
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV 43518/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

  

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. června 2017 

(RM č. 14) 
 

Jedna 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. 14 
usnesení č.: 17/14/1/1  
RM schvaluje návrh programu 14. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 13/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 15/2017 
usnesení č.: 17/14/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 73.000 Kč. Jedná se o 

finanční prostředky od spol. Synthos Kralupy, a.s., ve výši 63.000 Kč bez DPH a spol. Heckl, s.r.o., ve výši 
10.000 Kč bez DPH na podporu akce Dny Kralup 2017, vázané smlouvou o reklamě a propagaci. Navýšení 
příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 73.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 73.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 15.000 Kč. Jedná se o 
finanční dar od Restaurace Na Františku, který je určen na financování akce „Dny Kralup nad Vltavou 
2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 
15.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro subjekty uvedené v příloze č. 1 k darovací 
smlouvě. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 
20.000 Kč a kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 50.000,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 49.486,58 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – SVŠK, § 3412 pol. 5171 (oprava a udržování). Finanční 
prostředky budou použity na opravu okapnice na objektu sportovní haly V Luhu. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 102.440 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2212 
pol. 6121 org. 408 (rekonstrukce komunikace v ul. V Uličce) na § 3421 pol. 6121 org. 508 (rekonstrukce 
sociálního zařízení v objektu Mokrosuky). Finanční prostředky budou použity na dofinancování akce. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 16.206 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finanční prostředky budou použity ve výši 13.060 Kč na dodávku repliky původní kamenné ozdoby 
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(koule) na střechu ZŠ Komenského náměstí a ve výši 3.146 Kč na instalaci repliky na původní pozici na 
střeše ZŠ Komenského náměstí. 

 

Bod programu: Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2018 
usnesení č.: 17/14/3/2  
Rada města schvaluje: 
Závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2018 dle příloh 1-4. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: “Demolice pivovarské stáčírny, Kralupy nad Vltavou, 1. část“ – dodatek č. 2 
usnesení č.: 17/14/4/1 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00052/2017 na akci „Demolice pivovarské stáčírny 
v Kralupech nad Vltavou – 1. část“, jehož předmětem jsou vícepráce v celkové hodnotě 458 073,3 Kč vč. DPH 
a méněpráce v celkové hodnotě 465 023,52 Kč vč. DPH.  

 

Bod programu: Výstavba komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem - dodatek č. 3  
k SoD č. objednatele: RISML/00012/2016 
usnesení č.: 17/14/4/2 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD č.: RISML/00012/2016 mezi Městem Kralupy nad Vltavou a 
Stavební firmou NEUMANN, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, na vzniklé méněpráce v celkové výši 
211 180,61 Kč vč. DPH na akci „Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Lobeč“. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce sociálního zařízení v obj. Mokrosuky čp. 5 
usnesení č.: 17/14/4/3 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení 
v obj. Mokrosuky čp. 5“ s dodavatelem Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice, IČ: 00872938, za 
celkovou cenu 1 706 557,- Kč bez DPH, resp. 2 064 934,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Komunikace v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/14/4/5 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Komunikace  
v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
IČ: 60838744, za celkovou cenu 4.890.000,00 Kč bez DPH, resp. 5.916.900,00 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/14/4/6 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérový chodník v ul. 28. 
října, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové, IČ: 
27532208, za celkovou cenu 3.149.998,16 Kč bez DPH, resp. 3.811.497,77 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice 
II/101 (Chodník Gen. Klapálka) 
usnesení č.: 17/14/4/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérové chodníky ve městě 
Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101“ s dodavatelem SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec 
Králové, IČ: 27532208, za celkovou cenu 1.919.999,06 Kč bez DPH, resp. 2.323.198,86 Kč s DPH. 

   

Bod programu: Úprava prostoru před DDM – cenové nabídky 

usnesení č.: 17/14/4/8 
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1.     RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Dominikem Davídkem, XXXXXXXXXXXX, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, na dodávku a montáž dvou kruhových lavic o průměru 160 cm za celkovou cenu 63 011,- Kč 
vč. DPH. 

2.     RM schvaluje osazení betonového odpadkového koše, shodného s košem u vchodu do objektu PENNY 
MARKET za celkovou cenu 6 140,- Kč vč. DPH. 

3.     RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č.15/2017 o převodu finančních prostředků ve výši 69 
151,- Kč,- Kč z kapitoly 7 3412 6121 org. 526 (sportovní hřiště u parku Lobeček) na kapitolu 7 3639 6121 
org. 542 (Úprava prostoru před DDM). 

 

Bod programu: Oprava okapnice – sportovní hala, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/14/4/9 
RM schvaluje provedení opravy okapnice (styk mezi fasádou a střešní konstrukcí) na objektu sportovní haly, 
zhotovitelem VEXTA a.s., Hovorčovická 137, Bořanovice, IČ: 26196662 v celkovém finančním objemu: 
49 486,58 Kč vč. DPH (bude hrazeno z rezervy na havárie na rok 2017). 

 

Bod programu: Realizace záměru zřízení dočasné parkovací plochy, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/14/4/10 
RM bere na vědomí vyjádření odboru dopravy a odboru životního prostředí k záměru zřízení dočasné 
parkovací plochy, Kralupy nad Vltavou parc. č. 72/2 a 1674, k. ú. Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Realizace repliky původní ozdoby na střeše ZŠ Komenského náměstí 
usnesení č.: 17/14/4/11 
1. RM schvaluje dodávku polystyrenové repliky původní kamenné ozdoby (koule), která byla umístěna na 

střeše ZŠ Komenského náměstí. Zhotovitelem bude firma DEKORA STUCK s.r.o., K Hrnčířům 136, Praha 4, 
IČ: 29012601, za celkovou cenu 13 060 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rezervy na havárie na rok 
2017. 

2. RM schvaluje instalaci repliky (koule) na původní pozici na střeše objektu ZŠ Komenského náměstí. 
Zhotovitelem bude firma Tomáš Cinádr, Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 685 77 575, za celkovou cenu 3 146 Kč vč. DPH. Náklady budou hrazeny z rezervy města na havárie na 
rok 2017. 

 

Bod programu: “Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby“ – dodatek č.1 
usnesení č.: 17/14/4/12 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00060/2017 na akci „Demolice objektu pivovarské spilky a její 
přístavby v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou“, jehož předmětem je prodloužení termínu 
dokončení díla do 14.07.2017 a vícepráce v celkové výši 159 174,9 Kč vč. DPH. Finanční náklady budou 
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2017 z úspor v rámci uvedené akce. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období května 2017 
usnesení č.: 17/14/4/13 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období května 2017. 

 

Bod programu: Horolezecká stěna ve sportovní hale, Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/14/4/14 
RM schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 40% z celkové ceny díla firmě MAKAK, Liberecká 480/104, 
466 01 Jablonec nad Nisou. Zálohovou fakturu zašle zhotovitel v měsíci srpnu se splatností v měsíci září tzn. 
měsíc před zahájením prací. Finanční částka bude použita na nákup materiálu před započetím výroby 
horolezecké stěny. 
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       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku - hostování cirkusu Sultán  
usnesení č.: 17/14/5/1 
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 21.08.2017 do 27.08.2017 za účelem hostování 
cirkusu Sultán, zastoupeného panem Karlem Berouskem, Rožnovská 1125/20,  Praha 9, IČ 69530033,  za 
částku  1.000,-Kč/den. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města 
usnesení č.: 17/14/5/2 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 7 (správa majetku), 
paragrafu 6171 (činnost místní správy) a položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 40.460,- 
Kč,  na položku 5139 (nákup materiálu). 

 
Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.692 v k.ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/14/5/3 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 692 v k. ú. Mikovice u Kralup 

nad Vltavou o výměře 80 m2, s panem P. F., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za 
účelem využití pozemku jako zahrada s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného 10,-Kč/m2/rok, tj. 
800,-Kč/rok. 

2. RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání s P. F., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
jejímž předmětem bude úhrada nájemného za protiprávní užívání části pozemku parc. č. 692 v k. ú. 
Mikovice u Kralup nad Vltavou za období 36 měsíců ve výši 2.400,- Kč.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/14/5/4  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Dr. E. Beneše, čp. 539, paní M. J. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Dr. E. Beneše čp. 539 panu M. L. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2017 do 30.06. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta Brigádníků č. p. 679, paní Z. K. ze 

sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2017 do 30.09.2017. 

 

Bod programu: Změna smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. SMSMLO/00057/2016   
usnesení č.: 17/14/5/5 
RM bere na vědomí žádost o změnu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy nájemní č. 
SMSMLO/00057/2016 doplněním  IČ 61114251 u budoucího kupujícího Jaroslava Štrupla, jako fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského zákona, nezapsané v obchodním rejstříku.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – umístění  kamenných schodů k.ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/14/5/6 
RM schvaluje  zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění, užívání, údržby a oprav  kamenných 
schodů na pozemku parc.č.597/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako 
oprávněným, a ČR – Povodí Vltavy, st. podnik,  IČ 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, jako 
povinným, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  č. 1371-43/2017, za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,- Kč + DPH ve výši stanovené zákonem. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú.  
usnesení č.: 17/14/6/1 
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1. RM schvaluje podepsání „Smlouvy o bezplatném poskytnutí pomoci klientům Život 90 Zruč nad Sázavou, 
z.ú., napojených na systém tísňové péče v Kralupech nad Vltavou“. 

2. RM pověřuje podepsáním této smlouvy pana Petra Holečka – starostu města. 

 

Bod programu Informace vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou  
usnesení č.: 17/14/6/2 
RM bere na vědomí informace vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu 
v Kralupech nad Vltavou Mgr. Evy Ivanové i s doporučeními, která jsou ve zprávě uvedena. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 17/14/9/1 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ Komenského nám. 
za období květen 2017 
usnesení č.: 17/14/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Komenského nám. za období květen 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Třebízského 
za období květen 2017 
usnesení č.: 17/14/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ a MŠ Třebízského za období květen 2017. 

          
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 17/14/9/4 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové organizaci, přijetí 
sponzorského finančního účelového daru ve výši 10.000 Kč, od firmy HECKL, s.r.o., Přemyslova 153, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Finanční dar je určen pro potřeby školy, a to na nákup vybavení pro žáky první 
třídy. 

 

Bod programu: Žádost o schválení realizace akce - „Výmalba podchodu v ulici Mostní“. 
usnesení č.: 17/14/9/5 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvkové 
organizaci, realizaci akce „Výmalba podchodu v ulici Mostní“. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek příspěvkové 
organizace MěBP za období květen 2017 
usnesení č.: 17/14/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
předkládanou příspěvkovou organizací MěBP za období květen 2017. 
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X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Ukončení smlouvy na úsekový radar v Podhořanech - Nelahozevsi  
usnesení č.: 17/14/10/1 
1. RM bere na vědomí průběžné statistiky jednotlivých úsekových měřičů rychlosti v lokalitách Nelahozeves 

– Podhořany. 
2. RM bere na vědomí ukončení Smlouvy o pronájmu úsekového měřiče rychlosti v obci Nelahozeves – 

Podhořany. 
3. RM schvaluje odinstalaci úsekových měřičů rychlosti bez dalších opatření. 

 
XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
1. Žádost o poskytnutí příspěvku 
2. Zápis komise ŠaPK ze dne 31.05.2017 
3. Plán činnosti komise na 2. pololetí 2017 

usnesení č.: 17/14/11/1  
1. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 19.800 Kč bez DPH k úhradě faktury na zajištění realizace 

mobilního dopravního hřiště od firmy DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.EU pro Komisi školskou a prevence kriminality 
z kapitoly č. 10 – Kancelář starosty, § 3399.  

2. RM bere na vědomí zápis č. 6/2017 ze dne 31.05.2017. 
3. RM schvaluje plán činnosti komise na 2. pololetí roku 2017. 

 

Bod programu: Návrhy odměn za I. pololetí 2017 členům komisí 
usnesení č.: 17/14/11/2  
RM schvaluje odměny členům komisí za I. pololetí 2017 dle příloh. 

 
Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017 
usnesení č.: 17/14/11/3 
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro 
FIT FOR YOU, z. s. IČ: 22663835, se sídlem Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 73.800,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
1.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FIT FOR YOU, z. s. IČ: 22663835, se sídlem Chvatěruby 80, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro TJ 
KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT),  IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 
278 01, ve výši 44.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
2.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a 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, se 
sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
3.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro 
Basketbalový klub Kralupy – junior, z.s., IČ: 70129941, se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, ve výši 59.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
3.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a 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, se sídlem 
V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
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4.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro TJ 
KRALUPY, z. s. – Volejbalový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, ve výši 52.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
4.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Volejbalový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
5.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro 
FBC Kralupy n/Vl z. s., IČ: 22662146, se sídlem Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 65.500,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
5.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/Vl z. s., IČ: 22662146, se sídlem Hůrka 1057, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
6.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro TJ 
KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, 
ve výši 63.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
6.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a 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, se sídlem sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
7.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro TJ 
KRALUPY, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 
278 01, ve výši 55.700,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
7.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, se sídlem 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
8.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na pronájem ledové plochy pro mládežnická 
družstva od Kralupské sportovní spol. s r.o., pro TJ KRALUPY, z. s. – Krasobruslařský oddíl, IČ: 14799146, se 
sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 100.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
8.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Krasobruslařský oddíl, IČ: 14799146, se sídlem 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, pronájem ledové plochy pro mládežnická družstva od 
Kralupské sportovní spol. s r.o. 
9.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro FK Kralupy 1901, 
z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 20.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
9.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
10.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro SKI klub 
Kralupy, z. s., IČ: 68406541, se sídlem Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 37.000,- 
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Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
10.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro SKI klub Kralupy, z. s., IČ: 68406541, se sídlem Palackého nám. 90, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
11.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro TJ KRALUPY, z. 
s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
18.200,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
11.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
12.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro FOTBALOVÝ 
KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, se sídlem Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 
278 01, ve výši 35.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
12.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, se sídlem 
Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 
13.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na dofinancování činnosti v roce 2017, pro TJ KRALUPY, z. 
s. – Krasobruslařský oddíl, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
18.800,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
13.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Krasobruslařský oddíl, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti v roce 2017. 

 

Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na trenéry 
usnesení č.: 17/14/11/4  
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 11 trenérů (5 s licencí, 6 bez licence), pro FK Kralupy 
1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v celkové výši 21.500,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
1.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FK Kralupy 1901 z. s., IČ: 47006668, se sídlem V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, na 11 trenérů. 
2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 9 trenérů (6 s licencí, 3 bez licence), pro poskytnutí 
programové dotace na 9 trenérů (6 s licencí, 3 bez licence), pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 
14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v celkové výši 19.500,- Kč., v celkové 
výši 19.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
2.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 9 trenérů. 
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3.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na jednoho trenéra s licencí, pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 
22662146, se sídlem Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 2.500,- Kč.  Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
3.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a 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, se sídlem Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, na 9 trenérů. 
4.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na jednoho trenéra bez licence, pro Gladiator Training, z. 
s., IČ: 04511701, se sídlem Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 1.500,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
4.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Gladiator Training, z. s., IČ: 04511701, se sídlem Chvatěruby 27, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na jednoho trenéra. 
5.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na jednoho trenéra bez licence pro TJ KRALUPY, z. s. – 
Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
1.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
5.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na jednoho trenéra. 
6.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 10 trenérů (6 s licencí a 4 bez licence), pro TJ KRALUPY, 
z. s.  – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v celkové 
výši 21.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
6.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a 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, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 10 trenérů. 
7.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 11 trenérů (6 s licencí a 5 bez licence), pro TJ KRALUPY, 
z. s.  – Krasobruslařský oddíl, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v 
celkové výši 22.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
7.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s.  – Krasobruslařský oddíl, IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 11 trenérů. 
8.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 18 trenérů (12 s licencí a 6 bez licence), pro Tělocvičnou 
jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, se sídlem Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v 
celkové výši 39.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
8.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, se sídlem Jodlova 16, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 18 trenérů. 
9.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 8 trenérů s licencí pro Basketbalový klub Kralupy – 
junior, z. s., IČ: 70129941, se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v celkové výši 20.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
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9.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a 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, se sídlem V Luhu 1089, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 8 trenérů. 
10.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 3 trenéry (2 s licencí, 1 bez licence), pro Rugby Club 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se sídlem Přemyslova 470, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v 
celkové výši 6.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
10.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se sídlem Přemyslova 470, Mikovice, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 3 trenéry. 
11.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 5 trenérů (2 s licencí, 3 bez licence) pro Ing. Radka 
Jíchu – Horolezecký oddíl Kralupy, datum narození: 9. 4. 1984, bytem Čechova 546, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, v celkové výši 9.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná 
činnost), položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO). 
11.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Ing. Radka Jíchu – Horolezecký oddíl Kralupy, datum narození: 9. 4. 1984, bytem 
Čechova 546, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 5 trenérů. 
12.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 6 trenérů (1 s licencí, 5 bez licence) pro FOTBALOVÝ 
KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, se sídlem Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, v celkové výši 10.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná 
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
12.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, se sídlem 
Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 6 trenérů. 
13.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 8 trenérů bez licence, pro Tiger – Jiu Jitsu, z. s., IČ: 
70863903, se sídlem V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v celkové výši 12.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
13.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Tiger – Jiu Jitsu, z. s., IČ: 70863903, se sídlem V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, na 8 trenérů. 
14.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na 7 trenérů (5 s licencí, 2 bez licence), pro TJ KRALUPY, z. 
s.  – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, v 
celkové výši 15.500,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
14.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s.  – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 7 trenérů. 

 

Bod programu: Žádost Ing. Radka Jíchy – Horolezecký oddíl Kralupy o programovou dotaci na akci 
usnesení č.: 17/14/11/5 
1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Ing. Radka Jíchu – Horolezecký oddíl Kralupy, datum 

narození: XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na akci Výstup na Komendu, 
ve výši 8.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5493 (Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO). 
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2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Ing. Radka Jíchu – Horolezecký oddíl Kralupy, datum narození: XXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na akci Výstup na Komendu. 

 

Bod programu: Majetkoprávní a bytová komise 
usnesení č.: 17/14/11/6 
RM bere na vědomí zápis č.18 z jednání majetkoprávní a bytové komise ze dne 06.06.2017. 

 

Bod programu: Zápis č. 4 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise  
usnesení č.: 17/14/11/7 
1. RM bere na vědomí zápis č. 4 Komise výstavby a dopravy ze dne 30. 05. 2017. 
2. RM schvaluje doplnění nového místa pro přecházení a to v místě u stávající lékárny do projektové 

dokumentace pro územní řízení na akci „Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“, 
zpracované Ing. Pavlem Kubískem. 

3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit u projektanta Ing. Pavla Kubíska doplnění nového místa pro přecházení 
a to v místě u stávající lékárny do projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Parkovací stání 
v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“. 

4. RM schvaluje řešit prostor vjezdů - před garážemi na pozemku parc.č., 153/35 k. ú. Lobeček v rámci 
celkové rekonstrukce komunikace ve slepé ulici, kterou v letošním roce budou realizovat Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou. 

5. RM ukládá TSM provést úpravu prostoru vjezdů - před garážemi na pozemku parc., 153/35 k. ú. Lobeček 
v rámci celkové rekonstrukce komunikace ve slepé ulici. 

 

Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.14 
                            Plán činnosti Ekologické komise pro 2. pololetí 2017 
usnesení č.: 17/14/11/8 
1. RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 14 ze dne 30.5.2017 
2. RM schvaluje plán činnosti Ekologické komise pro 2. pololetí 2017 

 
Bod programu: Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/14/11/9 
1. RM bere na vědomí Zápis č. 22 Zdravotní a sociální komise ze dne 24. 05. 2017. 
2. RM schvaluje „Plán činnosti Zdravotní a sociální komise pro 2. pololetí 2017.“ 

   

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 

usnesení č.: 17/14/11/10 
1. RM schvaluje „Plán činnosti Komise sociálně-právní ochrany dětí na 2. pololetí roku 2017“. 
2. RM odvolává člena Komise sociálně-právní ochrany dětí pana Lukáše Šlosera od 01. 06. 2017 na jeho 

vlastní žádost. 
3. RM bere na vědomí Zápis č. 5 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 17. 05. 2017 
        

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Program ZM č. 4 - 19. 6. 2017 
usnesení č.: 17/14/12/1  
RM schvaluje program ZM č. 4, které se koná dne 19. 6. 2017. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Petr Holeček informoval radní o mimořádném zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 
29.6.2017 – 17 hod. Na programu bude pověření strážníka MěP Ladislava Vovse vedením MěP. 
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Petr Holeček předal radním žádost Tiger Jiu Jitsu o postavení tělocvičny. Žádost bude předložena na 
zářiovém zasedání zastupitelstva města.  
 
Petr Holeček informoval, že 24. 6. od 10 – 13 hod proběhne výstava historických kočárků na městském 
úřadě.  
 
Tajemnice informovala o zkráceném provozu Infocentra o prázdninách, a to v úterý a čtvrtek do 15 hod.  
 

Usnesení, která nebyla přijata  
 
Bod programu: Výběr dodavatele – PD – Rekonstrukce objektu sauna u zimního stadionu, Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 17/14/4/4 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce objektu sauna 
u zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem A.D.U. atelier, s.r.o., Součkova 951/14, 163 00 
Praha 6 Řepy, IČ: 27181138 za celkovou cenu 178 000,- Kč bez DPH, resp. 215 380,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli 
usnesení č.: 17/14/9/1 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města proběhne 26. 6. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 13. 6. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 14 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
12. 6. 2017.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 13. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Libor Lesák, místostarosta 
 
 


