č.j.: MUKV 20374/2018/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. března 2019
(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.: 19/5/1/1
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Směrnice o ochraně osobních údajů v kamerovém systému
usnesení č.: 19/5/2/1
RM schvaluje Směrnici o ochraně osobních údajů v kamerovém systému města Kralupy nad Vltavou,
v předloženém znění.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2018
usnesení č.: 19/5/3/1
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou za
rok 2018.
IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2019 a uzavření
veřejnoprávních smluv
usnesení č.: 19/5/4/1
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.800,- 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 38.300,- 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
3. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 53.500,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení,
z.s., V Zátiší 1016, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na hudební festival Bluegrass Advent –
22. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 22.300,- 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Spolku rodáků a příznivců Města Kralupy nad
Vltavou, z.s., V Luhu 1121, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na projekt Podpora spolků pro
starší občany a aktivity pro seniory a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
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uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených
městem dne 20.12.2018.
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 projekt Finanční podpora činnosti
Komorního orchestru Dvořákova kraje pro rok 2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000,- Kč Svazu diabetiků ČR, p.s., sídl. V Zátiší 1003, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 49519239, na projekt Diabetici v pohodě a ve zdravém pohybu a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM
schvaluje
poskytnutí
dotace
ve
výši
40.000,Kč
Markétě
Hrdinové,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Musicfest – 19. ročník a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s., tř.
Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181, na projekt Kralupy – čisté město 2019 a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s., tř. Budovatelů
2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181, na projekt Jak zdravě bydlet a (ještě) ušetřit? a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Janě Bálkové, Bolebořská 535, 184 00
Praha 8, IČ: 03529096, na projekt Podpora 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč Ing. Denysovi Luksíkovi, nábř. J. Holuba 237, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 06221165, na projekt Příměstský fotbalový kemp Denyse Luksíka a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 71.000,- Kč Veronice Jedlinkové, Čechova 621,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600037, na projekt 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
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 projekt Příměstské fotbalové kempy a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 36.000,- Kč Zuzaně Štarkové, Heřmanova 1088/8, 170 00 Praha
7, IČ: 60218894, na projekt Taneční koncert a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč TJ Sokol, Kralupy nad Vltavou, p.s., Jodlova 16, 278
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, na projekt Filmový festival „Expediční kamera“ a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
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 projekt Kruh přátel Prahy a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
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18. RM
schvaluje
poskytnutí
dotace
ve
výši
19.000,Kč
Vlastě
Brixové,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Senior Minichor a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro
rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
19. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč TJ Kralupy nad Vltavou, z.s., sídl. Hůrka 1046, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Volejbalový turnaj smíšených družstev „Kralupská
vánočka“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
20. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč TJ Kralupy nad Vltavou, z.s., sídl. Hůrka 1046, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Mezinárodní volejbalový turnaj smíšených družstev
dospělých a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
21. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Českému svazu chovatelů, základní organizace
Kralupy, sídl. Hůrka 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70913463, na projekt Činnost ZO ČSCH a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací
na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
22. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace
Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 866, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70975523, na projekt Péče o
děti a mládež při ČRS, z.s., místní organizace Kralupy nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro
rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
23. 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 projekt
Modernizace prostor pro kroužky mládeže 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
24. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Dvořákovu komornímu sboru, o.s.,
Cukrovar 1076, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt Svoboda v hudbě, svoboda v
hlase a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
25. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč Dvořákovu komornímu sboru, o.s., Cukrovar 1076, 278
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt Příspěvek na klávesový doprovodný nástroj a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací
na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Základní organizaci českého zahrádkářského svazu
Zeměchy II, p.s., 9. května 34, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70881944, na projekt Úprava hlavního
vjezdu do zahrádkářské osady Zeměchy II. a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.
27. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, z.s.,
Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 42741777, na projekt Podpora kralupských soptíků a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací
na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
28. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou,
z.s., Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 42741777, na projekt Pořízení vitríny pro
slavnostní prapor SDH a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.
29. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč Mgr. Jaroslavě Veselé,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Veselý kroužek pro seniory a schvaluje uzavření
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč Loutkovému souboru ROLNIČKA, z.s., nám. J.
Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na projekt Loutkový soubor ROLNIČKA, z.s. –
podpora činnosti a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Horolezeckému oddílu Kralupy nad Vltavou, z.s.,
Čechova 546/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06794505, na projekt 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Jezdecké stáji Jožánek, z.s., Na Vršku 197, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 22817271, na projekt Úprava sportoviště pro tréninkové lekce dětí a mládeže
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
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 projekt 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19.000,- Kč Mysliveckému spolku Kralupy Nelahozeves, z.s., V
Růžovém údolí 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na projekt Zazvěření honitby a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč spolku Centrum D8, o.p.s., Neklanova 2706, 413 01
Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na projekt Letní příměstské tábory a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Mgr. Jindřichu Kohmovi, sídl. Hůrka
1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 66402948, na projekt Magická noc trubadúrů 4 – Temple of
phoenixs: festival na kterém se snoubí umění hudební, divadelní, taneční, výtvarné, fotografické –
MUSICA/THEATRUM/MAGIA a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč spolku Junák – český skaut, středisko Střelka
Kralupy nad Vltavou, z.s., Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 18621121, na projekt
Skautské tábory 2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.
RM
schvaluje
poskytnutí
dotace
ve
výši
20.000,Kč
Dušanovi
Sikelovi,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Tenisový příměstský tábor a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Janu Hrdinovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
na projekt Koncert skupiny SHAKK-ATTACK a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Mgr. Ivetě Jirasové, sídl. U Cukrovaru 1088, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 71151508, na projekt Orientální vítání sluníčka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Kynologické organizaci Kralupy nad Vltavou Strachov, z.s., Chvatěruby 116, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75141108, na projekt Kralupská ťapka
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2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy,
z.s., nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Za Vodou 2019 –
Divadelní festival 19. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne
20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, z.s., nám. J.
Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Scéna Fest 2019 – Divadelní festival
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, z.s., nám. J. Seiferta
706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Festival poezie – Pod Hladinou Slov a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací
na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Evě Slámové, Dvořákova 469, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, IČ: 61119661, na projekt Letní dětský tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč Kruhu přátel hudby, z.s., Jana
Palacha 744, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765, na projekt Kruh přátel hudby Kralupy nad
Vltavou – 47. 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 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč spolku TSK MLS, z.s., Sokolská 140, 278 01 Kralupy
nad Vltavou, IČ: 07121423, na projekt Činnost TSK MLS v roce 2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro
rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč spolku TSK MLS, z.s., Sokolská 140, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, IČ: 07121423, na projekt Sametový ples TSK MLS a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč spolku Lesní mateřská škola Kulíšek, z.s., Krakovská
430, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26549671, na projekt Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací
na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč TJ Sokol Zeměchy, z.s., U Kovárny 66, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 47007231, na projekt Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s.,
Třebízského 945, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00473936, na projekt Oslavy 100 let FK Čechie
Kralupy a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Ing. Kláře Kloučkové, Purkyňovo nám. 228, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578907, na projekt Galerie VK37 pro rok 2019 a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, z.s., Jodlova 16, 278
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, na projekt Trosečníci na Sokoláku a schvaluje uzavření

str. 5

54.

55.

56.

57.

58.

59.

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM
schvaluje
poskytnutí
dotace
ve
výši
34.000,Kč
Radomíru
Dvořákovi,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Kralupští žesťoví sólisté a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 27.500,- Kč Jozefu Burandovi, Na Vršku 345, 278 01 Kralupy
nad Vltavou, IČ: 03566340, na projekt Podpora kulturního dění v Minicích a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Michalovi Pomahačovi,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Hudební festival Unity Rage a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč spolku KROK, z.s., Nerudova 801 278
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07108583, na projekt Komunitní centrum KROK a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu
zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč spolku HELL HOUSE, z.s., Palackého
nám. 1092, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07099916, na projekt Steet food fest Kralupy a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na
podporu zájmových aktivit pro rok 2019, vyhlášených městem dne 20.12.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Společnosti pro rozvoje Dvořákova
gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Otevřené
zájmové kluby, kroužky a akce při Dvořákově gymnáziu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2019,
vyhlášených městem dne 20.12.2018.

Bod programu: Výběr dodavatele VZ: Obnova protipožárního nátěru ocelové konstrukce – Zimní stadion
Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/5/4/2
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova protipožárního nátěru
ocelové konstrukce – Zimní stadion Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Jiří Krompholc SOND-PO, Miletice
3, 273 24 Velvary, IČ: 61117056, za celkovou cenu 464 098,86 Kč bez DPH, resp. 561 559,62 Kč s DPH.
Bod programu: Vstup do chodníku v ulici Varšavská, Kyjevská a Třebízského, Kralupy nad Vltavou – žádost
o udělení výjimky ze stavební uzávěry
usnesení č.: 19/5/4/3
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pana P. M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na základě
žádosti pro vstup do chodníku v ulici Varšavská, Kyjevská a Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Důvodem je
provedení nové vodovodní přípojky pro stávající rodinný dům na pozemku parc.
č. 134/37, st. 143 v ulici Varšavská, Kralupy nad Vltavou. Podmínkou je splnění požadavků správce místní
komunikace.
Bod programu: Projektová dokumentace „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici
Ke Studánce“
usnesení č.: 19/5/4/4
1. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“.
2. RM schvaluje výběr dodavatele v souladu s částí 5., písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
schválených Radou města a uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce komunikace a inženýrských
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sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou" s dodavatelem NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ
24767417 za cenu 533.800,- Kč bez DPH, resp. 645.898,- vč. DPH. Město Kralupy nad Vltavou zaplatí
450.000,- Kč a soukromý developer uhradí 195.898,-Kč.
Bod programu: Oprava podhledů nad ledovou plochou ZS, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/5/4/5
1. RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování odborného posudku na střešní konstrukci zimního
stadionu, Kralupy nad Vltavou firmou DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10 v částce 62.000,Kč bez DPH (75.020,- Kč vč DPH).
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování variant studie na odvlhčení haly Ing. Jindřichem Matějkou,
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou v částce 25.000,- Kč bez DPH (30.250,- Kč vč DPH)
po předložení posudku firmou DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ladislavem Nápravníkem, Nábřeží 187, 273 24
Velvary na demontáž části poškozených podhledů, dodávku a montáž palubek (10% z 1800m2 podhledu
nad ledovou plochou) včetně nátěru celého dřevěného podhledu a dokotvení 90% stávajících prken nad
ledovou plochou ZS, Kralupy nad Vltavou v částce 524.800,- Kč Bez DPH (635.008,- Kč vč DPH). Tyto práce
budou provedeny v termínu květen – červenec 2019.
Bod programu: Schválení přijetí dotace na akci „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace
veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“
usnesení č.: 19/5/4/6
RM schvaluje přijetí dotace z Operačního programu zaměstnanost na akci „Optimalizace procesů ve veřejné
správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“.
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ
Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/5/4/7
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce jídelny
a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem
DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315, za
celkovou cenu 83.674.990,00 Kč bez DPH, resp. 101.246.738,00 Kč s DPH, s délkou záruční doby 30
měsíců na gastro vybavení a s délkou záruční doby 24 měsíců na vybavení učeben.
2. RM schvaluje uvolnění jistoty ve výši 800.000,- Kč všem uchazečům zadávacího řízení „Rekonstrukce
jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“
v souladu s ust. § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Bod programu: Zrušení částí VZ, vyloučení a výběr dodavatele VZ – Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad
Vltavou 2019 – 2021
usnesení č.: 19/5/4/8
1. RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba veřejné zeleně
v Kralupech nad Vltavou 2019 – 2021, 1. část: LOKALITA KRALUPY“, se společností Bartoň a partner s.r.o.,
se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČ: 26810093, za celkovou cenu 4.797.066,60 Kč bez DPH,
resp. 5.804.450,59 Kč s DPH.
2. RM schvaluje vyloučení dodavatele Ing. Milana Jandu, se sídlem Budečská stezka 201, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, IČ: 70580456, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, z účasti v zadávacím řízení „Údržba
veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 – 2021, 2. část: LOKALITA LOBEČEK“, a to z důvodu, že
účastníkem předložené údaje a dokumenty nesplňují zadávací podmínky.
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3. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 – 2021, 3.
část: PŘÍRODNÍ LOKALITY“, v souladu s ustanovením s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona s uvedením
důvodu, že předložená nabídková cena jediného účastníka je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná.
4. RM schvaluje zrušení zadávacího řízení „Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 – 2021, 4.
část: ZELEŇ V ZŠ A MŠ + ZÁHONY A KVĚTINOVÉ MÍSY“, v souladu s ustanovením s ust. § 127 odst. 2 písm.
h) zákona s uvedením důvodu, že předložená nabídková cena jediného účastníka je pro zadavatele
ekonomicky nepřijatelná.
V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Změna provozní doby – předzahrádka před cukrárnou
usnesení č.: 19/5/5/1
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č.SMSMLO/00056/2018 dodatkem č. 1, jehož
předmětem bude změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc. č. 66/20
v k. ú. Kralupy nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před cukrárnou v Riegrově ul. č.p. 182/6
z celoroční provozní doby na provozní dobu od 01.04. do 30.09. příslušného roku za celkové nájemné
4.000 Kč/rok. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města.
Bod programu: Pořádání 8. ročníku kralupského vinobraní
usnesení č.: 19/5/5/2
RM bere na vědomí pořádání otevřených dveří Farní charity spojené s pořádáním 8. ročníku kralupského
vinobraní dne 28.09.2019 Farní charitou Kralupy nad Vltavou v ulicích Sokolská a Kaplířova.
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou – oprava administrativní
chyby a zrušení usnesení RM č. 19/4/5/8
usnesení č.: 19/5/5/3
1. RM ruší usnesení č. 19/4/5/8 z důvodu administrativní chyby.
2. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 73 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou
v rozsahu 20 m2, za účelem zřízení parkovacího stání pro osobní automobil na náklady nájemce, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem.
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města.
Bod programu: Nabídka na koupi pozemků p.č.3/34, p.č. 3/28 a p.č.3/29 v k.ú. Kralupy n/Vlt.
usnesení č.: 19/5/5/4
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků parc.č.3/28, parc.č.3/29 a parc.č.3/34 v k.ú. Kralupy nad Vltavou
o celkové výměře 2028 m2 do majetku města Kralupy nad Vltavou za navrženou cenu 5,8 mil. Kč.
Bod programu: Návrh na přijetí daru - pozemku parc.č.172/22 v k.ú. Zeměchy u Kralup n/Vlt. a zrušení
zástavního práva k tomuto pozemku
usnesení č.: 19/5/5/5
1. RM doporučuje ZM schválit přijetí daru - pozemku parc.č.172/22 o výměře 4367 m2 v k.ú. Zeměchy
u Kralup nad Vltavou od spoluvlastníků pozemku M. S. a manželů E. a S. S.
2. RM doporučuje ZM schválit zrušení zástavního práva k pozemku parc.č.172/22 v k.ú. Zeměchy u Kralup
nad Vltavou dle Zástavní smlouvy k nemovitosti uzavřené dne 16.08.2010 ve prospěch Města Kralupy
nad Vltavou.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice (RD čp. 355)
usnesení č.: 19/5/5/6
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 93/79 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 486 v k. ú. Mikovice u
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Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy (CETIN)
usnesení č.: 19/5/5/7
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 566/1 v k. ú. Kralupy nad
Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, za jednorázovou úhradu ve výši výši
10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,-Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy (vodovodní a kanalizační příp. k pozemku
parc. č. 490/37 )
usnesení č.: 19/5/5/8
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 490/4 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 490/37
v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč za prvních 10 m a 400 Kč
za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené
zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene stezky a cesty v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou
usnesení č.: 19/5/5/9
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty přes pozemek parc. č. 201/2 v k. ú.
Zeměchy u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Zeměchy II, IČ 70881944, v rozsahu 70 m2, za jednorázovou
úhradu 10.000,-Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu – TSM
usnesení č.: 19/5/5/10
RM schvaluje přijetí žádosti o služební byt panu F. D., zaměstnanci TSM Kralupy nad Vltavou.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy (vodovodní a kanalizační příp. k pozemku parc.
č .69/99 )
usnesení č.: 19/5/5/12
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 490/4 v k. ú. Mikovice u Kralup nad
Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 69/99 v k. ú.
Mikovice u Kralup nad Vltavou jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m 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 prodloužení nájemní smlouvy na byt
usnesení č.: 19/5/5/13
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta brigádníků 679
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2019 do 31.03.2020.

paní M. H.

Bod programu: Pronájem pozemků pod stánky v k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/5/5/14
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 3/53 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
24 m2, za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou , za
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

nájemné 1.314 Kč/m2/rok bez DPH s Danou Vosáhlovou, se sídlem Ke Koupališti 127, Kralupy nad
Vltavou, IČ:45889490.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 3/54 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
76 m2, za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za
nájemné 1.314 kč/m2/rok bez DPH s Quen Nguyen Van, se sídlem sídl. V Zátiší 853, Kralupy nad Vltavou,
IČ:66425018.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 3/55 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o výměře
14 m2, za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za
nájemné 1.314 Kč/m2/rok bez DPH s Sau Luu Thi, se sídlem Čechova 508/24, Kralupy nad Vltavou,
IČ:45890790.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 3/69 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o
výměře 13 m2, za účelem umístění prodejního stánku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
za nájemné 1.314 kč/m2/rok bez DPH s Quyet Pham Van, se sídlem sídl. Hůrka 1033, Kralupy nad
Vltavou, IČ:62556738.
RM schvaluje uzavření dohody o narovnání dle § 1981 zákona č. 89/2012 sb., za užívání pozemků parc. č.
3/53 a 3/54 v k. ú. Kralupy nad Vltavou v období od 29.10.2018 do 31.03.2019 mezi městem Kralupy
nad Vltavou a Danou Vosáhlovou, se sídlem Ke Koupališti 127, Kralupy nad Vltavou, IČ:45889490 ve výši
34.497 Kč bez DPH.
RM schvaluje uzavření dohody o narovnání dle § 1981 zákona č. 89/2012 sb., za užívání pozemku parc. č.
3/55 v k. ú. Kralupy nad Vltavou v období od 29.10.2018 do 31.03.2019 mezi městem Kralupy nad
Vltavou a Sau Luu Thi, se sídlem Čechova 508/24, Kralupy nad Vltavou, IČ:45890790 ve výši 22.325 Kč
bez DPH ve výši stanovené zákonem.
RM schvaluje uzavření dohody o narovnání dle § 1981 zákona č. 89/2012 sb., za užívání části pozemku
parc. č. 3/69 o výměře 13 m2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou v období od 29.10.2018 do 31.03.2019 mezi
městem Kralupy nad Vltavou a Quyet Pham Van, se sídlem sídl. Hůrka 1033, Kralupy nad Vltavou,
IČ:62556738 ve výši 12.448 Kč bez DPH.

VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Informace o úpravě času zápisu dětí do MŠ Třebízského
usnesení č.: 19/5/6/1
RM bere na vědomí informaci o úpravě času konání zápisu dětí do MŠ Třebízského pro školní rok 2019/2020:
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:
čtvrtek 09.05.2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod. a pátek 10.05.2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523.
Bod programu: Žádost Oblastní charity Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, o individuální dotaci
usnesení č.: 19/5/6/2
1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod názvem:
Pověření SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociálních služeb zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální
působností, podepsané dne 18.01.2019 s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
2. RM schvaluje individuální finanční dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření
SGEI, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařízením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností pro Oblastní
charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41,
IČ: 48623814, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti
v oblasti sociální péče), položka 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,
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ve znění pozdějších předpisů, pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, ul. 5.
května 1170, Červený Kostelec, PSČ: 549 41, IČ: 48623814.
Bod programu: Schválení OZV města Kralupy nad Vltavou č. 1/2019, kterou se stanovují části školských
obvodů základních škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/5/6/3
RM doporučuje ZM schválit OZV města Kralupy nad Vltavou č. 1/2019, kterou se stanovují části školských
obvodů základních škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou, v předloženém znění přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Bod programu: Žádost Alzheimercentra Zlosyň o.p.s., o individuální dotaci
usnesení č.: 19/5/6/4
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na kontinuální vzdělávání zaměstnanců
pro Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s., IČ: 28446003, se sídlem Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup nad Vltavou,
ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím).
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, pro Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s., IČ: 28446003, se sídlem Zlosyň 160, 277 44
Vojkovice u Kralup nad Vltavou.
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu
usnesení č.: 19/5/6/5
1. RM schvaluje udělení výjimky pro přijetí žádosti pro přidělení bytu do Domu s pečovatelskou službou pro
manžele M.
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 151 v domě s pečovatelskou službou na adrese: V Luhu č. 1181, Kralupy
nad Vltavou, manželům B. a V. M.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.

KANCELÁŘ STAROSTY

IX.
ORGANIZAČNÍ -SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu
usnesení č.: 19/5/9/1
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy čerpání z investičního fondu ve výši 160.000 Kč na zakoupení
a realizaci ochranných sítí proti ptactvu na budovu DDM.
Bod programu: Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – únor 2019
usnesení č.: 19/5/9/3
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – únor 2019.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM za
období únor 2019
usnesení č.: 19/5/9/4
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze subjektu TSM za období únor 2019.
Bod programu: Přehledová zpráva
usnesení č.: 19/5/9/5
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RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Základní umělecké školy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvkové organizace, za březen 2019.
Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – schválení veřejnoprávní smlouvy
usnesení č.: 19/5/9/6
RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo S—593/SOC/2019 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: Návrh vzhledu a umístění nových směrovek informačního systému města-koupaliště
usnesení č.: 19/5/9/7
RM schvaluje umístění směrovek dle předloženého návrhu. V návrhu pouze zaměnit koncovou informační
bránu „PARKOVIŠTĚ“ za dopravní značku parkoviště se směrovkou. Dopravní značka bude umístěna po pravé
straně vozovky a blíže ke vchodu koupaliště.
X.

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

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise
usnesení č.: 19/5/11/1
1. RM bere na vědomí Zápis č. 1 Zdravotní, sociální a bytové komise ze dne 20.02.2019.
2. RM schvaluje plán činnosti Zdravotní, sociální a bytové komise na 1. pololetí roku 2019.
Bod programu: Sportovní komise RM – Dotace, plán činnosti na rok 2019, zápisy č. 1 a 2/2019
usnesení č.: 19/5/11/2
1.1.
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova
469, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 30.000 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 SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova 469, 278 01 Kralupy nad
Vltavou.
2.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Oh Do Kwan, IČ: 22724869,
Větrná 387, 331 44 Kožlany, ve výši 48.000 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
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, 331 44 Kožlany.
3.1.
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl stolního tenisu, IČ:
14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 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,
278 01 Kralupy nad Vltavou.
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4.1.
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Šachový klub, IČ: 14799146,
Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 25.000 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, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
5.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Minice,
IČ: 65601301, Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Minice, ve výši 35.000 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 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 Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196,
278 01Kralupy nad Vltavou – Minice.
6.1.
RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro ASPV – Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146,
Hostivítova 993, 278 01Kralupy nad Vltavou, 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).
6.2.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, pro ASPV – Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146, Hostivítova, 278 01
Kralupy nad Vltavou.

7.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj,
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 150.000 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 TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
8.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro SKI klub Kralupy, z. s., IČ: 68406541,
Palackého nám. 90, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 130.000 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 SKI klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
9.1.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl judo,
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 140.000 Kč. Dotace bude vyplacena z
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888
(Dotace na podporu sportu).

str. 13

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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou.
10.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668,
V Olších 498, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 200.000 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, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
11.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z.s.,
IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 55.000 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, podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám. J.
Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
12.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Kralupy
nad Vltavou – Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši
65.000 Kč. Dotace 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 Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou – Oddíl Soptíci,
IČ: 42741777, Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
13.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj,
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 50.000Kč. 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 TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou.
14.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky,
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 65.000 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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
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15.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903,
V Zátiší 1019, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 95.000 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 Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
16.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Tenisový oddíl,
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavo, ve výši 80.000Kč. 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 TJ KRALUPY, z.s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,
278 01 Kralupy nad Vltavou.
17.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl
krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01Kralupy nad Vltavou, ve výši 230.000 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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
18.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou,
atletický oddíl, IČ: 00663735, Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 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).
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 TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, atletický oddíl, IČ: 00663735,
Jodlova 16, 278 01Kralupy nad Vltavou.
19.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., IČ:
04511701, Chvatěruby 27, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 100.000 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 Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
20.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad
Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 80.000 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
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505,
Čechova 546/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
21.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou –
Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, 278 01Kralupy nad Vltavou, ve výši 25.000 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 Sokol Kralupy nad Vltavou - Sportovní oddíl orientačního
běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
22.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835,
Chvatěruby 80, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 185.000 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 FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
23.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z.
s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 105.000 Kč. Dotace bude vyplacena z
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888
(Dotace na podporu sportu).
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 Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova
470, 278 01Kralupy nad Vltavou.
24.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior,
z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 282.000 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 Basketbalový klub Kralupy – junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu
1089, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
25.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Plavecký oddíl
Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 282.000 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. – Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146,
Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
26.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146,
Hůrka 1057, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 275.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419
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(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 FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
27.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl
(KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 175.000,- 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, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
28.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou,
IČ: 00663735, Jodlova 16, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 140.000 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, TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad
Vltavou,
29.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu,
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 255.000 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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka
1046, 278 01Kralupy nad Vltavou.
30.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ:
03523390, Chmelova 550, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 50.000 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, pro Diamond Gym fitness club, IČ: 03523390, Chmelova 550, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
31.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy, IČ: 22855904,
Předmostí 705, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 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).
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, pro Jiu-Jitsu Kralupy, IČ: 22855904, Předmostí 705, 278 01 Kralupy
nad Vltavou.
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32.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro Basketbalový klub Kaučuk Kralupy, z.
s., IČ: 42738105, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař, na Mezinárodní basketbalový
kemp pro děti a mládež, ve výši 80.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná
činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
32.2. 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 Basketbalový klub Kaučuk Kralupy, z. s., IČ: 42738105, se sídlem
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař.
33.
RM bere na vědomí zápis číslo 1/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou
ze dne 12.02.2019 a zápis číslo 2/2019 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne
19.02.2019.
34.
RM schvaluje plán činnosti sportovní komise na rok 2019.
Bod programu: Zápis č. 1 z jednání Kulturní komise
usnesení č.: 19/5/11/3
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání kulturní komise ze dne 27.02.2019.
2. RM bere na vědomí návrh výše programových dotací na podporu zájmových aktivit.
3. RM schvaluje znění Žádosti o individuální dotaci na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou.
4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na projekt Klubová činnost pro seniory města Kralupy nad
Vltavou Jaroslavu Melichovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 20 000,- Kč.
5. 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 Jaroslava Melicha, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Bod programu: Zápis č. 1 Komise dopravy a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 19/5/11/4
1. RM bere na vědomí zápis č. 1 Komise dopravy ze dne 25.02.2019.
2. RM schvaluje prostřednictvím TSM Kralupy nad Vltavou vytipovat vhodné plochy pro realizaci
parkovacích stání včetně návrhu povrchové úpravy v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou – Minice
(v úseku od ulice Česká po křižovatku ulici Hybešova x Ke Studánce).
3. RM ukládá TSM vytipovat vhodné plochy pro realizaci parkovacích stání včetně návrhu povrchové
úpravy v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou – Minice (v úseku od ulice Česká po křižovatku ulici
Hybešova x Ke Studánce).
4. RM bere na vědomí, že stavebník Rezidence Nemesis s.r.o., Malá Štuparská 634/7, 110 00 Praha 1 bude
vyzván k předložení jiného návrhu parkování pro bytový dům čp. 164, v ulici S.K. Neumanna, 278 01
Kralupy nad Vltavou.
5. RM schvaluje osazení dopravní značky přikázaný směr jízdy v ulici Pod Lipami při vjezdu do ulice
9. Května v obci Zeměchy u Kralup nad Vltavou a úpravu ostrůvku v uvedené komunikaci. Žádost
o stanovení zajistí TSM Kralupy nad Vltavou.
6. RM ukládá TSM osadit dopravní značku přikázaný směr jízdy v ulici Pod Lipami při výjezdu do ulice
9. Května v obci Zeměchy u Kralup nad Vltavou a úpravu ostrůvku v uvedené komunikaci, včetně zajištění
všech potřebných povolení.
7. RM schvaluje osazení dopravní značky zrcadlo v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou. Žádost o stanovení
zajistí TSM Kralupy nad Vltavou. Následné osazení dopravní značky bude provedeno ve spolupráci
s jednotkou sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou.
8. RM ukládá TSM osadit dopravní značku zrcadlo v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou, včetně zajištění
všech potřebných povolení. Následné osazení dopravní značky bude provedeno ve spolupráci
s jednotkou sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou.
9. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na provedení stavby „lepené okružní křižovatky“ sil.
III/10148 ul. Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou.
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10. RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace na provedení stavby „lepené
okružní křižovatky“ sil. III/10148 ul. Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou.
11. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na provedení stavby okružní křižovatky sil. II/101 ul.
Mostní a Tř. Legií v Kralupech nad Vltavou. Tuto okružní křižovatku řešit jako plnohodnotnou stavbu,
v obdobném provedení jako je okružní křižovatku Mostní x Jodlova nikoliv jako „lepenou variantu“.
12. RM ukládá odboru RIaSM objednat vypracování projektové dokumentace na provedení stavby okružní
křižovatky sil. II/101 ul. Mostní a Tř. Legií v Kralupech nad Vltavou.
13. RM schvaluje osazení informativních měřičů rychlosti v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou.
14. RM ukládá TSM předložit návrh a zároveň prověřit možnost umístění informativního měřícího zařízení
v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou.
15. RM schvaluje podání podnětu SÚS SK na změnu dopravního značení – změna režimu hlavní silnice, která
nyní bude pokračovat ze směru od Minic dále do ulice Na Velvarské silnici. Podnět podají TSM Kralup nad
Vltavou.
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM

Usnesení, která nebyla přijata
Bod programu: Žádost o udělení výjimky v přijetí Žádosti o byt ze sociálních důvodů
usnesení č.: 19/5/5/11
RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů panu P. K. na základě udělené výjimky ve splnění
podmínky trvání 5 let trvalého pobytu v Kralupech nad Vltavou.
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu na provedení rekonstrukce chatky
v Mokrosukách
usnesení č.: 19/5/9/2
RM doporučuje ZM zařazení částečné rekonstrukce chatek v Mokrosukách do plánu investic města Kralupy
nad Vltavou na rok 2019.
Žádost bude předložena ZM.
Odložené materiály
Bod programu: Návrh na poskytnutí mimořádných peněžitých darů
ODLOŽENO
XII.
XIII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ
Podněty a informace členů RM
ZÁPIS OVĚŘEN

Příští jednání Rady města se uskuteční 18.03.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 05.03.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 5 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 04.03.2019.
V Kralupech nad Vltavou, dne 05.03.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
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