
  č.j.: MUKV 79582/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. prosince 2020 
(RM č. 23) 

 
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. 23 
usnesení č.: 20/23/1/1  
RM schvaluje návrh programu 23. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 22/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Návrh na prodloužení pověření vedením příspěvkové organizace města „Městský bytový 
podnik Kralupy nad Vltavou“ Mgr. Hany Bínové 
usnesení č.: 20/23/2/1  
RM pověřuje Mgr. Hanu Bínovou vedením příspěvkové organizace města „Městský bytový podnik Kralupy 
nad Vltavou,“ s účinností od 01.01.2021 – do 31.03.2021, v plném rozsahu.   

 

Bod programu: Přidělení družstevního bytu č. 24 a garáže písm. F v čp. 101 do nájmu - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 20/23/2/2  
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 24 a garáže písm. F v čp. 101 Na Hrádku, Bc. L. Z. do nájmu,  
na dobu neurčitou, jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, 
družstvo,“ s účinností od 01.01.2021.  

 

Bod programu: Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2021 
usnesení č.: 20/23/2/3 
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2021, na počet 131 
zaměstnanců (120 pracovních tabulkových míst, 11 zaměstnanců na MD a RD). 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 28/2020 
usnesení č.: 20/23/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 120.000 Kč. Jedná se o finanční dar  

od společnosti SYNTHOS S. A., Kralupy nad Vltavou, který je účelově určen na budoucí stavbu dopravního 
hřiště u školy v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic,  
§ 3412 o 120.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 120.000 Kč. 

2. Ponížení rozpočtu 2020 o částku ve výši 108.300,31 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na podporu prevence kriminality na akci „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality“. 
Důvodem nevyčerpání dotace bylo ukončení pracovního poměru jednoho ze dvou asistentů. Dále nebyla 
vyčerpána jednoměsíční platba za telefonní služby a druhá asistentka nevyčerpala mzdové prostředky 
z důvodu ošetřování člena rodiny. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 108.300,31 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 108.300,31 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2020 o částku ve výši 47.317,02 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu parlamentu ČR 
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a zastupitelstva kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 47.317,02 Kč a ponížení 
výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 47.317,02 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků celkové výši 31.230,10 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 604. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
víceprací akci „PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad 
Vltavou“, viz samostatný materiál odboru RIaSM. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.198,79 Kč z kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 org. 564. Jedná se 
o zajištění technického dozoru u akce: „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Návrh rozpočtu na rok 2021 
usnesení č.: 20/23/3/2 
RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Kralupy nad Vltavou na rok 2021 ve výši 370.646,89 tis. Kč (viz 
přílohy důvodové zprávy). 

 

Bod programu: Pojištění odpovědnosti druhého jednatele Kralupské sportovní, spol. s.r.o. 
usnesení č.: 20/23/3/3 
RM schvaluje sjednání „pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společnosti“ pro druhého jednatele 
Kralupské sportovní, spol. s.r.o. pana Ing. Luboše Truhláře, s limitem 10.000.000 Kč, za roční pojistné ve výši 
48.000 Kč. 

 

Bod programu: Návrh na vyřazení majetku  
usnesení č.: 20/23/3/4 
RM schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy, dle návrhu Likvidační komise. 

 

Bod programu: Prodloužení smlouvy o výpůjčce s Kralupskou sportovní s.r.o. o užívání movitých věcí  
ve vlastnictví města  
usnesení č.: 20/23/3/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 246/2010/ZS, jehož předmětem bude prodloužení doby 
výpůjčky o 10 let, tj. do 31.12.2030. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště  
LOBEČEK, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/23/4/1 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace funkčních 
ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště LOBEČEK, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem KHL-EKO, a.s., se sídlem 
Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČ: 26160277, za celkovou cenu 2.341.939,20 Kč bez DPH, resp. 
2.833.746,43 Kč s DPH. 

 

Bod programu: PD - Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici ke Studánce, vícepráce 
usnesení č.: 20/23/4/3 
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00082/2019 na vícepráce v rámci akce 

„PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“. Celková 
cena za vícepráce je 25 810,- Kč bez DPH, resp. 31 230,1 Kč vč DPH. Dodatek bude uzavřen se 
zhotovitelem projektové dokumentace – NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 247 67 417. 
Finanční náklady budou pokryty z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020. 
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2. RM bere na vědomí přehled finančních nákladů na navazující vícepráce spojené s realizací projektové 
dokumentace na komunikaci a technickou infrastrukturu – Minice, ulice K Nehošti. Předmětná 
dokumentace je realizována v režii soukromého developera. 

 

Bod programu: Parkovací dům a Autobusový terminál – vyčíslení smluvních pokut 
usnesení č.: 20/23/4/4 
1. RM schvaluje uplatnění smluvních pokut na akci „Parkovací dům, Kralupy nad Vltavou“, na základě SOD  

č. RISML/00033/2019, zhotovitel: HESS – PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o., Všetičkova 31, Brno, 
IČ: 25502646, v celkové výši 597 897,3 Kč. 

2. RM schvaluje uplatnění smluvních pokut na akci „Autobusový terminál, Kralupy nad Vltavou, na základě 
SOD č. RISML/00062/2019, zhotovitel: SAURA, s.r.o., Minoritská 10, Brno, IČ: 49974050, v celkové výši 
503 844 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/23/4/5 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem SARK engineering, s.r.o., se sídlem Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 
Praha 4, IČ: 27880214, za celkovou cenu 3.420.888,99 Kč bez DPH, resp. 4.139.276,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Odstranění stávající kašny na Seifertově náměstí,  
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 20/23/4/6 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Odstranění stávající kašny  
na Seifertově náměstí, Kralupy nad Vltavou - Lobeček“ s dodavatelem DAVÍDEK – DEK s.r.o., Zlončice 161,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07951264, za celkovou cenu 347.849,50 Kč Kč bez DPH, resp. 420.897,90 Kč 
s DPH. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/23/5/1   
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha čp. 738 s paní A. D.   
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.12.2020 do 28.02.2021 za podmínky dodržování uzavřené   
Dohody o splácení dluhu. Nájemné do 31.12.2020 bude ve stávající výši a od 01.01.2021 ve výši 50,- Kč/m2  

 

Bod programu: Výpůjčka pozemků v k.ú. Lobeč (Vodárna v ulici Lutovítova) 
usnesení č.: 20/23/5/2 
RM schvaluje výpůjčku pozemků parc.č. st  225 a  parc.č. 326/3 v k.ú. Lobeč, na dobu určitou 10 let, tj.  
od 1.1.2021 do 31.12.2030 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu V Rokli, se sídlem V Zátiší 1010, 
Kralupy nad Vltavou, IČO 49520733 a Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Na Výsluní, se sídlem 
V Zátiší 1008, Kralupy nad Vltavou, IČO 65602251, za účelem zajištění vody pro zalévání zahrádek 
v zahrádkářských osadách. 
Důvodem bezúplatného užívání pozemků je podpora zájmové činnosti a údržba zařízení vodárny a jímky  
na náklady organizací. 

 

Bod programu: Nájem pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou – dočasné užívání pozemků ČD 
usnesení č.: 20/23/5/3 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy  č. 2657026020, mezi městem Kralupy nad Vltavou , jako nájemcem, 
a České dráhy, a.s., IČ:70994226, se sídlem  nábř. Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, jako pronajímatelem, jejímž 
předmětem je  pronájem pozemků parc. č. 9/3, parc. č. 8/4, parc. č. 669/2 a parc. č. 1702 v k. ú. Kralupy  
nad Vltavou v souvislosti se stavbou „Nová opěrná zeď, Kralupy nad Vltavou“ na dobu určitou, za  nájemné  
5.000 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
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VI. ODBOR SVŠK 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 

 
VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
usnesení č.: 20/23/9/1 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od příspěvkové organizace Kulturní  
a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01, Kralupy nad Vltavou do vlastnictví jiné osoby dle § 27 
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
usnesení č.: 20/23/9/2 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací:  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka,  

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

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

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

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

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

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

• Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, 

• Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, 
na rok 2021, dle příloh. 

 
Bod programu: Žádost o souhlas zřizovatele s výměnou žáků čerpajících účelově určený finanční dar  
od společnosti Women for Women 
usnesení č.: 20/23/9/3 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
zorganizování výměny žákyně (K.J.), uvedené v darovací smlouvě na úhradu stravného od Women for 
Women, o.p.s., IČ: 24231509, na období od 02.01.2021 do 30.06.2021, která ukončila čerpání příspěvku,  
za jiného žáka (A.S.), který bude čerpat příspěvek ve výši 3.186 Kč v uvedeném období. 

 

Bod programu: Oznámení o zrušení ředitelského volna 
usnesení č.: 20/23/9/4 
RM bere na vědomí oznámení ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, o zrušení ředitelského volna 
ve dnech 16.11.2020 a 21.-22.12.2020. 

Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy  
usnesení č.: 20/23/9/5 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, úpravu rozpočtu následovně: 
Účet 558 DDHM       -50.000 Kč 
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Účet 511 Opravy, údržba     +50.000 Kč 

 
Bod programu: Snížení provozního příspěvku na rok 2020 a převedení do roku 2021 
usnesení č.: 20/23/9/6 
RM schvaluje převedení nevyčerpaného provozního příspěvku Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
z roku 2020 ve výši 400.000 Kč do roku 2021. DDM převede částku ve výši 400.000 Kč na výnosy příštích 
období a použije ji jako provozní příspěvek v roce 2021.  

 
Bod programu: TSM – Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu  
usnesení č.: 20/23/9/7 
1. RM bere na vědomí situaci s odpadovým hospodářstvím. 
2. RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo na akci „Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu“ 

se společností FCC Uhy, s.r.o., se sídlem Uhy 160, 273 24 Velvary, IČ: 62586611, a to na dobu určitou  
od 1.1.2021 do 30.04.2021, za cenu uvedenou v důvodové zprávě. 

3. RM schvaluje postup výběru dodavatele v souladu s částí 5 písm. r) Směrnice upravující pravidla  
pro zadávání veřejných zakázek, a to přímým zadáním. 

4. RM ukládá odboru ŽP, ve spolupráci s TSM, zajistit výběr administrátora veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude převzetí komunálního odpadu od fyzických osob a právnických osob ze svozu 
prováděným TSM Kralupy nad Vltavou a jeho uložení či likvidace. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva MěBP  
usnesení č.: 20/23/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkové organizace MěBP  za  měsíc prosinec 2020. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období listopad 2020 
usnesení č.: 20/23/9/9 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období listopad 2020. 

Bod programu: Jmenování členů za zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Třebízského pro funkční období  
2020 - 2023  
usnesení č.: 20/23/9/10 
RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za členy školské rady ZŠ a MŠ 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, pro funkční období 2020 - 2023, jako zástupce zřizovatele:  
Ing. Marek Czechmann 
Mgr. Martin Luksík 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 12/2020 
usnesení č.: 20/23/11/1   
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 12/2020 ze dne 03.12.2020.  

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/23/11/2 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 7 ze dne 09.12.2020. 
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Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 7 ze dne 08.12.2020 
usnesení č.: 20/23/11/3   
1. RM bere na vědomí zápis č. 7 Komise dopravy ze dne 08.12.2020. 
2. RM ukládá TSM prověřit možnost umístění veřejného informačního měřidla rychlosti vozidel v ulici 

Třebízského a následně příslušný návrh předložit k posouzení Komisi dopravy a poté RM k rozhodnutí. 

 

Bod programu: Návrhy odměn za II. pololetí 2020 zapisovatelům komisí 
usnesení č.: 20/23/11/4  
RM schvaluje výplatu jednorázových odměn zapisovatelům komisí za II. pololetí roku 2020, dle přílohy 
důvodové zprávy. 

 

Bod programu: Plán rozvoje sportu města Kralupy nad Vltavou na období 2021 - 2022 
usnesení č.: 20/23/11/5  
RM bere na vědomí Plán rozvoje sportu města Kralupy nad Vltavou na období 2021 - 2022, v předložené 
podobě. 

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 20/23/11/7  
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 7 ze dne 09.12.2020 

 

Bod programu: Zápis č. 10 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 20/23/11/8  
RM bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Majetkoprávní komise  ze dne 10.12.2020. 

 

Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 3/2020 
usnesení č.: 20/23/11/9  
1. RM bere na vědomí zápis č. 3/2020 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne 

10.12.2020. 
2. RM schvaluje umístění mobilních kavárenských kiosků do těchto lokalit: Husova ulice, okolí nádraží, 

Lobeček – nábřeží a prostor u zimního stadionu. 
3. RM doporučuje ZM začlenit do smlouvy o spolupráci mezi městem a společnostmi FINEP HOLDING, SE  

a CITRONELLE a.s., aby parkovací místa na pozemcích ve vlastnictví města (celkem 110 míst) nebyla 
započítávána do celkového počtu parkovacích stání v řešeném území. Místo těchto míst doporučuje 
komise řešit v režii soukromého developera výstavbu parkovacího domu na místě bývalé provizorní 
výpravní budovy. 

 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace, vícepráce  
usnesení č.: 20/23/4/2 
RM doporučuje ZM schválit vícepráce v celkové výši ……………………. Kč bez DPH, resp. ………………………. Kč  
vč. DPH, na akci „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“, jejímž 
zhotovitelem je společnost: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno, IČ: 02463245. Předmětné vícepráce  
se týkají části díla – projektová dokumentace ve stupni pro územní a stavební povolení. Finanční náklady 
budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2020. Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD  
č. RISML/00063/2020. 

 
Bod programu: Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli 
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usnesení č.: 20/23/9/1 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od příspěvkové organizace Kulturní a společenského střediska, nám. 
J. Seiferta 706, 278 01, Kralupy nad Vltavou. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 7 ze dne 08.12.2020 
usnesení č.: 20/23/11/3   
1. RM schvaluje provést změnu dopravního značení v ulici Třebízského v Kralupech nad Vltavou a to 

dostanovením dopravních značek B20a (nejvyšší dovolená rychlost) a to tak, že platnost těchto značek 
bude od křižovatky ulic Třebízského x Alšova po křižovatku ulic Třebízského x U Stadionu a zároveň 
odstanovit u stávajících dopravních značek B 20a dodatkovou tabulku E13 (Po-Pá 7-15 hodin). Žádost  
na dostanovení dopravního značení B20a (nejvyšší dovolená rychlost) a odstanovení u stávajících 
dopravních značek B20a dodatkové tabulky E13 (Po-Pá 7-15 hodin) podají TSM, včetně zajištění všech 
potřebných povolení. 

2. RM ukládá TSM podat žádost na dostanovení dopravních značek B20a (nejvyšší dovolená rychlost) v ulici 
Třebízského v Kralupech nad Vltavou a to tak, že platnost těchto značek bude od křižovatky ulic 
Třebízského x Alšova po křižovatku ulic Třebízského x U Stadionu a odstanovení dodatkových tabulek E13 
(Po-Pá 7-15 hodin) u stávajících dopravních značek B20a (nejvyšší povolená rychlost), včetně zajištění 
všech potřebných povolení. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM 
usnesení č.: 20/23/11/6  
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši ……………… Kč TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl 

(KČT), se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů na podporu 
sportoviště a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 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 individuální dotace ve výši ……………… Kč TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky,  
se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů na podporu 
sportoviště a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 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). 

 
Odložené materiály 

 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 18.01.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 15.12.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 23 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 14.12.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 15.12.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                            Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
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