
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 21566/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. března 2017 

(RM č. 7) 
 

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. 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 7 
usnesení č.: 17/7/1/1  
RM schvaluje návrh programu 7. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 5-6/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Povolení k užití znaku města 
Usnesení č.: 17/7/2/1 
RM schvaluje užití znaku Města Kralupy nad Vltavou Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje 
z důvodu zpracování publikace katalogu stanic HZS ČR. 

 

Bod programu: Výroční zpráva města Kralupy nad Vltavou za rok 2016, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.  
o svobodném přístupu k informacím 
Usnesení č.: 17/7/2/2 
RM bere na vědomí Výroční zprávu města Kralupy nad Vltavou za rok 2016, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. 
o svobodném přístupu k informacím. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2017 
usnesení č.: 17/7/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 45.128 Kč. Dotace je 

účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 45.128 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 45.128 
Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 5.832 Kč. Jedná se o náhradu 
škody od pana Miroslava Sklenáře za nabouraný sloupek na Palackého náměstí. Navýšení příjmů kap. č. 5 
– realizace investic, § 3639 o 5.832 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 5.832 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2017 o částku ve výši 48.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 48.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 48.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 72.600 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finance budou použity na odstranění dalšího zjištěného havarijního stavu na střeše ZŠ Komenského 
náměstí – oprava úžlabí, ochranné nátěry, oprava styku kamenné ozdoby a oplechování (vyčištění, 
protmelení, montáž krycí lišty, penetrace, fasádní nátěr…). 

 

Bod programu: Majetkový prospěch z bezúplatného užívání 
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usnesení č.: 17/7/3/2 
RM schvaluje roční výši majetkového prospěchu příspěvkových organizací, kterým město poskytuje 
nemovitý majetek formou výpůjčky v hodnotě 100,- Kč za 1 m² využívané plochy. 

 
Bod programu: Vyjádření ekonomického odboru ke Zprávám o kontrole hospodaření příspěvkových 
organizací z účetně-daňového pohledu 

usnesení č.: 17/7/3/3 
1. RM bere na vědomí vyjádření ekonomického odboru ke Zprávám č. 1284/2016 a 1285/2016 o 

provedené kontrole hospodaření příspěvkových organizací. 
2. RM schvaluje proplacení vystavené faktury č. 20174922 společností O – CONSULT s.r.o. ve sjednané výši 

133 100,- Kč vč. DPH na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření č. 
OKTAJSML/00019/2016. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/7/4/1 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“. 

3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 200 000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. 

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

Náhradníci:  
- Petr Holeček, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Snížení energetické náročnosti bytového domu, Vrchlického 504, Kralupy 
nad Vltavou 
usnesení č.: 17/7/4/2 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení 

energetické náročnosti bytového domu, Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“ zadávané v souladu s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ (verze 3) a 
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 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu, Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- Montis Plus, s.r.o., Hůrka 1055, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 25645340 
- MONTAKO, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017 
- Redoby, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 29028892 
- Vexta, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice – Líbeznice, IČ: 26196662 

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

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Snížení energetické náročnosti bytového domu, Chelčického 687, Kralupy 
nad Vltavou  
usnesení č.: 17/7/4/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení 

energetické náročnosti bytového domu, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ zadávané v souladu s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ (verze 3) a 
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 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu, Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, Břevnov, IČ: 27094359 
- DEREZA společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43D, 162 00 Praha 6,  

IČ: 48036315 
- KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice, IČ: 62954890 
- MONTAKO, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ.: 25123017 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ:48035599 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Petr Holeček, starosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí ORM odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/7/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ 
Praktická, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti  
v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 150 000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. 

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

 
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2017 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 17/7/4/5 

1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč Jaroslavu Melichovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na klubovou činnost pro seniory města Kralupy nad Vltavou a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19 000,- Kč Vlastě Brixové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na Senior minichor, aktivační a zájmovou činnost seniorů města Kralupy nad Vltavou a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč ČRS, z.s., místní organizace Kralupy nad Vltavou, 
Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70975523, na projekt Péče o děti a mládež při ČRS, z.s., 
místní organizace Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených 
městem dne 21.12.2016. 

4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Věře Čížkové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, na výstavní 
činnost historických kočárků v Kralupech nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč ČSCH ZO Kralupy, p.s., Hůrka 1044, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 70913463, na činnost ZO ČSCH Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Janu Hrdinovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt BROKENLINE – koncerty a hudební festivaly v Kralupech nad Vltavou a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Asociaci turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3511 
Vltavský paprsek, Ke Koupališti 182/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 71192409, na projekt Zimní 
tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

8. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč TJ Kralupy, z.s., oddílu KČT, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Pojď to zkusit s námi a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

9. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Minice, p.s., Na Vršku 
196, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65601301, na projekt Mladý hasič a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

10. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč organizaci Junák – český skatu, středisko Střelka nad 
Vltavou, z.s., Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 18621121, na projekt Skautské dětské 
stanové letní tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

11. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Marii Novotné, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na činnost diabetiků Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 
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12. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč Tanečnímu a pohybovému studiu Zuzany Štarkové, 
Heřmanova 8, 170 00 Praha 7, IČ: 60218894, na projekt Taneční koncert v Kralupech nad Vltavou a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

13. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 400,- Kč Jaroslavu Zavoralovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na činnost svazu bojovníků za svobodu města Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

14. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Klubu přátel Prahy, z.s., sídl. U Cukrovaru 1076, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879, na činnost Kruhu přátel Prahy a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

15. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Markétě Hrdinové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Musicfest v Kralupech nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

16. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Basketbalovému klubu Kralupy Junior, z.s., V Luhu 
1089, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70129941, na projekt Letní dětské mimoměstské sportovní tábory 
– výuka basketbalu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

17. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s., Třída 
Budovatelů 2830, 434 01 Most, IČ: 44569181, na projekt Kralupy čisté město – město pro život a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

18. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Kralupy nad Vltavou, p.s., 
Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, na projekt Cesta kolem světa a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

19. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Bc. Denysu Luksíkovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na Příměstský fotbalový tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 
21.12.2016. 

20. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17 000,- Kč Spolku rodáků a příznivců města Kralupy nad 
Vltavou, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na podporu spolků pro starší 
občany a aktivity pro seniory a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 
21.12.2016. 

21. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč Mgr. Jaroslavě Veselé, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Veselý kroužek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 
21.12.2016. 

22. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Centru volného času Palouček, z.s., Ve Starém 
Lobečku 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 02057514, na projekt Western na Paloučku a country 
festival a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

23. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč ZKO Kralupy nad Vltavou – Strachov, p.s., Strachov 
735, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75141108, na projekt Kralupská ťapka a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

24. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč TJ Kralupy, z.s., oddíl volejbalu, sídl. Hůrka 1046, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Letní volejbalová soustředění a schvaluje uzavření 
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

25. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč spolku Tělovýchovná jednota Sokol Zeměchy, 
Zeměchy 117, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47007231, na projekt Dětský den v areálu TJ Sokol 
Zeměchy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Farní charitě Kralupy nad Vltavou, účelové zařízení 
církve, Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt Kralupské vinobraní a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

27. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč Taneční skupině Naděje, o.s., nám. J. Seiferta 698, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 01949179, na projekt Letní taneční soustředění TS Naděje a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

28. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Loutkovému souboru ROLNIČKA, z.s., J. Seiferta 698, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na 45. výroční založení Loutkového souboru Rolnička a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

29. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč Dvořákovu komornímu sboru, o.s., Hostivítova 334, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt „10 let od úmrtí Zdeňka Lukáše a Petra Ebena“ a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

30. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč spolku Komorní orchestr Dvořákova kraje, nám. J. 
Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na vydání Almanachu Komorní orchestr 
Dvořákova kraje 1976 - 2016 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 
21.12.2016. 

31. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Evě Slámové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
IČ: 61119661, na projekt Letní dětský tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

32. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Občanskému sdružení zahrádkářů Zeměchy, 9. 
května 34, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70862818, na podporu činnosti sdružení zahrádkářů 
Zeměchy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

33. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč DS Scéna Kralupy, J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Divadelní festival Za Vodou 2017 a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

34. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč DS Scéna Kralupy, J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Tyjátjátra 2017 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

35. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení, z.s., V Zátiší 
1016, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na hudební festival Bluegrass Advent – 20. ročník a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

36. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Turistickému klubu Havran, z.s., Krakovská 430, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26549671, na projekt Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 
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37. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Liboru Lesákovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Masto crew narozeniny a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených 
městem dne 21.12.2016. 

38. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19 000,- Kč Mysliveckému spolku Kralupy Nelahozeves, o.s., 
Růžové údolí 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 01390210 na projekt Zazvěření honitby a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

39. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 38 000,- Kč FBC Kralupy nad Vltavou, z.s., Hůrka 1057, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 1350640, na projekt Florbalové soustředění na Smržovce 2017 a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

40. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Dušanu Sikelovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Tenisový příměstský tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených 
městem dne 21.12.2016. 

41. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Ing. Kláře Kloučkové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ: 70578907, na činnost Galerie VK 37 pro rok 2017 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

42. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Tiger-Jiu Jitsu, z.s., V Zátiší 1019, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 70863903, na projekt Naplnění volného času mládeže v letním období s prvky prevence 
kriminality a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

43. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Oh Do Kwan, z.s., Větrná 387, 331 44 Kožlany, IČ: 
22724869, na projekt Soustředění Taekwon-Do ITF a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

44. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14 000,- Kč FIT FOR YOU, z.s., Chvatěruby 80, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 22663835, na projekt Děti na startu sportují i o prázdninách a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

45. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, 
Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 42741777, na projekt Soustředění mladých hasičů 
Kralupy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

46. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Spolku Artuš, Riegrova 181, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 01564480, na projekt Letní dílny 2017 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

47. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Michale Knězů, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Moot 2017 – celosvětové setkání roverů a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

48. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s, 
Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Otevřené zájmové kluby a 
kroužky při Dvořákově gymnáziu Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

49. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Petru Šebestovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Slunovrat 2017 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
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v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených městem dne 
21.12.2016. 

50. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Centru D8, o.p.s., Neklanova 1807, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 26681471, na Lampionový průvod a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, 
vyhlášených městem dne 21.12.2016. 

51. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Radku Jíchovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Letní lezecký tábor pro děti a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených 
městem dne 21.12.2016. 

52. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 34 000,- Kč Radomíru Dvořákovi, PhDr., XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Kralupští žesťoví sólisté a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2017, vyhlášených 
městem dne 21.12.2016. 

53. RM schvaluje poskytnutí dotace Gladiator Training, z.s., Chvatěruby 27, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 
04511701, na projekt Nákup sportovního vybavení – rozvoj sportovního zařízení. 

54. RM schvaluje poskytnutí dotace Vojtěchu Menšíkovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Volejbalový 
turnaj.  

55. RM schvaluje poskytnutí dotace Floorball Events, z.s., Hůrka 1057, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 
02506483 na projekt Školní florbalové ligy RŠFL a DŠFL 2017. 

56. RM schvaluje poskytnutí dotace TS Naděje, o.s., Seifertovo nám. 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 
01949179, na členství a startovné členů TS Naděje.  

57. RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Kralupy, z.s., oddílu volejbalu, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Podpora mládežnického volejbalu ve volejbalovém oddílu TJ Kralupy.  

58. RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Kralupy, z.s., oddílu volejbalu, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Volejbalový kemp Kralupy.  

59. RM schvaluje poskytnutí dotace Marku Ptáčníkovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Rozvoj 
šipkařského sportu a podpora šipkařského týmu Krkavci Kralupy.  

60. RM schvaluje poskytnutí dotace Davidu Šírovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt CD Sboru DG č. 5. 
61. RM schvaluje poskytnutí dotace Asociaci turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3511 Vltavský paprsek, 

Ke Koupališti 182/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 71192409, na projekt Letní tábor.  
62. RM schvaluje poskytnutí dotace Jiřině Mačkové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 04987641, na 

projekt Správné stravovací návyky od dětství. 
63. RM schvaluje poskytnutí dotace Jiřině Mačkové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 04987641, na 

projekt Zdravá strava pro seniory.  
64. RM schvaluje poskytnutí dotace spolku Zdraví do škol, z.s., Sjednocení 632, 742 13 Studénka, IČ: 

03830438, na projekt Putování Zdravíkovem aneb Zdravé dítě = Zdravý dospělý.  
65. RM schvaluje poskytnutí dotace ČRS, z.s., místní organizace Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 866, 278 

01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70975523 na projekt Modernizace prostor pro kroužky mládeže při ČRS, z.s.  

 

Bod programu: Oprava havarijního stavu střešní konstrukce ZŠ Komenského náměstí  
usnesení č.: 17/7/4/6 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o provádění navazujících prací v rámci odstranění havarijního 
stavu střešní konstrukce a atiky na objektu ZŠ Komenského náměstí. Práce budou provedeny firmou Alpmont 
– Josef Bartoš, Čechova 942, Kralupy nad Vltavou, v celkovém finančním objemu: 72 600 Kč vč. DPH (bude 
hrazeno z rezervy na havárie na rok 2017). 

 

Bod programu: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka - PD  
usnesení č.: 17/7/4/7 
RM schvaluje architektonický návrh lávky přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka zpracovaný projekční 
kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 ve variantě A. 
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V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – práva na vodu v k. ú.Mikovice  
usnesení č.: 17/7/5/4  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, práva na vodu, spočívajícího v čerpání vody ze studny, umístěné na 
pozemku parc.č. 692 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 15/1 
v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč.  K úhradě bude 
připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

 

Bod programu: Změna nájemní smlouvy na pozemek  p.č. 396/5 v  k.ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba)                      
usnesení č.: 17/7/5/5 
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SMSMLO/00029/2016, uzavřené na nájem pozemku  p.č.396/5 
v k.ú. Kralupy nad Vltavou. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření smlouvy o dalšího nájemce, 
společnost MQA s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Otáhalem, a k navýšení nájmu na částku 18.000,00 Kč/rok.  

 

Bod programu: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 17/7/5/6 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova 900 panu Z. M. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení služebního bytu 
usnesení č.: 17/7/5/7 
RM schvaluje přijetí žádosti o nájmu služebního bytu, zaměstnanci TSM Kralupy nad Vltavou, R. H. 

 

Bod programu: Změna nájemních smluv 
usnesení č.: 17/7/5/8 
RM schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám č.492/07/700/SM, č.122/98/719/SM, 
č.185/04/700/SM a č.600/08/700/RIaSM, jejichž předmětem bude zvýšení ročního nájemného o sazbu DPH 
ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o výpůjčku (nájem) pozemku - Slunovrat 
usnesení č.: 17/7/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 218/23 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
konání hudebního festivalu „Slunovrat 2017“ pořádaného panem Petrem Šebestou, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXX, ve dnech  22.06.2017 až 25.06.2017 za nájemné ve výši 2.000,- Kč za den, kdy 
proběhne samotný festival, tj. 24.06.2017.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene stezky a cesty v k.ú. Mikovice 
usnesení č.: 17/7/5/10 
RM schvaluje  bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty  přes pozemek parc.č.st.371, 
jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, k pozemku parc.č.st.372, ve prospěch vlastníků pozemku 
parc.č.st.372, vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou,  v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 
1066-588/2012. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene stezky a cesty v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 17/7/5/11 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty  přes pozemek parc.č.156/78, jehož 
vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou,  k pozemku parc.č.156/117, ve prospěch vlastníků pozemku 
parc.č.156/117, vše v k.ú. Lobeček,  v rozsahu  cca 70 m2 dle projektové dokumentace na stavbu 
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„Novostavba 7 řadových rod. domů,  J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“, za jednorázovou úhradu 10.000,-Kč + 
21 % DPH.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
usnesení č.: 17/7/6/1 
RM schvaluje kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákonná povinnost) 
2. Dle věku dítěte (řazení od nejstaršího dítěte k nejmladšímu dítěti – přednost čtyřletých a starších 

dětí) 
3. Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy mají přednost k přijetí děti ze školského obvodu dané 

mateřské školy 

 

Bod programu: Koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor a koordinátor pro národnostní 
menšiny (romský koordinátor) 
usnesení č.: 17/7/6/2 
RM bere na vědomí, že na místní úrovni zajišťuje zaměstnanec Odboru sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou paní Stanislava Valterová činnosti vyplývající z koordinace 
prevence kriminality, z koordinace protidrogové politiky a z koordinace národnostních menšin (romský 
koordinátor), a při výkonu své pracovní činnosti používá profesní označení koordinátor prevence kriminality, 
protidrogový koordinátor a koordinátor pro národnostní menšiny (romský koordinátor). 

 

Bod programu: Veřejný opatrovník  
usnesení č.: 17/7/6/3 
RM bere na vědomí informace o výkonu veřejného opatrovnictví městem Kralupy nad Vltavou podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Právní zastoupení Orgánu sociálně právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/7/6/4 
1. RM schvaluje zmocnění advokáta Mgr. Alexandra Klimeše, zapsaného v seznamu advokátů České 

advokátní komory pod číslem 4232, se sídlem Ve Vinicích 553, 276 01 Mělník, ve věci opatrovnictví 
OSPOD v pozůstalostním řízení po panu B.K. 

2. RM pověřuje podpisem Plné moci pro zmocnění advokáta Mgr. Alexandra Klimeše, zapsaného 
v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 4232, se sídlem Ve Vinicích 553, 276 01 Mělník, 
starostu města pana Petra Holečka. 

 

Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. - podklady pro realizaci malé ledové plochy haly a výstavbu 
horolezecké stěny v rámci využití víceúčelové haly v areálu zimního stadionu  
usnesení č.: 17/7/6/5 
RM bere na vědomí předložené podklady pro realizaci malé ledové plochy haly a výstavbu horolezecké stěny 
v rámci využití víceúčelové haly v areálu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu města – Programové dotace na zájmové aktivity pro rok 
2017  
usnesení č.: 17/7/6/6 
RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly č. 2, převodem finančních prostředků dle 
jednotlivých projektů: 
 

převod z: 

§ pol. org. částka 
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3429 5229 5666 -1 634 400 Kč 

    
převod na: 

§ pol. org. částka 

3429 5212 5666 235 000 Kč 

3429 5493 5666 373 400 Kč 

3429 5213 5666 30 000 Kč 

3429 5223 5666 20 000 Kč 

3429 5221 5666 45 000 Kč 

3429 5222 5666 931 000 Kč 

 

 

Bod programu: Žádost Maltézské pomoci, o. p. s., o individuální dotaci 
usnesení č.: 17/7/6/7 
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16706/SOC/2016 ze dne 6. 2. 
2017. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o 
pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16706/SOC/2016 pro 
Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 1, PSČ: 118 00, na program 
Doprovod dětí s postižením do škol 2017 ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena ex ante z kapitoly 2, § 
4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, 
Praha 1, PSČ: 118 00. 

 

Bod programu: Žádosti organizace Semiramis z. ú., o individuální dotace na rok 2017 
usnesení č.: 17/7/6/8 
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16812/SOC/2016 ze dne 13. 2. 
2017. 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na 
základě Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-
16812/SOC/2016 pro Semiramis z. ú., IČ: 70845387, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na 
Terénní program Kralupy nad Vltavou 2017, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena ex ante 
z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery občanským sdružením). 

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Semiramis z. ú., IČ: 70845387, se sídlem Dlabačova 
2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na Terénní program Kralupy nad Vltavou 2017. 

4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na 
základě Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-
16812/SOC/2016 pro Semiramis z. ú., IČ: 70845387, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na 



str.12 

Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování ve městě Kralupy nad Vltavou ve školním 
roce 2016/2017, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena ex ante z kapitoly 2, § 4329 (Ostatní 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži), položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením). 

5. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální finanční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro pro Semiramis z. ú., IČ: 70845387, se sídlem 
Dlabačova 2208, Nymburk, PSČ: 288 02, na Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování 
ve městě Kralupy nad Vltavou ve školním roce 2016/2017. 

 

Bod programu: Žádost paní Ivy Nemešové o souhlas RM s investicí nájemce do rekonstrukce pronajaté 
nemovitosti ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/7/6/9 
1. RM schvaluje záměr paní Ivy Nemešové, IČ: 66408733, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investovat 

z vlastních zdrojů částku 500.000,- Kč do rekonstrukce vnitřního zařízení sauny a následné prominutí 
nájemného ve výši 4.000,- Kč/měsíčně po dobu 125 měsíců.  

2. RM ukládá odboru RIaSM zadat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci objektu včetně 
rozvodů.  
 

II. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek TSM za období únor 
2017 
usnesení č.: 17/7/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
TSM za období únor 2017. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 17/7/9/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 108 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu P. D. na 

dobu určitou od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 209 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní L. K. na dobu 

určitou od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 408 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní R. V. na 

dobu určitou od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 158 v DPS V Luhu 1181 panu J. K. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 259 v DPS V Luhu 1181 paní R. J. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 355 v DPS V Luhu 1181 paní D. J. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 452 v DPS V Luhu 1181 paní A. K. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 551 v DPS V Luhu 1181 panu J. P. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181 paní V. P. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181 paní V. L. na dobu určitou 

od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2018. 
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Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 17/7/9/3 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 301 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 

nad Vltavou, panu V. H., na dobu určitou jednoho roku. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 403 v Domě s pečovatelskou službou, sídl. U Cukrovaru č. 1171, Kralupy 

nad Vltavou, panu J. M., na dobu určitou jednoho roku. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č. 1/2017 
usnesení č.: 17/7/11/1  
RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 01.03.2017.  

Bod programu: Sportovní komise RM - Rozdělení programových dotací na sportovní akce 
usnesení č.: 17/7/11/2  
1.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro Tomáše Struneckého, IČ: 66397901, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na akci Turnaj o putovní pohár města Kralupy nad Vltavou, ve výši 27.000,- Kč. 
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 Tomáše Struneckého, IČ: 66397901, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na akci Turnaj o 
putovní pohár města Kralupy nad Vltavou. 
 
2.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Hostibejcké schody, ve výši 4.000,- Kč. 
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. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci Hostibejcké schody. 
 
3.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Do Okoře bez oře, ve výši 35.000,- Kč. 
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 TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci Do Okoře bez oře. 
 
4.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Dvořákova Nelahozeves, ve výši 4.500,- Kč. 
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 TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci Dvořákova Nelahozeves. 
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5.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Kralupské kolo, ve výši 4.500,- Kč. 
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. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci Kralupské kolo. 
 
6.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Turistický závod – Mistrovství Středočeského kraje, ve 
výši 7.000,- Kč. 
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. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci Turistický závod – Mistrovství Středočeského kraje. 
 
7.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MTBO – orientační závod horských kol, ve výši 6.000,- 
Kč. 
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. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci MTBO – orientační závod horských kol. 
 
8.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Hostibejcký kros, ve výši 3.500,- Kč. 
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 TJ Kralupy, z. s. – KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci Hostibejcký kros. 
 
9.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro Ing. Jaroslava Floriána - Slingshot Club 
Kralupy nad Vltavou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na akci 3. ročník Mistrovství 
republikové soutěže ve střelbě prakem a 1. ročník o Pohár ETSGA/European Traditional Sport & Games 
Association/Evropská asociace tradičních sportů a her, ve výši 3.500,- Kč. 
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 Ing. Jaroslava Floriána - Slingshot Club Kralupy nad Vltavou, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na akci 3. ročník Mistrovství republikové soutěže ve střelbě 
prakem a 1. ročník o Pohár ETSGA/European Traditional Sport & Games Association/Evropská asociace 
tradičních sportů a her. 
 
10.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 
14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Komárno 2017, ve výši 10.000,- Kč. 
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 
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pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Komárno 2017. 
 
11.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 
14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 1. finálové kolo ČP ve volejbale 
starších žákyň, ve výši 10.000,- Kč. 
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 TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 1. finálové kolo ČP ve volejbale starších žákyň. 
 
12.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 
14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 2. finálové kolo ČP ve volejbale 
starších žákyň, ve výši 7.000,- Kč. 
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 TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 2. finálové kolo ČP ve volejbale starších žákyň. 
 
13.1. RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 
14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Finále ČP ve volejbale starších žákyň, 
ve výši 6.000,- Kč. 
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 TJ Kralupy, z. s. – oddíl volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Finále ČP ve volejbale starších žákyň. 
 
14.1 RM schvaluje poskytnutí dotace z Programové dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů 
v Kralupech nad Vltavou, která byla vyhlášena 22. 12. 2016, pro TJ Kralupy, z. s. – oddíl krasobruslení, IČ: 
14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci XLI. ročník Kralupské kličky ve výši 
30.000,- Kč. 
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. – oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci XLI. ročník Kralupské kličky. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Na jednání rady města se dostavil jednatel společnosti p. Lánský, který přišel představit technické, 
ekonomické a personální nároky na rozšíření areálu zimního stadionu o malou ledovou plochu a 
horolezeckou stěnu.  
 
Radou města bylo konstatováno, že ideální umístění horolezecké stěny by bylo v basketbalové hale 
plaveckého bazénu. O tomto návrhu bude dále jednáno. 
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Příští jednání Rady města proběhne 3. 4. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 21. 3. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 7 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
20. 3. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta           


