
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 13382/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

   
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. února 2018  

(RM č. 4) 
 

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

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 4 
usnesení č.: 18/4/1/1  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 3/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2018   
usnesení č.: 18/4/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR, 

v celkové výši 140.420,80 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ Kralupy nad 
Vltavou, Jodlova 111. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 140.420,80 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3114 o 140.420,80 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 1.866 Kč. Jedná se o finanční 
dar od spol. ZELEFRA s.r.o., který bude použit na rozvoj města Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. 
č. 5 – realizace investic, § 3639 o 1.866 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 1.866 
Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 240.185 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 566 (PD – Bezbariérový chodník ul. 
Přemyslova a ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 116.160 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 456 
(Snížení energetické náročnosti Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou). Jedná se o úhradu faktury za 
technický dozor a koordinátora BOZP.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 385.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5167org. 23251 
(efektivní veřejná správa). Jedná se o školení v rámci dotace - profesionalizace ve veřejné správě). 

    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vyhlášení VZ – PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech 
nad Vltavou 
usnesení č.: 18/4/4/1 
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1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – Rekonstrukce rozvodů 
elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ zadávanou v souladu s částí 3. písm. c) 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, s výjimkou uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „PD – 
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544 
- Ing. Josef Fuk – SIPK, Soborská 28, P.O.BOX 174, 160 00 Praha 6, IČ: 10159631 
- D Plus, projektová a inženýrská, a.s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Lenka Moravcová, referent oddělení ORM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 
Bod programu: Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou – projektová  
dokumentace  
usnesení č.: 18/4/4/3 
RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace ke sloučenému řízení a provedení 
stavby na akci: „Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ projektantem Ing. 
Pavlem Kubískem, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10 ve výši 198.500,- Kč bez DPH (240.185,- Kč vč DPH). 

 

Bod programu: Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou – autorský dozor  
usnesení č.: 18/4/4/4 
RM schvaluje zajištění autorského dozoru na akci: „Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu KaSS, Kralupy 
nad Vltavou“, Ing. Antonínem Ludíkem (EL4ING s.r.o.), za celkovou cenu 113.256,- Kč vč DPH. Náklady budou 
hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2018 z prostředků určených na uvedenou akci. 

 

Bod programu: “Bezbariérový chodník v ul. 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ – smluvní pokuta 
usnesení č.: 18/4/4/5 
RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty v celkové výši 15% z ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo č. obj. 
RISML/00096/2017 na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. Října, Kralupy nad Vltavou“ firmě SOVIS CZ, a.s., 
Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za prodlení s termínem dokončení stavby 
a to ve výši 293.278,28 Kč. 

 

Bod programu Vyhlášení VZ – Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení NEZ v Kralupech 
nad Vltavou 
usnesení č.: 18/4/4/6 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování studie 

proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón v Kralupech and Vltavou“ zadávanou v souladu s Pokyny 
pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 20114 – 2020, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zároveň mimo režim interních Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek schválených Radou města. 

2. RM schvaluje zadávací dokumentaci, vč. smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem „Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón v Kralupech and Vltavou“. 

3. RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení: 
- AF – CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218 
- EDIP s.r.o., Pařížská 1230/3, 301 00 Plzeň, IČ: 47307218 
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- Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 
- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94, IČ: 45797170 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Libor Lesák, místostarosta 
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP 
- Ing. Lucie Novotná, referent odboru ŽP 

Náhradníci:  
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP 
- Zuzana Valášková, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu:  Výběr dodavatele - Výměna střešní krytiny a oprava krovu, ZŠ 28. října, Kralupy nad 
Vltavou 
usnesení č.: 18/4/4/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna střešní krytiny a oprava 
krovu, ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Dominik Davídek, Chvatěruby 188, 278 01 
Chvatěruby, IČ: 86995383, za celkovou cenu 2.072.708,30 Kč bez DPH, resp. 2.507.997,04 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Snížení energetické náročnosti budovy bytového domu, Chelčického 687, Kralupy nad  
Vltavou – výkon technického dozoru investora  
usnesení č.: 18/4/4/8 
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora se společností Warantia 
s.r.o., Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník na akci „Snížení energetické náročnosti budovy bytového domu, 
Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“ v celkovém finančním objemu 64.000,- Kč bez DPH, tj. 77.440 Kč vč. 
DPH.  

Bod programu: Podání žádosti o dotaci – Rekonstrukce parku  - náměstí J. Seiferta 
usnesení č.: 18/4/4/9 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce – náměstí J. Seiferta“ s termínem realizace akce 
2019 - 2023 v návaznosti na obdržení dotace.  

Bod programu: Podání žádosti o dotaci – Park Přátelství  
usnesení č.: 18/4/4/10 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Park Přátelství“ s termínem realizace akce podzim 2018 nebo 
jaro 2019 v návaznosti na obdržení dotace, v celkových rozpočtových nákladech 2 162 658,41 Kč dle 
předloženého projektu.  
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene –  kanalizační a vodovodní  přípojka v k.ú.Mikovice 
usnesení č.: 18/4/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí, kanalizační a vodovodní přípojky  na pozemku parc. č. 64/2 v  k. ú. Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 
64/41 a parc. č. 60/6  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za 
prvních 10m a 200,- Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno 
DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o úhradu peněžité jistoty ve splátkách  
usnesení č.: 18/4/5/2 
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RM schvaluje úhradu peněžité jistoty ve výši 4.161,00 Kč, požadované v souvislosti s uzavřením nájemní 
smlouvy na byt č. 3, Cesta Brigádníků 679 s paní M. H., ve čtyřech měsíčních splátkách. Jistota musí být 
uhrazena v plné výši do 30.06.2018. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/4/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900,   paní J. B.  ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  01.03.2018 do 28.02.2019. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Smetanova 211 panu D. K., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 01.03.2018 do 28.02.2019. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Komenského čp. 198  Mgr. M. P., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2018 do 28.02.2019.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene –  plynovodní   přípojka v k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 18/4/5/4    
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu,  údržby a oprav 
inženýrských sítí, plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 156/118 v  k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 
27295567 v k. ú. Lobeček za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za prvních 10m a 400,- Kč za každý další 
běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – ZŠ Komenského 
usnesení č.: 18/4/5/5 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Komenského 198, s Dr.(Theol.) J. V., jako na byt služební,  
na dobu 1 roku.  

 

Bod programu: Nájem části pozemku parc.č. 43/9 v k.ú. Mikovice ( od ČR- SPÚ)             
usnesení č.: 18/4/5/6 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, jako nájemcem, a 
ČR-Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, jako pronajímatelem, na část pozemku parc.č. 43/9 o 
výměře  3 m2  v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za účelem realizace stavby „ Lávka přes Zákolanský potok 
v ul. Budečská stezka“, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500,-Kč/rok.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Nákup květinových pyramid 
usnesení č.: 18/4/7/1 
1. RM schvaluje nákup 4 ks květinových pyramid (kolekce TOP – v: 2 m) 
2. RM schvaluje převedení částky 112.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 377 „investiční akce odboru 

RIaSM“ na položku 9-3745-5137  „květinové pyramidy“  
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
    

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ V. Havla zřizovateli 
usnesení č.: 18/4/9/1  
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Bod programu: Oznámení ZŠ Gen. Klapálka o čerpání z fondu odměn  
usnesení č.: 18/4/9/2 
RM bere na vědomí čerpání z fondu odměn Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši 83.038 Kč. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Třebízského  
usnesení č.: 18/4/9/5 
RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové 
organizaci, následovně: 
Účet 518 – Ostatní služby                      - 60.000 Kč 
Účet 521 – Mzdové náklady        + 60.000 Kč 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise pro centrum města č.1/2018 
usnesení č.: 18/4/11/1  
1. RM bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání Komise pro centrum města, které proběhlo dne 

12.02.2018. 
2. RM schvaluje oslovit ve věci dalšího postupu oba zpracovatele studií na Adaptaci pivovarské sladovny na 

městské kulturní centrum za účelem přepracování studií dle těchto doporučených kritérií: 
 

• Navrhnout společný hlavní vstup pro muzeum a knihovnu, oddělený vstup bude pouze do prostor 
ZUŠ. 

• Nebudou navrženy žádné vstupy ze severní strany (soukromé sousední pozemky). 

• Na objektu nebude navržena šedová střecha. 

• Bude dořešena dostavba objektu směrem do Žižkovy ulice. Nutno předložit varianty dostavby 
s dodržením i bez dodržení uliční čáry. 

• Bude odstraněna později zbudovaná přístavba kotelny – objekt na pravé straně průčelí u paty 
komína. 

• Bude provedena redukce ploch určených muzeu, ZUŠ a knihovně. Přesný rozsah těchto redukcí bude 
stanoven zadavatelem po schůzce s jednotlivými řediteli dotčených příspěvkových organizací. 

• Uvolněná kapacita objektu bude využita k umístění komerčních prostor nebo DDM, 

• Navrhnout v objektu byt budoucího správce. 

• Budou navrženy vertikální komunikace a odpovídající sociální zázemí (veřejnost, personál, 
provozovny, apod.) a jednotlivé studie jejich zhotovitelé oficiální cestou projednají s KHS a s HZS. 

• Ve studiích bude uveden údaj o mᵌ obestavěného prostoru. 

• Zpracovatelé aktualizují své studie dle výše uvedených kritérií za částku 50 000 Kč bez DPH. 

• V průběhu rozpracovanosti bude s oběma zpracovateli uskutečněna společná schůzka se členy 
Komise pro centrum města. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 02/2018 
usnesení č.: 18/4/11/2  
RM bere na vědomí zápisy z jednání kulturní komise č. 02/2018 ze dne 15.02.2018 včetně vyhodnocení 
došlých žádostí o programovou dotaci na podporu zájmových aktivit pro rok 2018. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 34 
usnesení č.: 18/4/11/3 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 34 ze dne 13.02.2018. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM - Návrh rozdělení programových dotací + zápis číslo 1/2018 
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usnesení č.: 18/4/11/4 
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Oh Do Kwan, IČ: 22724869, Větrná 387, Kožlany, PSČ 

331 44, ve výši 41.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 

položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

1.2. 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, IČ: 22724869, Větrná 387, Kožlany, PSČ 331 44.  

 
2.1.   RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova 469, 

Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 28.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na 
podporu sportu). 

2.2 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, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 

 
3.1.   RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl stolního tenisu, IČ: 

14799146, Sídliště Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 10.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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. – Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
4.1.   RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Šachový klub, IČ: 14799146, 

Sídliště Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 20.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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. – Šachový klub, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
5.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z.s., 

IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 222.500,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 Basketbalový klub Kralupy – junior, z.s., 
IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
6.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ: 

03523390, Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 36.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Diamond Gym fitness club, IČ: 03523390, 
Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
7.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, 

Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 243.500,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 
2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 

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 FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 
1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
8.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro  FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, 

Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 163.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu). 

8.2.  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, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
9.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY 

n/VLTAVOU, z.s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 166.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

9.2.  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. 

 
10.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, 

V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 230.400,- Kč.  Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 
498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
11.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, 

Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 62.000,- Kč.  Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

11.2.  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 Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, 
Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
12.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou 

z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 88.500,- Kč. Dotace 
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bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 
06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
13.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ:  22855904, 

Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 36.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 Jiu-Jitsu Kralupy z.s., IČ:  22855904, Předmostí 
705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
14.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., 

IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 70.800,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., 
IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
15.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad 

Vltavou – Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
54.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

15.2.  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 Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou 
– Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
16.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, Kralupy nad Vltavou – Minice, PSČ 278 01, ve výši 48.900,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

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 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice, 
IČ: 65601301, Na Vršku 196, Kralupy nad Vltavou – Minice, PSČ 278 01. 

 
17.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro SKI klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, 

Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 99.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

17.2.  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. 
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18.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, 

V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 75.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 
2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 

18.2.  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. 

 
19.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 141.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

19.2.  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. 

 
20.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl judo, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 170.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

20.2.  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. 

 
21.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 62.400,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

21.2.  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. 

 
22.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl krasobruslení, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 220.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

22.2.  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 krasobruslení, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
23.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 262.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
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23.2.  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. 

 
24.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Plavecký oddíl 

Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 238.500,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

24.2.  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 Kralupy 
(POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
25.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 45.500,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

25.2.  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. – Silový trojboj, IČ: 14799146, 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
26.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Tenisový oddíl, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 136.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

26.2.  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. – Tenisový oddíl, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
27.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl 

(KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 198.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

27.2.  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. 

 
28.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad 

Vltavou, atletický oddíl, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 84.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

28.2.  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 Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou, 
atletický oddíl, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
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29.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad 
Vltavou – Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 
01, ve výši 18.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

29.2.  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 Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou - 
Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
30.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad 

Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 176.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

30.2.  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, Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
31.1.  RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Sdružení na podporu TS Naděje 

Kralupy nad Vltavou, o. s., IČ: 01949179, nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 01, ve 
výši 54.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

31.2.  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, Sdružení na podporu TS Naděje Kralupy nad 
Vltavou, o. s., IČ: 01949179, nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 01. 

32.        RM schvaluje vyloučení Slingshot Clubu Kralupy nad Vltavou z dotačního řízení z důvodu chybně 
podané žádosti a nedoložení povinných příloh ani po dodatečné výzvě do stanoveného termínu.  

33. RM bere na vědomí zápis číslo 1/2018 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou 
ze dne 07.02.2018. 

 

Bod programu: Sociální a zdravotní komise 
usnesení č.: 18/4/11/5 
RM bere na vědomí Zápis č. 27 Sociální a zdravotní komise ze dne 14.02.2018. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 18/4/11/6 
RM bere na vědomí zápis z jednání č. 2 ze dne 14.02.2018 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Jmenování výběrové komise – konkurz na ředitele ZŠ 28. října 
usnesení č.: 18/4/13/1 
RM jmenuje Petra Holečka a Mgr. Jiřinu Hereinovou jako zástupce města za členy výběrové komise ve 
vyhlášeném konkurzu na ředitele ZŠ 28. října. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ V. Havla zřizovateli 
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usnesení č.: 18/4/9/1  
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, 
příspěvkové organizace. 

 
Bod programu: Žádost o přistavení kontejneru na separovaný odpad tetrapaku 
usnesení č.: 18/4/9/3 
RM schvaluje žádost Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové 
organizace, o přistavení kontejneru na separovaný odpad tetrapaku. 

 
Bod programu: Žádost o příspěvek z rozpočtu města  
usnesení č.: 18/4/9/4 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 5/2018 – převod finančních prostředků ve výši 55.000 Kč 
z rezervy města na kap. č. 2, § 3111, pol. 5331, na úhradu nákladů za službu pověřence pro ochranu osobních 
dat, pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše. 

 
Bod programu: Žádost o příspěvek z rozpočtu města  
usnesení č.: 18/4/9/6 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 5/2018 – převod finančních prostředků ve výši 60.000 Kč 
z rezervy města na kap. č. 2, § 3111, pol. 5331, na úhradu nákladů za službu pověřence pro ochranu osobních 
dat, pro Mateřskou školu Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 12. 3. 2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 27. 2. 2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 4 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 26. 2. 2018. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 27. 2. 2018 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                         Libor Lesák, místostarosta   
 


