
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 52290/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

  
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. července 2017 
(RM č. 17) 

 
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 17 
usnesení č.: 17/17/1/1  
RM schvaluje návrh programu 17. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 16/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 13 v čp. 100 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 17/17/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 13 v čp. 100 Na Hrádku pro J. V. - jako podnájemce, a užívací právo i pro R. 
A., na dobu určitou od 1. 9. 2017 - do 31. 8. 2019. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku poptávky z odboru OKTAJ za období červen 2017 
usnesení č.: 17/17/2/2  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 
odboru OKTAJ za období červen 2017. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 18/2017 
usnesení č.: 17/17/3/1  
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 6.000 Kč. Jedná se o finanční 

dar od firmy Soukromé hospodářství a vepřová jatka, Ing. Václav Kohout, který je určen na financování 
akce „Dny Kralup nad Vltavou 2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 6.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 6.000 Kč. 

2. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 44.147 Kč. Dotace je 
účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 44.147 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 44.147 
Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje rok 2017 v celkové výši 561.000 Kč. 
Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 561.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 561.000 Kč. 

4. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 28.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 28.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 4339 o 28.000 Kč. 
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5. Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 434.577 Kč. Dotace je účelově určena na 
akci: „Kralupy nad Vltavou – Dopravní automobil“ v rámci programu – Dotace pro jednotky SDH obcí. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 434.577 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 5212 o 434.577 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 6901 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3421 pol. 6121 org. 508 (rekonstrukce 
sociálního zařízení Mokrosuky). Finanční prostředky budou použity na stavební dozor. 

2. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.162.866 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

      Jedná se o převody z dokončených akcí, z kap. č. 5 – realizace investic 
      § 2212 pol. 6121 org. 418 -  Lokalita Musil (komunik. k 21 RD Hostibejk)………. 280.000 Kč 
      § 2219 pol. 5169  -  PD Dvořákova stezka………………………………………………………..   30.250 Kč 
      § 3412 pol. 6121 org. 506 – Horolezecká stěna ……………………………………………… 200.000 Kč 
      § 2212 pol. 6121 org. 408 – Rekonstrukce komunikace V Uličce…………………….. 535.408 Kč 
      a z kap. č. 7 – správa majetku 
      § 3412 pol. 6121 org. 526 – Sportovní hřiště U Parku……………………………………… 117.201 Kč 
      § 3412 pol. 6121 org. 525 – Venkovní posilovna Lobeček………………………………………….. 7 Kč 
      na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
      § 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice…………………………………………….. 1.162.866 Kč 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 434.577 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 6123 org. 
23257 (Kralupy nad Vltavou – Dopravní automobil). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 58.080 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 6121 org. 545 
(rekonstrukce skateparku v Kralupech nad Vltavou). 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.432 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3114 pol. 6121 org. 496 
(rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ Praktická). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 326.571 Kč kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 449 
(rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka). 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 189.058 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 (energetická 
úspora – BD Vrchlického 703). 

 

 

Bod programu: Návrh na vyřazení majetku 
usnesení č.: 17/17/3/2 
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v seznamu (příloha č. 1) dle návrhu Likvidační komise. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: “Úpravy vodního díla v Zeměchách“ – dodatek č. 2 
usnesení č.: 17/17/4/1 
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RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. obj. RISML/00085/2017 na akci „Úpravy vodního díla v Zeměchách, 
Kralupy nad Vltavou“, jejímž zhotovitelem je společnost Petr Kožený, s.r.o., Švermovská 32, 273 41 
Brandýsek, IČ: 25631039. Předmětem dodatku je změna termínu realizace díla z důvodu řešení 
majetkoprávních záležitostí. Nový termín realizace bude: 15.08.2017 – 15.10.2017. 

 

Bod programu: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou  – vyvolané vícepráce 
usnesení č.: 17/17/4/2 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke SOD č. RISML/00073/2017 se zhotovitelem DEREZA, společnost s ručením 
omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6 na akci „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“ jehož předmětem bude rozdílový rozpočet v celkovém finančním navýšení o 326.570,24 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – vyvolané 
vícepráce 
usnesení č.: 17/17/4/3 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke SOD č. RISML/00071/2017 se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník na akci „Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Vrchlického 
703, Kralupy nad Vltavou“ jehož předmětem jsou vyvolané vícepráce v celkovém finančním objemu 
189.058,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Rekonstrukce přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – II. etapa -  rozdílový rozpočet 
usnesení č.: 17/17/4/4 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke SOD č. RISML/00078/2017 se zhotovitelem MONTAKO – stavební s.r.o., 
Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou na akci „Rekonstrukce přístupového schodiště a ramp na 
Hostibejk, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ jehož předmětem jsou méněpráce v celkovém finančním objemu 
48.400,55 Kč vč. DPH.  

 

Bod programu: Oprava sekundárních rozvodů u VS 14, Kralupy nad Vltavou – vyvolané vícepráce 
usnesení č.: 17/17/4/5 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. RISML/00067/2017 se zhotovitelem CZ Teplo s.r.o., Ledařská 433/9, 
147 00 Praha 4 na akci „Oprava sekundárních rozvodů u VS 14“ jehož předmětem jsou vyvolané vícepráce a 
méněpráce v celkovém finančním objemu 44.000,- Kč bez DPH, které budou hrazeny z rozpočtové rezervy. 

 

Bod programu: Plavecký bazén – havárie trysek 
usnesení č.: 17/17/4/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu technologie velkého bazénu, s panem 
Tomášem Struneckým, Masarykova 634, 278 01 Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 229 855,96 Kč vč. 
DPH. Finanční prostředky budou použity z rozpočtu Kralupské sportovní spol. s r.o. na údržby a opravy. 

   

Bod programu: Skatepark – cenová nabídka  
usnesení č.: 17/17/4/7 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
skateparku v Kralupech nad Vltavou", se spol. Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, 102 00 Praha 2 za 
celkovou cenu 58 080,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Dodatek č. 1 - Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou podél silnice II/101 
usnesení č.: 17/17/4/8 
1. RM ruší usnesení č. 17/16/4/1 ze dne 29.6.2017. 
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění díla následovně: 
• předání staveniště 25.07.2017, 
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• zahájení prací 25.07.2017, 
• dokončení do 15.09.2017. 

 

Bod programu: Dodatek č. 1 - Bezbariérový chodník v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/17/4/9 
1. RM ruší usnesení č. 17/16/4/2 ze dne 29.6.2017. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění díla následovně: 
• předání staveniště 25.07.2017, 
• zahájení prací 25.07.2017, 
• dokončení do 15.09.2017. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - II. ETAPA 
usnesení č.: 17/17/4/10 
1. RM schvaluje změny a související úpravy zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek dle přílohy k 

veřejné zakázce s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - II. ETAPA“. 
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání mezi Městem Kralupy nad Vltavou a MUDr. 

Šárkou Získalovou bytem Lešanská 1199, 27801 Kralupy nad Vltavou za účelem společného zadání 
veřejné zakázky s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - II. ETAPA“ 
vybranému dodavateli. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Realizace vzděl. kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj 
lidských zdrojů ve veřejné správě I. 
usnesení č.: 17/17/4/11 
1. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Realizace vzdělávacích kurzů 

– 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.,“ pro část B – Agendy 
stavebnictví s dodavatelem ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 17000 
Praha, IČ: 27208371, za celkovou cenu 45.500 Kč bez DPH, resp. 55.055 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje zrušení výběrového řízení „Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu 
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“, a to z důvodu, že zadavateli nebyly ve 
stanovené lhůtě podány žádné nabídky. Zrušení výběrového řízení platí pro tyto části veřejné zakázky: 
část A – Ekonomické agendy, část C – Agendy městského úřadu - I., část D – Agendy městského úřadu – 
II. a část E – Agendy životního prostředí. 

 

Bod programu: Znalecký posudek - Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703 
usnesení č.: 17/17/4/12 
RM schvaluje objednání znaleckého posudku k nedostatkům stavebních úprav v rámci akce Rekonstrukce 
bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou, a to společností Znalecký ústav stavební s.r.o., 
Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, IČ: 27588980, za celkovou cenu 82.000,- Kč bez DPH, resp. 99.220 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce byt. domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení 
vnitřních prostor 
usnesení č.: 17/17/4/13 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor“ zadávanou v 
souladu s interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – dokončení vnitřních prostor“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
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- Dominik Davídek, Chvatěruby 188, 278 01 Chvatěruby, IČ: 86995383 
- Pavel Týř, V Cihelnách 622, 277 46 Veltrusy, IČ: 16551109 
- ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 160 00 Praha 6, IČ: 27094359 
- MONATKO s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 25123017 
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ:  27086054 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: ZŠ Praktická - vícepráce 
usnesení č.: 17/17/4/14 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD č. RISML/00074/2017 o navýšení ceny díla o částku 49 117,- Kč bez DPH, 
resp.  59 432,-Kč Vč. DPH, na realizaci akce: „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Praktické“, kterou provádí 
firma Dereza s.r.o. Libocká 685/43d, Praha 6 - Liboc. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období června 2017 
usnesení č.: 17/17/4/16 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 
odboru RIaSM za období června 2017. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě  v k. ú. Minice  u Kralup nad Vltavou – ČEZ 
Distribuce a.s.  
usnesení č.: 17/17/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení  NN  na pozemku  parc. č. 109/17 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  
IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši   10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý 
další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/17/5/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 H. Č. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 paní E. V. za sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.09.2017 do 31.08.2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20, Havlíčkova čp. 900 panu P. F. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2017 do 31.05.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr.E.Beneše paní H. J. ze sociálních důvodů na 

dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07. 2018. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku 
usnesení č.: 17/17/5/3 
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RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč dne 11.08.2017 za účelem konání předvolební akce 
ODS, zastoupené J. V., XXXXXXXXXXX Mělník, za částku  1.000,- Kč/den. 

 
Bod programu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
usnesení č.: 17/17/5/4  
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.265/02/700/SM, uzavřené se společností EU POLYMER CZ, 
odštěpný závod zahraniční společnosti se sídlem Praha 4 – Krč, Nad Ryšánkou 2079/8, IČ:04464389, dohodou 
ke dni 31.07.2017. 

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku části pozemku v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 17/17/5/5 
RM schvaluje  záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 153/1 v k. ú. Lobeček o výměře 10 m2, Společenství 
vlastníků 696, J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou, IČ 26732653, na dobu určitou, po dobu trvání 
Společenství vlastníků 696, za účelem stání pro kontejnery na komunální odpad.  
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Pořádání závodu GLADIATORS CHALLENGE 2017 v k. ú. Lobeček  
usnesení č.: 17/17/5/6 
RM bere na vědomí pořádání závodu GLADIATORS CHALLENGE 2017 dne 09.09.2017 spolkem GLADIATOR 
TRAINING, z. s. IČ 04511701, na pozemcích města p. č. 83/57, 83/71, 83/69  a 83/1 v k. ú. Lobeček.   
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Místní akční plán vzdělávání (MAP) ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/17/6/1 
1. RM doporučuje ZM schválit Místní akční plán vzdělávání ORP Kralupy nad Vltavou. 
2. RM doporučuje ZM schválit Akční plán. 
3. RM pověřuje starostu města podpisem „ Souhlasu zřizovatele s dokumentem MAP“ 

 

Bod programu: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
usnesení č.: 17/17/6/2 
RM ruší kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ze dne 21. 03. 2017, č. usnesení 17/7/6/1. Kritéria 
pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanovuje pro příslušný zápis do mateřské školy ředitel/ředitelka 
dané MŠ. 

 

Bod programu: Darovací smlouvy se sportovními oddíly na vyplacení finančního daru od společnosti AVE 
Kralupy s.r.o. 
usnesení č.: 17/17/6/3 
1. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Klubem vodních sportů Kralupy, IČ: 

47007443, se sídlem Nábřeží Jana Rysa 831, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na částku 10.000,- Kč. Dar 
bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 100100 (Dary). 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy a její předložený text s Hokejovým klubem 
Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na 
částku 30.000,- Kč. Dar bude vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 100100 (Dary). 

3. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text s TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 
14799146, se sídlem sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na částku 10.000,- Kč. Dar bude 
vyplacen z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 100100 (Dary). 

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Bod programu: Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ 

usnesení č.: 17/17/7/1 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“, který tvoří přílohu 
důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Implementace programů zlepšování kvality ovzduší – zřízení nového pracovního místa 
usnesení č.: 17/17/7/2 
RM schvaluje zřízení nového pracovního místa na odboru životního prostředí za účelem zapojení Města 
Kralupy nad Vltavou do Programu „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší“, vyhlášeného 
Ministerstvem životního prostředí. Pracovní místo bude zřízeno k 1.9. 2017. V případě, že by podpora z 
dotační výzvy č. 8/2017 vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí, vyhlášeného MŽP ve 
spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR nebyla přiznána, bude pracovní místo zrušeno a Město 
Kralupy nad Vltavou se Programu nezúčastní. 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva - ZŠ Gen. Klapálka 6/2017 
usnesení č.: 17/17/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Gen Klapálka za období červen 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva - DDM 6/2017 
usnesení č.: 17/17/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
DDM za období červen 2017. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva – ZŠ Komenského 6/2017 
usnesení č.: 17/17/9/3 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Komenského za období červen 2017. 

 

Bod programu: Návrh na schválení odpisového plánu na rok 2017 
usnesení č.: 17/17/9/4 
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace města: Technické služby města na rok 2017 – viz příloha 
č.1. 

 

Bod programu: Informace ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o schválení dotace z MŠMT 
usnesení č.: 17/17/9/5 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
523, okres Mělník, příspěvková organizace, o schválení dotace z MŠMT, v rámci Výzvy Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
 

Bod programu: Informace ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o stavu elektroinstalace 
usnesení č.: 17/17/9/6 
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 
523, okres Mělník, příspěvková organizace, o stavu elektroinstalace ve škole. 
 
Bod programu: Žádost DDM o schválení změny odpisového plánu na rok 2017 
usnesení č.: 17/17/9/7 
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RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou změnu odpisového plánu na rok 2017, dle přílohy 
důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli  
usnesení č.: 17/17/9/8 
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 ze subjektu TSM za 
období červen 2017 
usnesení č.: 17/17/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období červen 2017. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/17/9/10 
RM schvaluje úpravu rozpočtu Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou – převod částky ve výši 100.000 Kč 
z položky 511 – Opravy a údržba, na položku 558 – DDHM, DDNM. 

Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/17/9/11 
RM schvaluje přidělení bytu č. 156 v Domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy nad 
Vltavou, panu P. Ch., na dobu určitou jednoho roku. 

 

Bod programu: Nabídka majetku Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, zřizovateli 
usnesení č.: 17/17/9/12 
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: Kulturní a společenské středisko VLTAVA Kralupy nad Vltavou 
1. Žádost o příspěvek zřizovatele na pokrytí mzdových prostředků 
2. Žádost o schválení vypsání výběrového řízení 
3. Oznámení záměru vypsání výběrového řízení 
4. Nabídka majetku zřizovateli 
usnesení č.: 17/17/9/13 
1. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 82.756 Kč z rezervy města pro KaSS Kralupy nad Vltavou, 

k pokrytí mzdových prostředků a odvodů na období červenec až prosinec 2017, v souvislosti s navýšením 
tarifních platů zaměstnanců, které KaSS nepokryje z fondu odměn. 

2. RM schvaluje  pořízení nového 3D systému pro kino Vltava Kralupy nad Vltavou. 
3. RM ukládá KaSS Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s odborem RIaSM vyhlásit výběrové řízení  na nákup 

nového 3D systému pro kino Vltava Kralupy nad Vltavou v souladu s interními Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

4. RM bere na vědomí záměr vypsání výběrového řízení pro provoz občerstvení v prostorách KaSS Kralupy 
nad Vltavou. 

5. 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. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
               

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
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Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 17/17/11/1  
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků do maximální výše 10.000 Kč z kap. 2 – OSVŠaK, § 4329 – 
Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality, na 
zajištění propagačních materiálů a odměn pro děti na akci „Loučení s prázdninami“, kterou pořádá Komise 
školská a prevence kriminality společně s Komisí sportovní dne 10.09.2017. 

 

Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na akce – oprava administrativní chyby  
a zrušení usnesení RM 17/15/11/3 ze dne 26.06.2017 
usnesení č.: 17/17/11/2  
1. RM ruší usnesení č.17/15/11/3 ze dne 26.06.2017 z důvodu administrativní chyby. 

 
2. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Simony Machanové ve výši 20.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
 
2.1. 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 Memoriál Simony Machanové. 
 
3. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Zemské kolo v barevném minivolejbale, ve výši 
1.500,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
3.1. 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 Zemské kolo v barevném minivolejbale. 
 
 4. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Petru Klozovou za Studio ATAK – klub aerobiku, IČ: 
66407974, bytem XXXXXXXXXXXX Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na letní soustředění, ve výši 20.500,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5212 (Neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám). 
4.1 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 Petru Klozovou za Studio ATAK – klub aerobiku, IČ: 66407974, bytem XXXXXXXXXXX, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na letní soustředění. 
4.2. RM schvaluje úpravu rozpočtu převodem částky 20.500,- Kč v rámci kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), z položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) na položku 5212 (Neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám). Na vyplacení programové dotace na 
akci letní soustředění pro Petru Klozovou ze Studia ATAK – klub aerobiku. 
 
5. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár starších žáků a žákyň, ve výši 
3.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
5.1. 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 
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pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár starších žáků a žákyň. 
 
6. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár mladších žáků a žákyň, ve výši 
3.000,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
6.1. 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. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár mladších žáků a žákyň.  
 
7. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl,  IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Nácovského, ve výši 3.000,- Kč.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
7.1. 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. – Tenisový oddíl,  IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Nácovského.  
 
 8. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se 
sídlem Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Regionální turnaj U12, ve výši 4.400,- Kč.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
8.1. 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, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Regionální turnaj U12.  
 
9. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se sídlem 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Bavaria Rugby Cup 2017, ve výši 14.500,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům). 
9.1. 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, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Bavaria Rugby Cup 2017. 
 
10. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY N/VLTAVOU, z. s., 
IČ: 00473936, se sídlem Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na soustředění starší přípravky, 
ve výši 13.500,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
10.1. 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 soustředění starší přípravky. 
 
11. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl judo,  IČ: 14799146, se sídlem 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupy Cap 2017, ve výši 13.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
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11.1. 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 judo,  IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupy Cap 2017. 
 
12. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl judo,  IČ: 14799146, se sídlem 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Judo pro začínající, ve výši 4.400,- Kč.  Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
12.1. 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 judo,  IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Judo pro začínající. 
 
13. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na jezdecké soustředění, ve výši 13.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
13.1. 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 jezdecké soustředění. 
 
14. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, 
se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 kadetky, ve 
výši 2.200,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
14.1. 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 Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 kadetky. 
 
15. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, 
se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U19 juniorky, ve 
výši 2.600,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
15.1. 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 Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U19 juniorky. 
 
16. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, 
se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 kadeti, ve 
výši 2.800,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
16.1. 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 Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 kadeti. 
 
17. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, 
se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o žákovskou ligu U15 starší žáci, ve 
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výši 2.200,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
17.1. 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 Kvalifikaci o žákovskou ligu U15 starší žáci. 
 
18. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, 
se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, jako spoluúčast města na ostatních dotacích, na 
akci Tréninková tour – běh, kola, ve výši 8.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
18.1. 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, TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, jako spoluúčast města na ostatních dotacích, na akci Tréninková tour – 
běh, kola. 

 

Bod programu: Zápis č. 5 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise 
usnesení č.: 17/17/11/3 
1. RM bere na vědomí zápis č. 5 Komise výstavby a dopravy ze dne 27. 06. 2017. 
2. RM souhlasí s návrhem řešení místní obslužné komunikace v k.ú. Minice (prodloužení ulice Ke Studánce) 

dle předložené studie vyhotovené stavebně projektovým atelierem Točík v 05/17. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Na RM se dostavil jednatel společnosti Kralupská sportovní s.r.o. p. Lánský, který seznámil radní s výroční 
zprávou, se zhodnocením sezóny na ledových plochách, oznámil radním stav hokejové haly (střecha, okna, 
šatny). Dále informoval radní o finančním obratu městského koupaliště. Dále byl projednán provoz 
basketbalové haly a havarijní stav trysek městkého plaveckého bazénu.  
 
Radní projednali předložené cenové nabídky na nákup služebního automobilu. 
 
Tomáš Pekárek informoval radní o tom, že obdržel požadavek na zkrácení lana na dětské dráze na hřišti u 
Dopraváku. Bude předáno p. Kučerové.  
 
Jan Špaček informoval radní o úspěchu Honzy Bárty na kanoistických závodech. 
 
Starosta města informoval radní o pozvánce z partnerského města Hennigsdorfu ve dnech 25.-27.8.2017. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, zřizovateli Místostarosta  
usnesení č.: 17/17/9/8 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace. 

Bod programu: Nabídka majetku Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, zřizovateli 
usnesení č.: 17/17/9/12 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Městského muzea v Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Kulturní a společenské středisko VLTAVA Kralupy nad Vltavou 
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usnesení č.: 17/17/9/13 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od KaSS Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na akce – oprava administrativní chyby  
a zrušení usnesení RM 17/15/11/3 ze dne 26.06.2017 
usnesení č.: 17/17/11/2  
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Nábor do volejbalové přípravky ve výši 2.500,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
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 Nábor do volejbalové přípravky. 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Turnaj nadějí ve volejbale ve výši 1.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům). 
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 Turnaj nadějí ve volejbale. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města proběhne 21. 8. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 25. 7. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 17 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
24. 7. 2017.  
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 25. 7. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


