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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. června 2020 
(RM č. 12) 

 
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. 12 
usnesení č.: 20/12/1/1  
RM schvaluje návrh programu 12. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 11/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platový výměr ředitelky Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 20/12/2/1  
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou –  
Mgr. Kateřiny Viktorové (viz příloha důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 6 – 
dosažením počtu 27 let započitatelné praxe, s účinností od 01.07.2020.   

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 15/2020 
usnesení č.: 20/12/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 66.466 Kč. Jedná se o pojistné plnění  

od České podnikatelské pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku 
(zábrana vjezdu) na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,  
§ 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 66.466 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic,  
§ 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 66.466 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 84.700 Kč. Jedná se o finanční prostředky 
od Správy železnic s.o., které budou použity stavebním úřadem k proplacení faktury za provedení změny 
č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, etapa B) C). Navýšení příjmů kap. č. 14 – odbor výstavby, 
§ 3635 (územní plánování) o 84.700 Kč a navýšení výdajů kap. č. 14 – odbor výstavby, § 3635 (územní 
plánování) o 84.700 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 99.583 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3113 (základní školy). Město uzavřelo servisní 
smlouvu na základě výběrového řízení, které bylo součástí výběrového řízení stavby „Rekonstrukce 
kuchyně a jídelny ZŠ Komenského nám.“ a musí zajišťovat servis.  
1) VZT 42.350 Kč s DPH za 1x servis po 6 měsících 
2) VÝTAH 18.150 Kč s DPH za 3x servis po 3 měsících 
3) GASTRO 39.083 Kč s DPH za 1x servis po 6 měsících 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.500.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 
482 (přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města 
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na spoluúčast k dotacím). Jedná se o zbývající finanční prostředky z ukončené akce „Přístavba  
nad jídelnou ZŠ Komenského náměstí“. 
  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.260 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic (dle tabulky). Jedná se o finanční 
prostředky určené na monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 

Název akce Paragraf ORG Částka v Kč 

SEN budovy Základní školy 28. října   3117 378 2.420,00 

SEN budovy Technických služeb   3639 379 2.420,00 

SEN budovy Městského bytového podniku a Městské 
policie 

  3613  380 2.420,00 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 1014 

(ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče) na § 3429 
(ostatní zájmová činnost a rekreace). Finanční prostředky budou použity na individuální dotaci  
pro Okresní myslivecký spolek Mělník, viz materiál odboru ŽP bod č. VII/1. 

 

Bod programu: Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2021 
usnesení č.: 20/12/3/2  
RM schvaluje závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2021 dle příloh 1-5. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ 2020 
usnesení č.: 20/12/4/1 
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek na projekt „Příspěvek na vybudování lezecké stěny“ z grantového 
programu Podpora regionů 2020 Nadace ČEZ s celkovými náklady 900 000,- Kč, z toho požadovanou dotací  
ve výši 300 000,- Kč.  

 

Bod programu: Přijetí dotace ze Středočeského kraje 
usnesení č.: 20/12/4/2 
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu na podporu informačních center,  
ve výši 94 521,- Kč na zajištění činnosti Informačního centra a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Bod programu: Zrušení VZ – Výběr dražebníka pro prodej pozemků v centru města Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/12/4/4 
RM schvaluje zrušení výběrového řízení s názvem „Výběr dražebníka pro prodej pozemků v centru města 
Kralupy nad Vltavou“, a to z důvodu, že zvolená forma prodeje pozemků, tj. dobrovolná elektronická dražba, 
nevyhovuje požadavkům zadavatele (města), jelikož neumožňuje použití zajištění vedoucí ke splnění předem 
daného termínu dokončení stavby polyfunkčních domů, které by měly být postaveny v souladu se závaznou 
územní studií na pozemcích, a které byly předmětem dražby. 

 

Bod programu: Schválení organizátora aukce pro prodej pozemků v centru města 
usnesení č.: 20/12/4/5 
1. RM schvaluje výběr organizátora aukce, a to společnost KOVA Group a.s., se sídlem Malátova 633/12, 

150 00 Praha 5, IČ: 27411672, za provizi ve výši 0,79 % z kupní ceny sjednané ve zprostředkovávané 
smlouvě k předmětu aukce v Kč bez DPH, za podmínek dle přiložené Smlouvy o provedení aukce. 
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2. RM ukládá odboru kancelář tajemníka upravit kupní smlouvu dle požadavků města, ve smyslu doplnění 
zajišťovacích prvků vedoucích k realizaci stavebního záměru města. 

 

Bod programu: Vstup do komunikace v ulici Nad Vodou a Písečná, Kralupy nad Vltavou – žádost o udělení 
výjimky ze stavební uzávěry  
usnesení č.: 20/12/4/6 
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro společnost SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko 
Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň, a to na základě žádosti pro vstup do komunikace v ulici Nad Vodou a Písečná, 
Kralupy nad Vltavou. Důvodem je  zásah do místní komunikace na pozemku p.č. 82/9 k.ú. Lobeč, kde v rámci 
akce „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“ bude nutné na vodovodní řad uložený v komunikaci napojit 
nový vodovod pro zásobování zařízení staveniště (jde o stavební objekt „SO 10-51-05 Nová vodovodní 
přípojka (k ZS 2)“). Podmínkou je splnění požadavků správce místní komunikace.   
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o pronájem nebytových prostor – objekt na pozemku parc. č. st. 838/1, k.ú. Lobeček 
usnesení č.: 20/12/5/1 
RM schvaluje  záměr o pronájmu části nebytových prostor objektu postaveném na pozemku parc. č. st. 838/1  
v k. ú. Lobeček, o celkové ploše 76m2, za účelem uskladnění sbírky historických kočárků. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  
usnesení č.: 20/12/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 489/34 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 489/85 k.ú. Kralupy nad Vltavou,  
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení 
vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 
Bod programu Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  
usnesení č.: 20/12/5/3 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 489/34 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je 
Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 489/41 k.ú. Kralupy nad Vltavou,  
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 m délky trasy a 200,- Kč za každý další m trasy uložení 
vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/12/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova 900  Mgr. E. B., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Havlíčkova čp. 900 R. V., jako na byt služební  

na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679  panu R. S., jako na byt 

služební, na dobu 3 měsíce od 01.07.2020 do 30.09.2020. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Dr.E.Beneše čp. 539 panu M. L.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06. 2021. 
6. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Na Hrádku čp. 101, panu S. V.   

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku  od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, Dr. E. Beneše čp. 539, paní M. N. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
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8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha 738 s  paní L. F. ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce  od 01.07.2020 do 30.09.2020 za podmínky uzavření nové dohody o zaplacení dluhu 
před podpisem smlouvy. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha čp. 738 paní A. D. ze sociálních důvodů 
na dobu 3 měsíce od 01.06.2020 do 31.08.2020 za podmínky uzavření nové Dohody o splácení dluhu před 
uzavřením smlouvy. 

10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.07.2020 do 30.09.2020 za podmínky dodržování uzavřené 
Dohody o splácení dluhu. 

 
Bod programu: Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 360/15/700/RIaSM 
– turistické centrum 
usnesení č.: 20/12/5/5 
RM schvaluje záměr města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
č. 360/15/700/RIaSM se stávajícím nájemcem, jehož předmětem bude prodloužení nájemní smlouvy  
na nájem nebytových prostor v budově čp. 22 v ulici Mostní, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou, s doplněním ujednání o vyloučení ustanovení § 2315 OZ (náhrada za převzetí zákaznické základny 
vybudované nájemcem).  

    

Bod programu: Zřízení věcného břemene – umístění  lávky přes Zákolanský potok v ul. Podřipská  
usnesení č.: 20/12/5/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístění, 
užívání, údržby a oprav lávky přes Zákolanský potok na pozemku parc.č.597/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, 
mezi Městem Kralupy nad Vltavou, jako oprávněným, a ČR – Povodí Vltavy, st. podnik,  IČ 70889953,  
se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, jako povinným, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  č. 1493-
20/2020, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH ve výši stanovené zákonem.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 20/12/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 101 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní E. K.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 102 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní V. Š.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 103 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. K.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní K. K.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 201 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, manželům J. a J. 

T., na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 203 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, Paní M. V.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 205 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. M.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 206 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní V. S.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 210 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. J.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 214 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní H. K.,  

na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 
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11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 302 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. F.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

12. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 308 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní M. K.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

13. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 313 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu F. Š.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

14. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 314 v DPS V Luhu č. 1171,  paní H. K.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021. 

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 402 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní B. F.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

16. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 404 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní K. Ch.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 413 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní K. P.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 253 v DPS V Luhu 1181, paní A. V.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

19. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 260 v DPS V Luhu 1181, paní D. Š.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

20. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 352 v DPS V Luhu 1181, panu V. H., na dobu určitou 
od 01.07.2020 do 30.06.2021 

21. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 359 v DPS V Luhu 1181, panu M. S., na dobu určitou 
od 01.07.2020 do 30.06.2021 

22. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 454 v DPS V Luhu 1181, paní V. N.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

23. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 460 v DPS V Luhu 1181, panu J. P.,  
na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

24. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 462 v DPS V Luhu 1181, paní V. H., na dobu určitou 
od 01.07.2020 do 30.06.2021 

25. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 551 v DPS V Luhu 1181, manželům  
D. a L. H., na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 

26. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 559 v DPS V Luhu 1181, paní J. P., na dobu určitou 
od 01.07.2020 do 30.06.2021 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 20/12/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 208 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, paní J. Z. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 354 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181,  

Kralupy nad Vltavou, paní N. K. 

 

Bod programu: Rozhodnutí rady města v působnosti Valné hromady spol. Kralupská sportovní, s.r.o. 
usnesení č.: 20/12/6/3  
1. RM rozhoduje o změně obsahu zakladatelské listiny tak, že: 

 
V článku 5 bodu 5.1. písm. b) zakladatelské listiny text nově zní takto: 
(b)  dva jednatelé 
 
V článku 7. text nově zní takto: 
7.          Jednatelé  
7.1.       Společnost má dva jednatele. Jednatelé netvoří kolektivní orgán. 
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7.2.      Každý jednatel zastupuje společnost navenek samostatně s výjimkou právních jednání, které 
v každém jednotlivém případě překračují částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun 
českých) bez DPH, kdy společnost zastupují oba jednatelé společně. 

7.3.      Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí 
jednatel společnosti svůj podpis. 

 
2. RM volí do funkce druhého jednatele Ing. Luboše Truhláře, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Kralupy nad Vltavou. 
3. RM pověřuje starostu města provedením výše uvedených usnesení. 
4. RM schvaluje Výroční zprávu společnosti za r. 2019. 
5. RM ukládá jednateli společnosti předložit RM návrh na vyřešení aktuální výše finanční ztráty 

společnosti.  
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci – Okresní myslivecký spolek Mělník  
usnesení č.: 20/12/7/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace spolku ČMMJ z.s., Okresnímu mysliveckému spolku Mělník,  

IČ: 67777350, se sídlem Bezručova 108, Mělník, na nákup výukových materiálů pro uchazeče o první 
lovecký lístek ve výši 20.500,- Kč. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s ČMMJ z.s., 
Okresní myslivecký spolek Mělník, IČ: 67777350, se sídlem Bezručova 108, Mělník. 

                           
VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 

   

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Schválení prodeje služebního vozidla a výběr zájemce k odkoupení 
usnesení č.: 20/12/9/1 
1. RM schvaluje prodej služebního motorového vozidla Citroen Berlingo 1.6 RZ 7S7 63-00 užívaného  

od r. 2010 Kulturním a společenským střediskem Vltava. 
2. RM schvaluje výběr zájemce k odkoupení služebního motorového vozidla Citroen Berlingo 1.6  

RZ 7S7 63 00, dle nejvýhodnější cenové nabídky za cenu 30.000 Kč paní Lucii Kovaříkové, bytem 
XXXXXXXXXXXX 

 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z fondu investic 
usnesení č.: 20/12/9/2 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Vltava, Seifertovo nám. 706, čerpání z investičního 
fondu ve výši 253.670 Kč bez DPH na pořízení kinoserveru od společnosti Josef Haškovec KINO-ELEKTRO-
SLUŽBY, Na Jivinách 468/6, Praha 6, IČO: 15916782. 

 

Bod programu: Program oslav DNY KRALUP – Vinohraní 2020 
usnesení č.: 20/12/9/3 
1. RM bere na vědomí programový koncept slavností DNY KRALUP - VINOHRANÍ 2020. 
2. RM schvaluje využití  městské plochy - zábradlí chodníku u kruhového objezdu před Ametystovou 

čajovnou, k dočasné instalací poutače na slavnosti města 2020 v období od 10.09. – 05.10.2020. 

 

Bod programu: Oprava administrativní chyby a zrušení usnesení č. 20/9/9/6, ze dne 04.05.2020  
usnesení č.: 20/12/9/4 
1. RM ruší usnesení č. 20/9/9/6, ze dne 04.05.2020, z důvodu administrativní chyby. 
2. RM schvaluje návrh a předložený text dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

č. OSVŠKSML/00001/2020, uzavřené dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  podepsané dne 09.01.2020, mezi Městem Kralupy  



str. 7 

nad Vltavou a Kralupskou sportovní, spol. s r.o. Dodatkem se navyšuje poskytovaná neinvestiční dotace  
na rok 2020 o 50.000 Kč na opravu druhého vstupu do vestibulu Kralupské sportovní, spol. s r.o. Dále RM 
pověřuje starostu města Ing. Marka Czechmanna podpisem tohoto dodatku. 

 
Bod programu: Přehledové zprávy  
usnesení č.: 20/12/9/5 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, za měsíc květen 2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/12/9/6 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc květen 2020. 

 
Bod programu: Oznámení ředitelského volna – ZŠ a MŠ Třebízského 
usnesení č.: 20/12/9/7 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, o vyhlášení 
ředitelského volna ve dnech 29.06.2020 a 30.06.2020. 

 
Bod programu: Oznámení ředitelského volna – ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 
usnesení č.: 20/12/9/8 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského naám. 198, o vyhlášení 
ředitelského volna ve dnech 29.06.2020 a 30.06.2020. 

 

Bod programu: Jmenování ředitele KaSS Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/12/9/9 
RM jmenuje ředitelem KaSS Kralupy nad Vltavou Bc. Robina Janoše, s účinností od 01.09.2020 s tím, že den 
01.08.2020 bude dnem pracovního nástupu do příspěvkové organizace KaSS. 
     

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 20/12/11/1   
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč pro TJ Kralupy, z.s., - oddílu KČT, sídl. Hůrka 1046,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na pořádání seriálu sportovních akcí a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
  
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.900 Kč pro TJ Kralupy, z.s., - oddílu KČT, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na účast Mistrovství Středočeského kraje v outdoor runingu – turistickém 
závodě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.500 Kč pro TJ Kralupy, z.s., - oddílu KČT, sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na Tréninkové tour  a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
 
4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč pro Studio ATAK Petry Klozové, IČ: 66407974, 
Přemyslova 461, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na soustředění gymnastického aerobiku dětí studia ATAK  
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro BK Kralupy - junior, IČ: 70129941, V Luhu 1181,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, na stahovací koše pro mini žactvo a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
 
6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.700 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na Moderní trojboj města Kralup nad Vltavou a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na pořádání přespolního běhu 3. ročníku a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
8. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.500 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na pořádání Laser Run Kralup nad Vltavou a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
9. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.500 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, 
sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na příspěvek na pořádání 1. Kola ČPM Kralup nad Vltavou 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
10. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro Slingshot Club, IČ: 70129941, sídl. U Cukrovaru 
1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na příspěvek na účast na Mistrovství republiky a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude 
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vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
11. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.700 Kč pro Tenisovou Akademii Bálek, IČ: 72182008, 
Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8, na pořádání celostátního tenisového turnaje na zimním stadiónu 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
12. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl Judo, IČ: 14799146, sídl. 
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na pořádání Příměstského tábora  a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 

 
13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro Ski klub Kralupy, z.s., Palackého 
nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 68406541, na podzimní soustředění pro Ski klub Kralupy  
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
14. RM doporučuje ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro Ski klub Kralupy, z.s., Palackého 
nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 68406541, na soustředění Chile/Argentian – Martin Štěpán  
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 6/2020 
usnesení č.: 20/12/11/2   
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 6/2020 ze dne 03.06.2020. 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Výběr dodavatele – Nové webové stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace  
(mat. IV/3) 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 29.06.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
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Zápis byl vyhotoven 16.06.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 12 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 15.06.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 16.06.2020 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Libor Lesák, místostarosta 


