
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 18776/2018/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

  
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. března 2018  

(RM č. 5) 
 

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. 5 
usnesení č.: 18/5/1/1  
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4/2018 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Výroční zpráva města Kralupy nad Vltavou za rok 2017, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.  
o svobodném přístupu k informacím  
usnesení č.: 18/5/2/1 
RM bere na vědomí Výroční zprávu města Kralupy nad Vltavou za rok 2017, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. 
o svobodném přístupu k informacím. 

 

Bod programu: Schválení nového organizačního řádu města  
usnesení č.: 18/5/2/2 
RM schvaluje Organizační řád města Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění, s účinností od 1. 4. 2018.  

 

Bod programu: OZV města č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném 
prostranství  
usnesení č.: 18/5/2/3 
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů a žebrání na veřejném prostranství, v předloženém znění.  

 

Bod programu: Návrh na navýšení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2018 
usnesení č.: 18/5/2/5 
RM schvaluje navýšení počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2018, na 
počet 123 zaměstnanců (117 pracovních tabulkových míst, 6 zaměstnanců na MD a RD).  

 

Bod programu: Platový výměr ředitelky základní školy Komenského nám. 
usnesení č.: 18/5/2/6 
RM bere na vědomí platový výměr ředitelky „Základní školy Komenského nám., Kralupy nad Vltavou“ – Mgr. 
Jiřiny Hereinové, dle přílohy č. 1 materiálu. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2018   
usnesení č.: 18/5/3/1 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). Jedná se 
o opravu sociálního zařízení ZŠ Václava Havla. 
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Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2017   
usnesení č.: 18/5/3/2 
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou za 
rok 2017. 
    

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2017 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 18/5/4/1 

1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000,- Kč CVČ Palouček, z.s., Ve Starém Lobečku 358, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 02057514, na Western na Paloučku a country festival a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 42.000,- Kč TJ Kralupy, z.s., - oddíl KČT, sídl. 
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na Turistické pochody pro veřejnost a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s., tř. 
Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181, na Kralupy – čisté město – město pro život a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč TJ Sokol Zeměchy, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 47007231, na Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Markétě Hrdinové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na Musicfest (17. ročník) a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

6. RM schvaluje vyloučení žadatele BK Kaučuk Kralupy, z.s., Chudinecká 1059/30, 102 00 Praha 
z dotačního řízení z důvodu nezpůsobilého žadatele dle programu na podporu zájmových aktivit 
v Kralupech nad Vltavou, vyhlášeného městem dne 27.12.2017. 

7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16.000,- Kč InGarden, z.s., Nad Primaskou 292/45, 100 00 
Praha 10, IČ: 22857940, na Humoristickou výstavu Pavla Kantorka a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

8. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč Veronice Jedlinkové, Čechova 
621/32, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600037, na Country saloon se skupinou Rangers Band a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

9. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000,- Kč Sdružení diabetiků, územní organizace, V Zátiší 
1003/207, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49519239, na činnost Nadace SDČR, územní organizace se 
sídlem Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 
27.12.2017. 

10. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 46.000,- Kč Junáku – český skaut, středisko Střelka Kralupy nad 
Vltavou, z.s., Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 18621121, na Skautské dětské letní 
tábory 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 
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11. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč Kruhu přátel hudby Kralupy nad 
Vltavou, Jana Palacha 744/12, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765, na 46. ročník hudebních 
slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

12. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 32.000,- Kč Farní charitě Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na Kralupské vinobraní a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

13. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč ČSCH ZO Kralupy, Kralupy nad Vltavou, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70913463, na činnost ZO ČSCH a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

14. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Kláře Kloučkové, Purkyňovo nám. 228, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578907, na činnost Galerie VK 37 pro rok 2018 a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

15. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19.000,- Kč Vlastě Brixové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na Senior Minichor a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

16. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Spolku rodáků a příznivců Města Kralupy nad 
Vltavou, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na Podporu spolků pro starší 
občany a aktivity pro seniory a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 
27.12.2017. 

17. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 58.000,- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 
Minice, Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65601301, na Oslavy výročí 90 let od založení 
SDH Minice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

18. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč Mgr. Jaroslavě Veselé, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na Veselý kroužek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

19. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Ing. Denysovi Luksíkovi, J. Holuba 237, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 06221165, na Příměstský fotbalově – sportovní tábor a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

20. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč Kruhu přátel Prahy, z.s., sídl. U Cukrovaru 1076, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879, na činnost Kruhu přátel Prahy a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

21. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč Jozefu Burandovi, Na Vršku 345, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 03566340, na Podporu kulturního dění v Minicích a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

22. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Mgr. Miloslavu Bálkovi, Bolebořská 
535/4, 184 00 Praha 8, IČ: 721697049, na Podporu tenisových kempů pro děti a mládež z Kralup nad 
Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 
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23. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 56.000,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení, 
z.s., V Zátiší 1016, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na hudební festival Bluegrass Advent – 
21. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

24. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Markovi Ptáčníkovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na Podporu šipkařského klubu Krkavci Kralupy a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

25. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci 
Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70975523, na Modernizaci 
prostor pro kroužek mládeže při ČRS, z.s., místní organizaci Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace 
Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70975523, na Péči o děti a 
mládež při ČRS, z.s., místní organizace Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 
2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

27. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Pavlovi Rychtaříkovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Dva a dva schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

28. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16.000,- Kč Základní kynologické organizaci Kralupy nad 
Vltavou – Strachov, Strachov, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75141108, na Kralupskou ťapku a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

29. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Komornímu orchestru Dvořákova kraje, z.s., nám. J. 
Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na Finanční podporu činnosti Komorního 
orchestru Dvořákova kraje pro rok 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

30. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Centru D8, o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice 
nad Labem, IČ: 26681471, na Lampionový průvod a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

31. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Horolezeckému oddílu Kralupy nad Vltavou, z.s., 
Čechova 546/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06794505, na Dopolední lezení pro rodiče s dětmi a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

32. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč spolku Hudba staví chrámy, z.s., Chmelova 212, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na Soubor koncertů na podporu obnovy tradice v Zeměchách a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

33. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Jiřímu Veselému, sídl. U Cukrovaru 
1066, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 05413117, na Příměstské fotbalové kempy a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

34. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37.000,- Kč Tanečnímu a pohybovému studiu Zuzany Štarkové, 
Heřmanova 8, 170 00 Praha 7, IČ: 60218894, na Taneční koncert a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 
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35. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19.000,- Kč Mysliveckému spolku Kralupy Nelahozeves, Růžové 
údolí 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 0139021, na Zazvěření honitby a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

36. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč Lesní mateřské škole Kulíšek, Krakovská 430, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26549671, na Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

37. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Dvořákovu komornímu sboru, o.s., sídl. U 
Cukrovaru 1076, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na Hudební velikán Leoš Janáček – 90. 
výročí úmrtí a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

38. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Dvořákovu komornímu sboru, o.s., sídl. U 
Cukrovaru 1076, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na 20. výročí založení Dvořákova 
komorního sboru a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

39. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Věře Čížkové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na Muzeum historických kočárků a panenek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

40. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Dušanovi Sikelovi,, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na Tenisový příměstský tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

41. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Spolku Artuš, z.s., Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 01564480, na Letní dílny 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

42. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč Jaroslavu Melichovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na Klubovou činnost pro seniory města Kralupy nad Vltavou a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

43. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč Loutkovému souboru Rolnička, nám. J. Seiferta 698, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na podporu činnosti Loutkového soubor Rolnička a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

44. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 42.000,- Kč Markétě Wagnerové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na Kralupský talent – dětská pěvecká soutěž a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

45. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000,- Kč Evě Slámové, Dvořákova 469/43, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, IČ: 61119661, na Letní dětský tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

46. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na Za Vodou 2018 – Divadelní festival 
18. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

47. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na ScénaFest 2018 a schvaluje uzavření 
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

48. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Společnosti pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na Kralupský 
festival Lednový Underground – hudba napříč žánry (14. ročník) a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

49. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, 
Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 42741777, na Podporu kralupských soptíků a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

50. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 34.000,- Kč PhDr. Radomíru Dvořákovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na činnost Kralupských žesťových sólistů a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na 
podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

 
Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Makarenkova a chodníku v ul. Kyjevská, Kralupy nad Vltavou – 
žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
usnesení č.: 18/5/4/2 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana P. T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na 
základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Makarenkova a chodníku v ulici Kyjevská, Kralupy nad 
Vltavou. Důvodem je provedení nové vodovodní přípojky pro stávající rodinný dům čp. 124 v ulici Kyjevská, 
Kralupy nad Vltavou. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Arbesova, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení výjimky ze 
stavební uzávěry 
usnesení č.: 18/5/4/3 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro paní A. M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to 
na základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Arbesova, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je provedení 
nových přípojek (voda, kanalizace, plyn) pro nový rodinný dům na pozemku parc. č. 267/1 a 267/2 v ulici 
Arbesova, Kralupy nad Vltavou. Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM za 
období únor 2018 
usnesení č.: 18/5/4/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období únor 2018. 

 

Bod programu: Rozšíření parkovacích stání, Lobeč, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/5/4/5 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: RISML/00063/2016 na rozšíření předmětu díla 

akce: „Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“ o rekonstrukci zbylého úseku plochy stávajícího parkoviště, 
včetně přilehlých zelených ploch, chodníků a vjezdu, uzavřené mezi městem Kralupy nad Vltavou a 
společností NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ:24767417. 

2. RM ukládá odboru RIaSM pokračovat v akci: „Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“, dle původního zadání 
předmětu smlouvy při zachování rozsahu stávající projektové dokumentace, vypracované spol. NOZA, 
s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417. 

 

Bod programu:  Výběr komoditní burzy a realizace burzovního obchodu na vybrané komoditní burze 
(nákup elektřiny/plynu) pro město a jeho organizace  
usnesení č.: 18/5/4/7 
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1. RM schvaluje nákup elektřiny a plynu pro město a jeho organizace, vč. Kralupské sportovní, spol. s r.o., a 
to na komoditní burze v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů. 
2. RM schvaluje výběr komoditní burzy společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem 

Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 27865444 v souladu s interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

3. RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů se společností POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 27865444 (PXE) za cenu služeb 
stanovených dle Sazebníku poplatků společnosti PXE. 

4. RM schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky mezi městem a všemi 
organizacemi města a s Kralupskou sportovní, spol. s r.o. 

5. RM schvaluje udělení plné moci panu místostarostovi Liboru Lesákovi k zajištění burzovních obchodů na 
komoditní burze společnosti PXE. 

 

Bod programu: Cenová nabídka na zpracování PD – Řešení zpevněných ploch v centru města  
Kralupy nad Vltavou – etapy IV. 
usnesení č.: 18/5/4/8 
1. RM schvaluje odboru RIaSM důvod pro udělení výjimky dle Části 5. Obecných ustanovení, písm. r) 

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je přímá návaznost projektové 
dokumentace na již zpracovanou dopravní studii a na první tři etapy rekonstrukce zpevněných ploch 
v centru města, jejímž zhotovitelem byla společnost Atelier DUK, s.r.o. 

2. RM schvaluje výjimku dle Části 5. Obecných ustanovení, písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, a to možnost zadat veřejnou zakázku přímým zadáním vybranému dodavateli ve věci 
zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a územní rozhodnutí na akci 
„Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“. Zpracování předmětné 
dokumentace bude zadáno přímo zhotoviteli Ateliér DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 5, za celkovou cenu 840 
950 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. 

3. RM schvaluje technickou úpravu rozpočtu, převod finančních prostředků ve výši 848 750 Kč (PD + 
zaměření) z 5 3639 6121 org. 517 (Řešení zpevněných ploch v centru města III. etapa) na kap. 5 3639 
6121 org. 567 (Řešení zpevněných ploch v centru města IV. etapa). 

 

Bod programu: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa – vícepráce 
usnesení č.: 18/5/4/9 
1. RM schvaluje realizaci víceprací v rámci akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad 

Vltavou – II. etapa“ v celkové výši 307 699,43 Kč vč. DPH, zhotovitelem Gardenline s.r.o., Šeříkova 
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. 
objednatele: RISML/00116/2017. 

2. RM schvaluje technickou úpravu rozpočtu, převod finančních prostředků ve výši 307 699,43 Kč z 5 3639 
6121 org. 517 (Řešení zpevněných ploch v centru města III. etapa) na kap. 5 3639 6121 org. 512 (Řešení 
zpevněných ploch v centru města II. etapa). 

 

Bod programu: Cenová nabídka na statické zajištění nároží objektu sladovny 
usnesení č.: 18/5/4/10 
1. RM schvaluje zhotovitelem statického zajištění nároží objektu bývalé sladovny pana Martina Novotného 

– MALBOS, Vodárenská 1180, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 65600541, za celkovou cenu 230 868 Kč 
vč. DPH. Se zhotovitelem bude uzavřena SOD. 

2. RM schvaluje technickou úpravu rozpočtu, převod finančních prostředků ve výši 230 868 Kč z 5 3639 
6121 org. 517 (Řešení zpevněných ploch v centru města III. etapa) na kap. 5 3639 6121 org. 512 (Řešení 
zpevněných ploch v centru města II. etapa). 

 

Bod programu: Schválení smlouvy č. 04671722 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
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prostředí České republiky 
usnesení č.: 18/5/4/11 
RM schvaluje Smlouvu č 04671722 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního podání České republiky 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

Bod programu: Výběr dodavatele – Oprava soc. zařízení, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/5/4/12 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava soc. zařízení, ZŠ V. Havla, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MONTAKO – stavební s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 24180416, za celkovou cenu 2.299.302,65 Kč bez DPH, resp. 2.782.156,21 Kč s DPH. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o povolení hostování cirkusu Varieté CRAMER  
usnesení č.: 18/5/5/1 
RM schvaluje pronájem pozemku pp.36/1 v k. ú. Lobeč od 29.03.2018 do 01.04.2018 za účelem hostování 
cirkusu Varieté CRAMER, zastoupeného paní A. C., Na Louži 21, Praha 10, IČ 44866119, za částku 1.000,-
Kč/den. 

 

Bod programu: Návrh na výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.7/14/700/RIaSM 
usnesení č.: 18/5/5/2 
RM  schvaluje výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.7/14/700/RIaSM uzavřenou s Ing. 
Jiřím Lněníčkem. 

 
Bod programu: Žádost o pronájmu pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/5/5/3 
RM  schvaluje záměr města propachtovat pozemky par. č. 291/2, 291/3, 294/1, 294/2,  294/3, 294/5, 
294/12,  294/9, 298/1 a 298/2 vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem chovu hospodářských zvířat za cenu 
3.000,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců. Záměr města bude zveřejněn  na 
úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Žádost o souhlas s vybudováním sociálního zařízení v objektu Třebízského 524 
usnesení č.: 18/5/5/4    
RM  schvaluje vybudování sociálního zařízení (1x WC a 1 x umyvadlo) v přízemí objektu  Třebízského čp. 524 
na náklady nájemce E. K., za podmínky předložení  projektu stavebních úprav ke schválení odboru RIaSM a 
zajištění vydání stavebního povolení na vlastní náklady. 

 

Bod programu: Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 398/1 v k.ú. Mikovice dohodou 
usnesení č.: 18/5/5/5 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 273/98/719/SM, uzavřené  na nájem pozemku parc. č. 398/1 v k. 
ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře 353 m2, s H. a J. F., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
dohodou ke dni 15.03.2018. 

 

Bod programu: Návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v čp. 900 Havlíčkova a  čp. 101 Na Hrádku    
usnesení č.: 18/5/5/6 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, Havlíčkova 900 s paní M. M. na dobu neurčitou. 
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Havlíčkova 900 s panem L. D. na dobu neurčitou. 
3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Na Hrádku 101 s manželi E. a Z. P. na dobu neurčitou 

za podmínky úhrady peněžité jistoty ve výši 3násobku měsíčního nájemného. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 18/5/5/7    
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RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 30, Dr. E. Beneše 539 paní J. K. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 01.04.2018 do 31.03.2019. 

 

Bod programu: Návrh na výpovědi Smluv o nájmu nebytových prostor v čp. 1174, Lobeč  
usnesení č.: 18/5/5/8    
1. RM schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové ploše 56,80m2 v přízemí 

bytového domu čp. 1174, Lobeč, Kralupy nad Vltavou,  uzavřené dne 09.01.2012 se společností TEGUZA 
s.r.o., IČO 2541841 a společností Bona Services s.r.o., IČO 45144699. 

2. RM schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové ploše 56,80m2 v přízemí 
bytového domu čp. 1174, Lobeč, Kralupy nad Vltavou, uzavřené dne 11.07.2007 s Ing. Annou Koulovou, 
IČO 70578168.  

 

Bod programu: Nájem části pozemku parc.č.55/1 v k.ú. Mikovice (od SŽDC) 
usnesení č.: 18/5/5/9    
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, jako nájemcem, a 
Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, jako pronajímatelem, na část pozemku 
parc.č.455/1 o výměře  80 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 1600,-Kč/rok, ve znění 
uvedeném v příloze.  

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene – přístup k opěrné zdi SŽDC v  k.ú. Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 18/5/5/10    
RM schvaluje bezúplatné  zřízení věcného břemene - služebnosti  spočívající  v právu přístupu a příjezdu 
k opěrné zdi za účelem správy, údržby, oprav a modernizace 24 hodin denně, v rozsahu stanoveném 
geometrickými plány č. 1330-23/2016 a č.1340-45/2016 přes  pozemky města, parc.č.492/30, parc.č.492/31 
a parc.č.3/90 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako povinným, a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003,/7, Praha 1, jako 
oprávněným. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Dům Kněžny Emmy - žádost o individuální dotaci 
usnesení č.: 18/5/6/1    
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14863/SOC/2016. 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-14863/SOC/2016 pro Dům Kněžny 
Emmy, IČ: 70566241, Kojetická 1414, Neratovice, PSČ 277 11, na pokrytí části nákladů na pobytovou 
sociální službu pro občany s trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5339 
(Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím). 

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Dům Kněžny Emmy, IČ: 70566241, Kojetická 1414, Neratovice, PSČ 277 11. 

 

Bod programu: Jmenování členů a předsedy konkurzní komise na obsazení vedoucího  
pracovního místa ředitele ZŠ 28. října  
usnesení č.: 18/5/6/2    
1. RM jmenuje v souladu s vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, členy konkurzní komise pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou, Základní škola Kralupy nad Vltavou, se 
sídlem 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71010823: 
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Mgr. Tomáš Valášek     zástupce krajského úřadu 
Mgr. Věra Bavorová odborník v oblasti státní správy, 

organizace a řízení ve školství 
Mgr. Hana Černá   zástupce pedagogických pracovníků 

školy  
Ing. Vladimíra Hokešová   zástupce České školní inspekce 
Alena Loušová  zástupce školské rady  

2. RM ukládá starostovi města Kralupy nad Vltavou podepsat jmenování členů konkurzní komise pro 
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem 
Kralupy nad Vltavou, Základní škola Kralupy nad Vltavou, se sídlem 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ 278 01, IČ 71010823. 

3. RM jmenuje předsedou konkurzní komise pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Kralupy nad Vltavou, Základní škola Kralupy nad Vltavou, se 
sídlem 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ 71010823, pana Petra Holečka. 

4. RM jmenuje v souladu s vyhláškou č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a  konkurzních 
komisích, tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise 
pro posuzování uchazečů na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, a to: Lenku Turečkovou. 

 

Bod programu: Žádost Maltézské pomoci, o. p. s., o individuální dotaci 
usnesení č.: 18/5/6/3    
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva o 

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

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

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

 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Výběr dodavatele – Nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro  
JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice 
usnesení č.: 18/5/8/1 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup dopravního automobilu 
s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice“ s dodavatelem Auto Trutnov, 
s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270, za celkovou cenu 808 057,- Kč bez DPH, resp. 977 749,- 
Kč s DPH. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Dr. E. Beneše 
usnesení č.: 18/5/9/1  
RM schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, následovně: 
Účet 518 – Ostatní služby         - 55.000 Kč 
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Účet 521 – Mzdové náklady         + 55.000 Kč 

 
Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou za rok 2017 do rezervního fondu.  
usnesení č.: 18/5/9/2 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou za 

účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017 
2. RM schvaluje převedení částky 400.000,- Kč z kladného výsledku hospodaření MěBP za rok 2017 do 

rezervního fondu MěBP Kralupy n. Vlt. a částku 719.226,21 Kč odvést zřizovateli. 

 

Bod programu: Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ V. Havla 
usnesení č.: 18/5/9/3 
RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou, následovně: 
Účet 501 - Spotřeba materiálu       -230.000 Kč 
Účet 558 – Hmotný majetek                    +220.000 Kč 
Účet 513 – Náklady na reprezentaci      + 10.000 Kč 
Účet 518 – Ostatní služby        - 60.000 Kč 
Účet 521 – Mzdové náklady       + 60.000 Kč 
 

 

Bod programu: Kralupská sportovní, spol. s r.o. – přehledová zpráva - únor 2018 
usnesení č.: 18/5/9/4 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu Kralupská sportovní, spol. s r.o., za období únor 2018.  

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy 
nad Vltavou za rok 2017 
usnesení č.: 18/5/9/5 
1. RM schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou za účetní období 2017, 

sestavenou ke dni 31.12.2017. 
2. RM schvaluje úhradu ztráty hospodaření za rok 2017 ve výši 7.980 Kč z rezervního fondu – účet 414 

 

Bod programu: Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou za rok 2017 
usnesení č.: 18/5/9/6 
RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo S-123/SOC/2018 a její předložený text 
včetně přílohy mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem 
Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

 

Bod programu: Žádost o změnu odpisového plánu na rok 2018 
usnesení č.: 18/5/9/7 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku VLTAVA v Kralupech nad Vltavou, změnu odpisového 
plánu na rok 2018. 

 

Bod programu: Uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 18/5/9/8 
RM schvaluje uzavření Městské knihovny Kralupy nad Vltavou v sobotu 31. března 2018. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
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Bod programu: 1. Zápis komise školské a prevence kriminality 
                            2. Minimální preventivní program základních škol pro rok 2018 
usnesení č.: 18/5/11/1  
1. RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 01.03.2018. 
2. RM schvaluje rozdělení a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 2 - OSVŠaK, § 4329 – Sociální pomoc 

dětem a mládeži, položka 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO – prevence kriminality, rozpočtu na 
minimální preventivní program základních škol pro rok 2018 takto: 

Základní škola Částka v Kč  

ZŠ Václava Havla  75.055 

ZŠ Gen. Klapálka   115.562 

ZŠ Komenského nám.   104.576 

ZŠ Třebízského   55.629 

ZŠ 28. října   10.500 

ZŠ Jodlova  21.655 

Celkem 382.977 

 

 

Bod programu: Sportovní komise RM – zápis č. 2/2018 Návrh přidělení individuálních dotací na sport  
usnesení č.: 18/5/11/2  
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na akci Laser Run Kralupy, pro TJ KRALUPY, z. 
s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 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).  
1.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
2.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na celoroční přípravu Anety Loužecké 
z Horolezeckého oddílu Kralupy nad Vltavou z. s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, 
PSČ: 278 01, ve výši 60.000,- 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 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, s Horolezeckým oddílem Kralupy nad Vltavou z. s., IČ: 06794505, 
Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
3.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 2. ročník Atletického čtyřboje, ve výši 9.000,- 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 individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
4.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Moderní trojboj města Kralupy nad Vltavou, ve výši 8.000,- 
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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4.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
5.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na 2. ročník Přespolního běhu, ve výši 6.000,- 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
6.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Kateřinu Klozovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na ME a MS ve fitness aerobiku, ve výši 15.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na 
podporu sportu).  
6.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s Kateřinou Klozovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
7.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Ing. Jaroslava Floriána 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na Mistrovství republiky družstev ve střelbě z praku, ve výši 
5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 5493 (Účelové 
neinvestiční transfery fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
7.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s Ing. Jaroslavem Floriánem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx 
 
8.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na akce pro veřejnost, ve výši 21.000,- 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
9.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Tréninkovou tour, ve výši 8.000,- 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ: 278 01. 
 
10.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 
00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na účast na Všesokolském sletu, ve výši 8.000,- Kč. 
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Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
10.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s Tělocvičnou jednotou Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Bod programu: Posouzení stavu sauny v areálu Kralupské sportovní s. r.o. 
usnesení č.: 18/5/13/1 
RM ukládá odboru RIaSM provést posouzení stavu sauny v areálu Kralupské sportovní s.r.o. z hlediska 
stavebního, interiérového a hygienického a předložit návrh na rekonstrukci. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
 
Bod programu: OZV města č. 2/2018 o regulaci rušení nočního klidu  
usnesení č.: 18/5/2/4 
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2018 o regulaci rušení nočního klidu,  
v předloženém znění.      

 
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2017 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 18/5/4/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s., tř. 

Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181, na Kralupy myslí zeleně a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Márii Vackové XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na CD Sboru DG č. 5 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Bc. Pavlovi Pližingrovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na Fotografický kurz – kreslení světlem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených městem 
dne 27.12.2017. 

4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč YMCA Praha, z.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha, 
IČ: 26529122, na YMCA v Kralupech nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, 
vyhlášených městem dne 27.12.2017. 

5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Mgr. Radimovi Kusákovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na Studentský ples Dvořákova gymnázia a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2018, vyhlášených 
městem dne 27.12.2017. 
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ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání Rady města se uskuteční 26. 3. 2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 13. 3. 2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 5 města 
Kralup nad Vltavou, konané  dne 12. 3. 2018. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 13. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta                         Libor Lesák, místostarosta   
 


