. 12.2019.
9. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Janě Bálkové, Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8, IČ: 03529096, na projekt
Podpora letních příměstských a mimoměstských tenisových kempů pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020,
vyhlášených městem dne 17.12.2019.
10. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám.
800/9, 278 0l Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Akce pro veřejnost, kroužky a aktivity studentů při Dvořákově
gymnáziu a SOŠE a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.
11. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Divadelního spolku Scéna Kralupy, J. Seiferta 706, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Za vodou 2020 - Divadelní festival 20. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
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poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne
17.12.2019.

12. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč Kruhu přátel hudby, z.s., Jana Palacha 744, 278 0l Kralupy nad Vltavou,
IČ: 65602765, na projekt Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou - 48. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka vjeho
rodném kraji a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.
13. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč spolku KROK - Kralupská občanská komunita, z.s., Nerudova 801, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, IČ: 07108583, na projekt Podpora a rozvoj činnosti Kralupské občanské komunity, z.s. a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020,
vyhlášených městem dne 17.12.2019.
14. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč 4 J§ § 278 0l Kralupy nad Vltavou, nar.

« 1, na projekt Kralupský Open Mic a schvaluje uzavření veřejnoprávn'?ísmlouvyoposkytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.
15. ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč M§ P§ l 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
nar. l lna projekt Unity Rage Festival a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019.

ZM volí do funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Mělníku, na funkční období 2020 - 2024, pana V§? R@ l
@xraiupy nad Vltavou.

l

ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem S - 8596/SOC/2016 ze dne 16-.03.2020 a
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční dotace forrnou vyrovnávací
platby, mezi příspěvkovou organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a městem Kralupy nad Vltavou ve výši 3.650.000
Kč jako veřejnou podporu.

ZM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o pověření výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu, pod číslem S 0319/SOC/2020, poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací
platby na základě Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S 0319/SOC/2020 pro
Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139, na poskytování sociálních služeb, ve výši 295.000 Kč.
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní slu:by a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční
transfery církvím a náboženským společnostem) a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí
individuální dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace na zimní program ,,Teplá židle" pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ:
26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 55.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 0l
Kralupy nad Vltavou.

ZM schvaluje z odborného hlediska dvě korektní podoby znaku města (obr. 4, obr. 5) jako jediné možné pro jeho užívání.

ZM schvaluje hlasování o bodu programu 7/5 v bodě jednání 1-34 en-bloc

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy v bodě jednání 1-34:
1.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova 469, 278 0l Kralupy nad
Vltavou, ve výši 26.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
1.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SPORT KRALUPY, z. s.,
IČ: 04663306, Klicperova 469, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
2.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Oh Do Kwan, IČ: 22724869, Větrná 387, 331 44 Kožlany, ve výši 50.000 Kč.
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org.
5888 (Dotace na podporu sportu).
2.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí proBramové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Oh Do Kwan, IČ:
22724869, Větrná 387, 331 44 Kožlany.
3.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. - Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046,
278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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3.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. -
Oddíl stolního tenisu, I(:: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 0lKralupy nad Vltavou.
4.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. - Šachový klub, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 31.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
4.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. -
Šachový klub, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
5.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro ASPV - Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146, Hostivítova 993, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 26.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnostl položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
5.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí prog,ramové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro ASPV- Asociace
sportu pro všechny, IČ: 14799146, Hostivítova 993, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
6.1. ZM schvaluje poskytnutí prog,ramové dotace pro SDH Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve
výši 40.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnostl položka 5222 (Neinvestiční transfery
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
6.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SDH Minice, IČ:
65601301, Na Vršku 196, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
7.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub Kralupy nad Vltavou, IČ: 08013411,
nám. J. Seiferta 696, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transíery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
7.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí prog,ramové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro ČSS, z.s. - Sportovně
střelecký klub Kralupy nad Vltavou, IČ: 08013411, nám. J. Seiferta 696, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
8.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro VETAS team Kralupy z.s., IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 696, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 10.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
8.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro VETAS team Kralupy,
z.s., IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 696, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
9.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. - Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 170.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), Org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
9.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. -
Moderní pětíboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
10.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SKI klub Kralupy, z. s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 0l Kralupy
nad Vltavou, ve výši 175.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
10.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SKI klub
Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
11.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l
Kralupy nad Vltavou, ve výši 180.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
11.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
12.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 220.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
12.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě Ei l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FK Kralupy
1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
13.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 698,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l, ve výši 70.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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13.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podporu TS Naděje
Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 0l.
14.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou - Oddíl Soptíci, IČ:
42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 55.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
14.2 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst.
5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Sbor dobrovolných
hasičů Kralupy nad Vltavou - Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
15.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 55.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
15.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí prog,ramové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
16.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 105.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
16.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě Ei l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
17.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tiger - Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 135.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, Ei 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
17.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí proBramové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územmch rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger - Jiu Jitsu,
z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
18.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 148.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery)
18.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § lOa
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
19.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 320.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
19.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
20.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, atletický oddíl, IČ: 00663735, Jodlova 16,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 85.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost),
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
20.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ Sokol Kralupy
nad Vltavou, atletický oddíl, l(:: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
21.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 100.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestičrí transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
21.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Gladiator
Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
22.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova
546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 90.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
22.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Horolezecký
oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
23.1, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou - Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ:
00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 45.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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23.2, ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ Sokol Kralupy
nad Vltavou - Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
24.1, ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ
278 0l, ve výši 190.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnostl položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
24.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FIT FOR YOU,
z.s., I(:: 22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
25.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 165.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
25.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Rugby Club
Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
26.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 310.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
26.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Basketbalový
klub Kralupy - junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
27.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl.
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 335.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
27.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
28.1. ZM schvalu}e poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 320.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost:),' položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
28.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy
n/V, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
29.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 210.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
29.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí progamové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
30.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ: 22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 0l, ve výši 70.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná čÍnnost), 'položka 5222
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
30.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Jiu-Jitsu Kralupy
z.s., IČ: 22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
31.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 150.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
31.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí prog,ramové dotace na základě Ei l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, TJ Sokol Kralupy
nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou.
32.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy
nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 300.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoíy 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnos't)a,
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
32.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě Et l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s.
- Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.
33.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad
Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 60.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
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33.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Diamond Gym
fitness club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278.
34.1. ZM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936,
Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSC: 278 0l, ve výši 220.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
34.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a jeií předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě Ei l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Fotbalový klub
Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PS(: 278 01278 0l.
36. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Českou unii sportu, z. s., IČ: 67673881, se sídlem Pražská 417, 276 0l
Mělník, na Sportovce Mělnicka za rok 2019, ve výši 7.500 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy
a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Českou unii sportu, z. s., IČ: 67673881, se sídlem Pražská 417,
276 0l Mělník, na Sportovce Mělnicka za rok 2019.
37. ZM schvaluje poskytnutíindividuální dotace pro Basketbalový klub Kaučuk Kralupy, z. s., IČ: 42738105, se sídlem Chudenická
1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, na Mezinárodní basketbalový kemp pro děti a mládež, ve výši 80.000 Kč. Dotace bude
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkůml org. 5888 (Dotace
na podporu sportu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Basketbalový
klub Kaučuk Kralupy, z. s., IČ: 42738105, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař. Smlouva bude uzavřena až
po rozhodnutí o konání akce.
38. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na přípravu a účast na závodech světového poháru vluje po:

411Iedolezení pro A§l Ll i,i 1278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 69.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly
2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu)
a uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č.
250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro 4 fll l
278 0l Kralupy nad Vltavou.
39. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na přípravu a činnost dospělého fotbalu mužstva "A" pro FK
Kralupy 1901, z. s. , IČ: 4700668, V Olších 498, 278 0l Kralupy nad Vltavou, ve výši 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly
2, § 3419 (Ostatm tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a odst. 5 zákona č.
250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 470668,
V Olších 498, 278 0l Kralupy nad Vltavou.
40. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na podporu zabezpečení nákladů A týmu Hokejového klubu Kralupy nad
Vltavou, z.s., IČ: 49520342, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l, ve výši 300.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly
2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
40.2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § l0a
odst. 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Hokejový klub
Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 49520342, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l.

Usnesení, která nebyla přijata I
3, 7M rrhvílííje opětovné zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.č. 82/86 o výměře 1459 m2 v k.ú. Lobeč za účelem
výstavby rodinného domu obálkovou metodou nejvyšší nabídce, za minimální cenu ve výši 2.350.000 Kč. Nabídnutá kupní cena
bude navýšena o 21% DPH. Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

a záměr města směnit pozemky města parc.č. 36/19, parc.č. 36/18 a parc.č. 36/22 o celkové výměře 1108 m2 za
pozemky parc.č. 36/13 a parc.č. 36/35 o celkové výměře 379 m2 a dále část pozemků parc.č. 36/3, parc.č. 36/4 a parc.č. 36/7
o výměře dorovnávající výměru pozemků města (tj. o výměře 729 m2) bez dalšího finančního vyrovnání.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách.

a ,,Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 o dočasném snížení zavedení některých druhů místního poplatku
za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a jeho negativními ekonomickými dopady," v
předloženém znění na polovinu.

35.? poskytnutí dotace pro TŠ StormDance, z.s., IČ: 08765391, Pod lesem 1078, Kročehlavy, 272 0l Kladno.
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ZM bere na vědomí: ,,Přehled rozpočtových změn - Rozpočtové opatření č. 3/2020, 'ěj 2020, 7/2Ó20, 8/2020 a 9/2020."

ZM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru.
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