
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV 25546/2017/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

  

 
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. dubna 2017 

(RM č. 8) 
 

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. 8 
usnesení č.: 17/8/1/1  
RM schvaluje návrh programu 8. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 7/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Návrh na navýšení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2017 
usnesení č.: 17/8/2/1 
RM schvaluje navýšení počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2017, na 
počet 117 zaměstnanců (114 pracovních tabulkových míst, 3 zaměstnanci na RD).  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 9/2017 
usnesení č.: 17/8/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.929 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 

(nákup služeb) na § 3113 pol. 5136 (knihy, učební pomůcky). Jedná se o nákup 100 ks knih „Podivuhodná 
dobrodružství rodiny Vojtíškovy“ pro základní školy v rámci projektu na podporu programové činnosti 
Českého červeného kříže.   

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 394.460 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 538. Finanční 
prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace „Úpravy komunikace a nová 
parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou“.     

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 188.760 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 168. Finanční 
prostředky budou použity na projektovou dokumentaci pro stavební povolení k akci: „Cyklostezka 
Kralupy - Zákolany“.     

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 org. 515 
(demolice bytových domů v ul. Žižkova – koordinátor BOZP).  

 

Bod programu: Zhodnocení volných peněžních prostředků 
usnesení č.: 17/8/3/2 
1. RM bere na vědomí sdělení ekonomického odboru ke zhodnocení volných peněžních prostředků města 

Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje zrušení účtu u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele – Oprava sekundárních rozvodů u VS 14 
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usnesení č.: 17/8/4/1 
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava sekundárních 

rozvodů u VS 14“ s dodavatelem CZ Teplo, s.r.o., Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4, IČ: 26744805, za 
celkovou cenu 1 036 414,- Kč bez DPH, resp. 1 191 876,- Kč s DPH. 

2. RM schvaluje převod částky 1 000 000,- z účtu 342 – přijaté zálohy na opravy sekundárních rozvodů do 
fondu investic MěBP.  

3. RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 199 576,- Kč z účtu 413 – rezervní fond do fondu 
investic MěBP.  

4. RM ukládá MěBP odvod částky 1 199 576,- Kč z fondu investic MěBP zřizovateli.  

 

Bod programu: Výběr dodavatele – PD – Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově 
náměstí, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/4/2 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „PD – Úpravy komunikace a nová 
parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 
Kladno, IČ: 24767417, za celkovou cenu 326 000,- Kč bez DPH, resp. 394 460,- Kč s DPH. 

 

Bod programu: Žádosti o dotace z programu „Dotace pro JSDH obcí“ 
usnesení č.: 17/8/4/3 
RM doporučuje ZM podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra na projekt „Pořízení nového dopravního 
automobilu s nákladním přívěsem pro JSDH Minice“ z programu „Dotace pro JSDH obcí pro rok 2018“ 
s celkovými náklady 1 000 000,- z toho požadovanou dotací ve výši 450.000,- a závazek spolufinancování 
projektu ve výši 55 % z celkových nákladů projektu, a to minimálně 550 000,- Kč. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ - Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – II. etapa 
usnesení č.: 17/8/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Oprava přístupového schodiště a ramp na 
Hostibejk – II. etapa“. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava přístupového schodiště a 
ramp na Hostibejk – II. etapa“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

• Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 

• TOST.CZ, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019 

• SWIETELSKY stavební, s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ: 48035599 

• STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 

• STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851  

• MONTAKO stavební, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416 

• LUPA, s.r.o., Dobrovského 220, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47051931 

• MAKRA, s.r.o., Přemyslova 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 47547910 
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 

• Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

• Mgr. Lenka Pustinová, referent ORM odboru RIaSM 
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Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období březen 2017 
usnesení č.: 17/8/4/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období březen 2017. 

 

Bod programu: Smuteční síň v  Kralupech nad Vltavou – výměna oken  
usnesení č.: 17/8/4/6 
RM ukládá  odboru RIaSM zajistit vypracování projektové dokumentace dle předložené cenové nabídky na 
akci: „Stavební úpravy ve smuteční síni, Kralupy nad Vltavou“ projekčním ateliérem A.D.U. ateliér  s.r.o., 
Součkova 951/14, 163 00 Praha 6 za konečnou částku 70.785,- Kč. 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní uzávěrky TSM Kralupy nad Vltavou a návrh na rozdělení HV 
usnesení č.: 17/8/4/9 
1. RM schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Technické služby města Kralupy nad Vltavou za 

účetní období 2016 sestavou ke dni 31. 12. 2016. 
2. RM schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku TSM Kralupy nad Vltavou za rok 2016 ve výši 

2.072.438,- Kč následovně: 
- odvod zřizovateli za nevyčerpané energie ve výši 224.117,- Kč 
- převod do rezervního fondu ve výši 1.848.321,- Kč 
- následně převod z fondu rezervního do fondu investičního 1.278.321,- Kč 

3. RM ukládá TSM Kralupy nad Vltavou odvod částky ve výši 650 000,- Kč z fondu investic TSM Kralupy nad 
Vltavou zřizovateli za účelem opravy veřejného osvětlení v rámci akce „Regenerace panelového sídliště I. 
etapa“. 

 

Bod programu: Oprava Dvořákova stezky v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves  
usnesení č.: 17/8/4/10 
1. RM bere na vědomí souhrnné stanovisko SŽDC s.o., k akci „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy 

nad Vltavou – Nelahozeves“. 
2. RM schvaluje realizaci akce „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves“ až po 

ukončení stavby SŽDC s.o., „Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů“. 
3. RM ukládá TSM upravit povrch Dvořákovy stezky včetně vyřezání náletových keřů. 

 

Bod programu: Návrh stavebních úprav stávajících 7 bytů v BD čp. 687, Chelčického, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/4/11 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy 7 stávajících bytů 
v BD čp. 687, Chelčického, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/4/12 
RM schvaluje zadání pro vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení akce: 
"Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou", dle varianty č. 2, včetně doplnění o 
zpevněné plochy ze zámkové dlažby, přístupový chodník, veřejné osvětlení, městský mobiliář a oplocení. 

 

Bod programu: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/4/13 
1. RM bere na vědomí informaci o úpravě výzvy a zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 
Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“. 
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2. RM schvaluje nové znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce 
na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou“. 

 

Bod programu: Horolezecká stěna ve sportovní hale 
usnesení č.: 17/8/4/14 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování projektové dokumentace na provedení horolezecké stěny ve 
sportovní hale na sídlišti Cukrovar, Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Rekonstrukce komunikace ul. V Uličce, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/4/15 
1. RM schvaluje vyloučení účastníka Petr Gabčo, U Studánky 387, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 

75208032, z účasti ve výběrovém řízení, a to z důvodu nesplnění zadavatelem požadované kvalifikace.  
2. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace 

ul. V Uličce, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 
Litoměřice, IČ: 62743881, za celkovou cenu 1 117 893,80 Kč bez DPH, resp. 1 352 651,50 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/4/16 
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou “. 
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby 

zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

Libor Lesák, místostarosta 
Mgr.Kamil Hainc, vedoucí OKTAJ 
Karel Kohl, vedoucí oddělení informatiky 
Náhradníci:  
Marek Czechmann, místostarosta 
David Kořínek, informatik 
Petr Novotný, informatik 

 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Jednorázová úhrada za zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí 
usnesení č.: 17/8/5/1 
1. RM schvaluje úplatné zřizování věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro fyzické osoby 

nepodnikající, bez rozlišení druhu pozemku, do kterého budou inženýrské sítě uloženy, za jednorázovou 
úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10m a 200,- Kč za každý další běžný metr uložení inž. sítí a jejich 
zařízení do pozemku Města Kralupy nad Vltavou. K úhradě za zřízení věcných břemen bude připočtena 
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

2. RM schvaluje úplatné zřizování věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro  právnické osoby a  
fyzické osoby podnikající  bez rozlišení druhu pozemku, do kterého budou inženýrské sítě uloženy, za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10m a 400,- Kč  za každý další běžný metr uložení inž. 
sítí a jejich zařízení do pozemku Města Kralupy nad Vltavou.  
K úhradě za zřízení věcných břemen bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke 
dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti  inž. sítě – vodovodní  přípojka v k.ú. Zeměchy u 
Kralup nad Vltavou  
usnesení č.: 17/8/5/2 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  vodovodní přípojky  na pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož 
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 62/2 v k.ú. Zeměchy u Kralup 
nad Vltavou, ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do 
pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě – kanalizační a vodovodní přípojky a  
přípojky plynu v k. ú. Minice 
usnesení č.: 17/8/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva uložení,  provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí -  vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky plynu na pozemcích města  parc.č.475/4 a 
parc.č.535/7 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve 
prospěch vlastníků pozemku parc. č. 475/11 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, ve výši 4.000,- Kč za prvních 
10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem části pozemku p. č.82/9 v k.ú. Lobeč 
usnesení č.: 17/8/5/4  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 82/9 v k.ú. Lobeč,  o výměře 89 m2, 
s paní R. K., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku jako zahrada. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájmu 10,-Kč/m2/rok. 

 

Bod programu: Návrh na odstoupení od smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 119/1 v k.ú. Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 17/8/5/5 
1. RM schvaluje odstoupení od smlouvy č. 289/12/700/RIaSM o nájmu části pozemku p.č. 119/1 v  k.ú. 

Kralupy nad Vltavou o výměře 180m2, uzavřené s panem R. D. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (slepou 

uličku podél domů čp. 176 a 209) o výměře 180 m2, za účelem zřízení předzahrádky a údržby stávajícího 
zatravnění. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/8/5/7 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17, Dr. E. Beneše č. p. 539, paní A. P. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.06.2017 do 31.05.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Husova čp. 495 paní R. D. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, J. Palacha 738 panu G. M. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  01.05.2017 do 30.04.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova č.p. 900, paní S. P. ze sociálních 

důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Chelčického 687, paní J. D. ze sociálních důvodu 

na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp. 900, paní K. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2017 do 30.04.2018. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 

3 měsíce od 01.04.2017 do 30.06.2017 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 

 

Bod programu: Žádost o pronájem části pozemků v k. ú. Kralupy nad Vlt. 
usnesení č.: 17/8/5/8 
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RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemků parc. č. 133/41 a parc. č. 146/2 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou o výměře 15 m2, na dobu určitou, od 01.06.2017 do 30.09.2017, za účelem provozování letní 
předzahrádky před restaurací U Kolejí, v Grégrově ulici čp. 187, Kralupy nad Vltavou, za nájemné 4.000,- Kč. 
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a na webových stránkách města. 

 

Bod programu: Plnění usnesení – kontrola městských laviček a příprava návrhu rekonstrukcí. 
usnesení č.: 17/8/5/9 
RM bere na vědomí informaci o provádění kontrol městských laviček. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 
                            Návrh na schválení hospodářského výsledku PO za rok 2016 
usnesení č.: 17/8/6/1 
1. RM schvaluje účetní závěrku za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016 u příspěvkových 

organizací města: 

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, 

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, 

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace, 

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 

• Kulturní a společenské středisko v  Kralupech nad Vltavou 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 
 
2. RM schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a jejich rozdělení do 

jednotlivých fondů, či odvod na účet zřizovatele následovně:  
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 521.714,81 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši       169.761,00 Kč  
Neodvedené odpisy – odvod zřizovateli ve výši              326,00 Kč 
Fond rezervní           281.563,00 Kč  
Fond odměn                        70.064,81 Kč 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 518.001,19 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši    138.931,00 Kč   
Fond rezervní                     379.070,19 Kč  
 
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 356.323,27 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši    133.521,51 Kč 

Fond rezervní      111.400,88 Kč  
Fond odměn                111.400,88 Kč 
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Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 259.803,92 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši   192.001,00 Kč   
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM                        767,00 Kč 
Fond rezervní                         17.035,92 Kč 
Fond odměn                       50.000,00 Kč 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 145.805,45 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši  122.877,00 Kč 
Fond rezervní                               22.928,45 Kč 
   
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 329.081,91 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši  141.462,00 Kč 

Fond rezervní                           187.619,91 Kč 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 273.223,09 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši   124.058,00 Kč 

Fond rezervní                           139.165,09 Kč 
Fond odměn                                            10.000,00Kč 
Z Fondu rezervního do investičního      124.648,09Kč 
Odvod zřizovateli ve výši       124.648,09Kč   
    
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111:  
Hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 231.249,02 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši  133.810,00 Kč 
Fond rezervní             97.439,02 Kč 
 
Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 202.595,04 Kč. 
Neodvedené odpisy - odvod zřizovateli ve výši                    1.380,00 Kč 

Fond rezervní                                151.215,04 Kč 
Fond odměn                                           50.000,00 Kč 
Z Fondu rezervního do investičního      51.215,04 Kč 
 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou:  
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 DDM + ŠVP Mokrosuky je celkem 908.505,76 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši  190.655,00 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM                              54,00 Kč  
Fond rezervní         617.796,76 Kč  
Fond odměn        100.000,00 Kč 
 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 521.216,70 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši   142.261,00 Kč 

Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM                                  196,00 Kč            
Fond rezervní         328.759,70 Kč 
Fond odměn            50.000,00 Kč 
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Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou:   
Hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 1.706.399,76 Kč. 
Nevyčerpaná částka za energie - odvod zřizovateli ve výši  122.152,00 Kč 
Odvod zřizovateli za neodvedené odpisy DNM a DHM                          51,71 Kč 
Fond odměn             50.000,00 Kč 
Fond rezervní                  1.534.196,05 Kč 

- zároveň uvolnit částku ve výši 1.144.248,00 Kč do investičního fondu 
 
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou: 
Kladný hospodářský výsledek organizace za rok 2016 je celkem 0,00 Kč. 
 
3. RM bere na vědomí zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách v příspěvkových organizacích 

města Kralupy nad Vltavou v roce 2016. 

 
Bod programu: Schválení účetní závěrky PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou za rok 2016   
usnesení č.: 17/8/6/2 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou za účetní 
období 2016, sestavenou ke dni 31. 12. 2016. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Členství v Bohemia Centralis s.p.o. 
usnesení č.: 17/8/8/1 
1. RM doporučuje ZM schválit členství města Kralupy nad Vltavou v Bohemia Centralis s.p.o., Husovo nám. 

68, Beroun 1, 266 01,  IČO 712 46 070. 
2. RM doporučuje ZM schválit pracovníkem odpovědným za komunikaci s Bohemia Centralis s.p.o., Husovo 

nám. 68, Beroun 1, 266 01,  IČO 712 46 070 paní Bc. Evu Bartošovou. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru KS za období 
3/2017 
usnesení č.: 17/8/8/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z Odboru kanceláře starosty za období březen 2017. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ - Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/8/8/3 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy 
nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Nákup dopravního automobilu pro 
JSDH Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek: 

• STS Prachatice, a.s., Těšovice 62, 384 21 Husinec, IČ: 60826983 

• THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 

• KOBIT THZ, s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920 

• PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod, IČ: 00549142 

• IVACAR Ivančice, spol. s r.o., Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČ: 48906719 
4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 

• Libor Lesák, místostarosta 

• Marcela Švecová, vedoucí odboru KS 
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• Lukáš Hodík, DiS., krizové řízení města 
Náhradníci:  

• Ing. Marek Czechmann, místostarosta 

• Aleš Levý, referent odboru KS 

• Pavel Vosyka, referent odboru KS 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2017/2018 

usnesení č.: 17/8/9/1 
RM schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách mateřských škol pro školní rok 2017/2018: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka: 
Ve všech dvanácti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy. 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
Ve všech deseti třídách bude zvýšen počet dětí z 24 na 25. Ani po povolení výjimky nebude překročena 
kapacita mateřské školy.  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace:  
Ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28. Ani po povolení výjimky nebude překročena kapacita mateřské 
školy. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas se zapojením se do projektu vyhlášeného MŠMT 
usnesení č.: 17/8/9/2 
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, zapojení se do výzvy projektu OP VVV 
02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením DPP mezi ZŠ Komenského a ředitelkou školy ZŠ 
Komenského 
usnesení č.: 17/8/9/3 
RM schvaluje, aby Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198, okres Mělník, příspěvková organizace, pracovala na dohodu o provedení práce jako projektový manažer 
v rámci projektu Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003637. 

 
Bod programu: Výběr dodavatele – Dodávka stavebního materiálu 
usnesení č.: 17/8/9/4 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Dodávka stavebního materiálu“ 
s dodavatelem Montako - obchod, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24235598, za 
nabídnuté ceny, které budou přiloženy ke kupní smlouvě. 

 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpisu rozpočtu PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  - odpisy 
služebního vozidla 
usnesení č.: 17/8/9/5 
1. RM schvaluje navýšení nákladů rozpočtu na účtu 551 – Odpisy – o částku 33.103,- Kč 
2. RM schvaluje navýšení výnosů účtu 648 – Čerpání fondů – o částku 33.103,- Kč 
3. RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu pro rok 2017 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
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XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy  
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 25 
usnesení č.: 17/8/11/1  
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 25 ze dne 14.03.2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 2/2017 
usnesení č.: 17/8/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise č. 02/2017 ze dne 27.02.2017. 
2. RM bere na vědomí návrh kulturní komise na přidělení programových dotací na podporu zájmových 

aktivit v roce 2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Ekologické komise č.13 
usnesení č.: 17/8/11/3  
RM bere na vědomí zápis z jednání Ekologické komise č. 13 ze dne 21.03. 2017  

 
Bod programu: Komise školská a prevence kriminality    
usnesení č.: 17/8/11/4  
1. RM bere na vědomí zápis Komise školské a prevence kriminality č. 03/2017 ze dne 14.03.2017. 
2. RM bere na vědomí doporučení komise školské a prevence kriminality ke znovuzvážení návrhu Mgr. 

Kateřiny Viktorové na odstranění nebo výměnu laviček před Domem dětí a mládeže, Kralupy nad 
Vltavou, a zabránění tak bezdomovcům ležet a popíjet alkohol v bezprostřední blízkosti DDM. 

3. RM bere na vědomí doporučení komise školské a prevence kriminality na rozdělení komise školství a 
komise prevence kriminality v příštím volebním období na dvě samostatné komise.  

4. RM bere na vědomí doporučení komise školské a prevence kriminality zvolit do komise prevence 
kriminality zástupce škol, policie ČR, městské policie a OSPOD. 

5. RM bere na vědomí doporučení komise školské a prevence kriminality od příštího roku sloučit akce 
prevence kriminality pod jednu akci. 

 
Bod programu: Zápis Komise sociálně-právní ochrany dětí  
usnesení č.: 17/8/11/5  
RM bere na vědomí Zápis č. 3 Komise sociálně-právní ochrany dětí ze dne 16. 03. 2017. 

 
Bod programu: Zápis č. 2 Komise výstavby a dopravy a doporučení z jednání komise   
usnesení č.: 17/8/11/6  
1. RM bere na vědomí zápis č. 2 Komise výstavby a dopravy ze dne 28. 03. 2017. 
2. RM ukládá odboru RIaSM provést poptávkové řízení na zpracování studie na akci: „Parkovací stání v ulici 

Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ na pozemku prc. č. 566/10 a 785 (v místě označené jako parkovací stání 
č. 1-12  - viz příloha). 

 
Bod programu: Rozdělení programových a individuálních dotací na činnost sportovních oddílů a sportovní 
akce 
usnesení č.: 17/8/11/7  
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro Basketbalový klub Kralupy – 
junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 85.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
1.2. RM doporučuje ZM schválit 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, V Luhu 
1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
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2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 
22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 128.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
2.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
3.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 
22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 120.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
3.2. RM doporučuje ZM schválit 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 FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
4.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 
47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 96.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
4.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
5.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro  FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE 
KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
80.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
5.2. RM doporučuje ZM schválit 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, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
6.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro Ing. Radka Jíchu – 
Horolezecký oddíl, narXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 57.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
6.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Ing. Radka Jíchu – Horolezecký oddíl, nar. XXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
7.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro Rugby Club Kralupy nad 
Vltavou, z.s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 61.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
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7.2. RM doporučuje ZM schválit 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, z.s., IČ: 22841555, Přemyslova 
470, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
8.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 406.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
8.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, 
Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
9.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro Tiger-Jiu Jitsu, z. s., IČ: 
70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 61.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
9.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger-Jiu Jitsu, z. s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
10.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl 
judo, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01,  ve výši 93.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
10.2. RM doporučuje ZM schválit 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, sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
11.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl 
kanoistiky, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 51.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
11.2. RM doporučuje ZM schválit 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 kanoistiky, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 51.000,- Kč. 
 
12.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl 
volejbalu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 137.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
12.2. RM doporučuje ZM schválit 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. 
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13.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. – Plavecký 
oddíl (POKr), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 116.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
13.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
14.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický 
oddíl (KČT), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 151.000,- Kč.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
14.2. RM doporučuje ZM schválit 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. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
15.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro Ski klub Kralupy, z. s., IČ: 
68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 39.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
15.2. RM doporučuje ZM schválit 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 Ski klub Kralupy, z. s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
16.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s., - Moderní 
pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 26.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
16.2. RM doporučuje ZM schválit 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, sídl. Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
17.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na činnost oddílu a energie v roce 2017, ve výši 66.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
17.2. 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. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na činnost oddílu a energie v roce 2017. 
 
18.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na činnost oddílu a energie v roce 2017, ve výši 39.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
18.2. 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 krasobruslení, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na činnost oddílu a energie v roce 2017. 
 
19.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Gladiator Training, z. s., IČ: 04511701, 
Chvatěruby č.p. 27, PSČ: 278 01, ve výši 19.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
19.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Gladiator Training, z. s., IČ: 04511701, Chvatěruby č.p. 27, PSČ: 278 01. 
 
20.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ: 22855904, 
Předmostí 705, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 37.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
20.2. 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 Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ: 22855904, Předmostí 705, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01. 
 
21.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Klub vodních sportů Kralupy, IČ: 47007433, 
Nábřeží Jana Rysa 831, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 10.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
21.2. 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 Klub vodních sportů Kralupy, IČ: 47007433, Nábřeží Jana Rysa 831, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
22.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Oh Do Kwan z. s., IČ: 22724869, Větrná 
387, Kožlany, PSČ: 331 44, ve výši 37.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
22.2. 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 Oh Do Kwan z. s., IČ: 22724869, Větrná 387, Kožlany, PSČ: 331 44. 
 
23.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou – oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 
40.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
23.2. 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 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou – oddíl Soptíci, IČ: 
42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
24.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, Minice, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 17.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
24.2. 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 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, Minice, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
25.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, 
Klicperova 469, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 26.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
25.2. 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 SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova 469, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01. 
 
26.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro Petru Klozovou – Studio ATAK – klub 
aerobiku, IČ: 66407974, Přemyslova 461, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 32.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
26.2. 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 Petru Klozovou – Studio ATAK – klub aerobiku, IČ: 66407974, Přemyslova 461, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
27.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s., - Oddíl silový trojboj, IČ: 
14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 7.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
27.2. 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 silový trojboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
28.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s., - Oddíl stolního tenisu, 
IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 9.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
28.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s., - Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
29.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost pro TJ KRALUPY, z. s., - Šachový klub Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, ve výši 16.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
29.2. 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., - Šachový klub Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
30.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Mezinárodní závody Berlín, ve výši 25.000,- Kč. 
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Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
30.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Mezinárodní závody Berlín. 
 
31.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 
00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Závody všestrannosti pro předškoláky, ve 
výši 1.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
31.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Závody všestrannosti pro předškoláky. 
 
32.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 
00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Atletický čtyřboj, ve výši 2.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
32.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Atletický čtyřboj. 
 
33.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 6. ročník Mistrovství Kralupska v ropeskippingu, ve výši 8.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
33.2. 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 FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci 6. ročník Mistrovství Kralupska v ropeskippingu.  
 
34.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 7. ročník Kralupského poháru v aerobiku, ve výši 9.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
34.2. 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 FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci 7. ročník Kralupského poháru v aerobiku. 
 
35.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci 7. ročník Halloween aerobic, ve výši 9.500,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
35.2. 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 FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 
01, na akci 7. ročník Halloween aerobic. 
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36.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Středočeský pohár nejmladšího žactva, ve výši 
14.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
36.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Středočeský pohár nejmladšího žactva 
 
37.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Krajská základní soutěž žactva, ve výši 10.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
37.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Plavecký oddíl (POKr), IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Krajská základní soutěž žactva. 
 
38.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci ČPM v moderním pětiboji – 1. kolo, ve výši 16.500,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
38.2. 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 pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci ČPM v moderním pětiboji – 1. kolo. 
 
39.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Atletický čtyřboj, ve výši 12.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
39.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Atletický čtyřboj. 
 
40.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 
70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Mezinárodní turnaj U15G, ve výši 27.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
40.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Mezinárodní turnaj U15G. 
 
41.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 
70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Street open 2017, ve výši 8.500,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
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41.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Street open 2017. 
 
42.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Přespolní zářijový běh, ve výši 7.500,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
42.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Přespolní zářijový běh. 
 
43.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MČR v moderním pětiboji kategorie U15, ve výši 
9.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
43.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MČR v moderním pětiboji kategorie U15. 
 
44.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MČR v moderním pětiboji kategorie U11, ve výši 
12.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
44.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MČR v moderním pětiboji kategorie U11. 
 
45.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MČR v moderním pětiboji kategorie U13, ve výši 
1.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
45.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ Kralupy, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci MČR v moderním pětiboji kategorie U13. 
 
46.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z. s., IČ: 04511701, Chvatěruby 
č.p. 27, PSČ: 278 01, na akci Gladiator Challenge 2017, ve výši 19.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 
2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
46.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Gladiator Training, z. s., IČ: 04511701, Chvatěruby č.p. 27, PSČ: 278 01, na akci 
Gladiator Challenge 2017. 
 
47.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci KRALUPY OPEN 2017, ve výši 22.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
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z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 
47.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, 
na akci KRALUPY OPEN 2017. 
 
48.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Sportovní čtyřboj kolektivních sportů, ve výši 9.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
48.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, 
na akci Sportovní čtyřboj kolektivních sportů. 
 
49.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Rookie Floorball Cup 2017 – přípravka a elévové, ve výši 4.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
49.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, 
na akci Rookie Floorball Cup 2017 – přípravka a elévové. 
 
50.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., 
IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Fotbalový turnaj v Rimini (Itálie) 
ročník 2007, ve výši 29.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským sdružením). 
50.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, Třebízského 
945, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Fotbalový turnaj v Rimini (Itálie) ročník 2007. 
 
51.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Klub vodních sportů Kralupy, IČ: 47007433, Nábřeží 
Jana Rysa 831, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Kralupská Míle 2017 (10. ročník), ve výši 37.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
příspěvky občanským sdružením). 
51.2. 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 Klub vodních sportů Kralupy, IČ: 47007433, Nábřeží Jana Rysa 831, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Kralupská Míle 2017 (10. ročník). 
 
52.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 47006668, V Olších 498, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akci Zimní fotbalové soustředění, ve výši 9.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky 
občanským sdružením). 
52.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FK Kralupy 1901, z. s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, 
na akci Zimní fotbalové soustředění. 
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53.1. RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, 
Chvatěruby č. p. 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti – motivační složka, ve výši 
80.000,- Kč.  
53.2. RM doporučuje ZM neschválit 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 FIT FOR YOU, o. s., IČ: 22663835, Chvatěruby č. p. 80, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování činnosti – motivační složka. 

  
Bod programu: Žádost Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou, z. s., o individuální dotaci na pronájem 
ledové plochy 
usnesení č.: 17/8/11/8  
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z. s., 

IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na úhradu ledové plochy pro 
mládež Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou, z. s., ve výši 1.000.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční příspěvky občanským 
sdružením). 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 49520342, se 
sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 

 

Bod programu: Zápis ze Sportovní komise č. 4 a 5 
usnesení č.: 17/8/11/9  
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Sportovní komise ze dne 21. 3. 2017 a zápis č. 5 z jednání Sportovní 
komise ze dne 28. 3. 2017. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Radní Martin Luksík navrhl výměnu laviček (typ zamezující polehávání) před DDM.  
 
Příští jednání Rady města proběhne 18. 4. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325. 
Zápis byl vyhotoven 4. 4. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 8 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
3. 4. 2017.  
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 4. 4. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Ing. Marek Czechmann, místostarosta           
 


