
                                                                                                                                                                             č.j.: MUKV 15363/2020/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2020 
(RM č. 4) 

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

 
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 4 
usnesení č.: 20/4/1/1  
RM schvaluje návrh programu 4. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 03/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 16 v čp. 100 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 20/4/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 16 v čp. 100 Na Hrádku na dobu od 1. 4. 2020 - do 31. 3. 2022. 

 

Bod programu: Pověření vedením „Oddělení silničního hospodářství a speciální stavební úřad“  
usnesení č.: 20/4/2/2 
RM pověřuje pana Jiřího Poláka, vedoucího odboru výstavby a územního plánování MěÚ, vedením „Oddělení 
silničního hospodářství a speciální stavební úřad,“ na období od 1. 4. 2020 - do doby jmenování a nástupu 
vedoucího předmětného oddělení.  

 

Bod programu: Veřejnoprávní smlouva s městem Neratovice na zabezpečení výkonu agendy „silničního  
správního úřadu“ 
usnesení č.: 20/4/2/3  
1. RM konstatuje, že město Neratovice má vytvořeny podmínky k zabezpečení výkonu státní správy  

na úseku „silničního správního úřadu“ ve věcech silnic II. a III. pro město Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Neratovice v předloženém znění, jejímž 

předmětem je zabezpečení výkonu státní správy na úseku „silničního správního úřadu“ v rozsahu 
stanoveném ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 40 odst. 4 písm. a), b) 
a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s městem Neratovice.  

 

Bod programu: Žádost města na MěÚ o vydání „opatření obecné povahy pro oblast se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů“ - vznik „bezdoplatkové zóny“ v lokalitě u gymnázia  
usnesení č.: 20/4/2/4  
RM schvaluje podání žádosti města Kralupy nad Vltavou na MěÚ Kralupy nad Vltavou o vydání „opatření 
obecné povahy pro oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ - vznik „bezdoplatkové zóny“  
v lokalitě u kralupského gymnázia - v bytových domech čp. 918 a čp. 919 v Šafaříkově ul. a na stavebních 
pozemcích č. 364/2 a č. 243/3 v k.ú. Lobeč, podle ust. § 33d odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci  
v hmotné nouzi, a ve smyslu podnětu podaného 21. 1. 2020 spolkem Na Soutoku, z.s., IČ: 08568006.  

 

Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 6 v čp. 101 - BD Na Hrádku  
usnesení č.: 20/4/2/5 
RM schvaluje podnájem bytu č. 6 v čp. 101 Na Hrádku na dobu od 1. 3. 2020 - do 28. 2. 2022. 
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Bod programu: Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel / ředitelka příspěvkové organizace města 
„Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace“  
usnesení č.: 20/4/2/6 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele / ředitelky příspěvkové organizace města 
„Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace,“ v předloženém znění.    
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2020 
usnesení č.: 20/4/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 58.420 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 

spol. UNIQA pojišťovna, 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 58.420 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 58.420 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 536.072 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Nízkoemisní zóny Kralupy nad Vltavou“. Finanční 
prostředky byly čerpány v roce 2019, nyní budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4113 (neinv. přijaté transfery ze státních fondů) 
o 536.072 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti) o 536.072 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 4.980.504 Kč, na základě 
žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.980.504 Kč a navýšení výdajů u kap. č. 1 – ekonomický odbor  
a kap. č. 2 – SVŠK, § 6171 (činnost místní správy) a § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) 
o 4.980.504 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 580.000 Kč. Jedná se o státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami,  
za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 580.000 Kč  
a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 580.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 53.481 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 (základní školy). Finanční prostředky budou 
zaslány základní škole Komenského námětí, Kralupy nad Vltavou jako příspěvek na nákup pomůcek 
do nových učeben (laboratoře chemie). Pomůcky byly vyškrtnuty z žádosti o dotaci z důvodu 5leté 
udržitelnosti. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní 
rozvoj). Finanční prostředky budou použity na kácení stromů při realizaci akce: „Parkovací dům Kralupy 
nad Vltavou“.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 159.700 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby 
a územní rozvoj). Finanční prostředky budou použity na kácení stromů při realizaci akce: „Autobusový 
terminál“. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 71.378 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj). Finanční 
prostředky budou použity na dodávku nové lavičky u Zvoničky v Lobečku. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (základní školy). Finanční 
prostředky budou použity na zpracování studie na akci: „Přírodní zahrada ZŠ Gen. Klapálka“. 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - PD  
usnesení č.: 20/4/4/1 
RM doporučuje ZM schválit výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Adaptace 
pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace“ s dodavatelem Atelier 99 s.r.o., se sídlem 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 002463245, za celkovou cenu 11.840.000,00 Kč bez DPH, resp. 
14.326.400,00 Kč s DPH, s rychlostí vypracování dokumentace v rámci I. etapy do 200 dní a v rámci II. etapy 
do 290 dní dle zadávacích podmínek a s realizačním týmem, který byl součástí nabídky dodavatele. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci na nákup 2 elektromobilů 
usnesení č.: 20/4/4/2 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy č. 11/2019 ze Státního fondu životního prostředí ČR na nákup  
2 ks elektromobilů a pořízení dobíjecí stanice.  

 

Bod programu: PD – Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka – výběr zhotovitele 
usnesení č.: 20/4/4/3 
RM schvaluje výběr dodavatele na akci „PD – Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka“ společnost 
MAJO architekti – Ing. arch. Martina Poláčka, Pod Drinopolem 19/7, Praha 6, IČ: 763 47 516, za celkovou cenu 
330.000 Kč (zhotovitel není plátcem DPH), a to přímým zadáním, v souladu s písm. r) Směrnice upravující 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

 

Bod programu: Návrh smluvní pokuty Softlink – DPS 1171, DPS 1181 
usnesení č.: 20/4/4/4 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00106/2018 na akci „Monitorování, měření, 

odečítání a rozúčtování spotřeby tepla, studené a teplé vody“, s firmou Softlink s.r.o., Tomkova 409, 
Kralupy nad Vltavou 278 01, jehož předmětem budou méně práce v celkovém výši 47 988,- Kč bez DPH. 
Částka je vypočítána z ceny uvedené v SOD č. RISML/00106/2018, odst. IV., čl. 4.4 a činí 1 333,- Kč/ měsíc, 
po dobu 36 měsíců. 

2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00107/2018 na akci „Monitorování, měření, 
odečítání a rozúčtování spotřeby tepla, studené a teplé vody“, s firmou Softlink s.r.o., Tomkova 409, 
Kralupy nad Vltavou 278 01, jehož předmětem budou méně práce v celkovém výši 45 120,- Kč bez DPH. 
Částka je vypočítána z ceny uvedené v SOD č. RISML/00107/2018, odst. IV., čl. 4.4 a činí 1 410,- Kč/ měsíc, 
po dobu 32 měsíců. 

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  -  ČEZ Distribuce a.s. 
usnesení č.: 20/4/5/1 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN  na pozemcích  parc. č. 367/16, parc. č.  536/1, parc. č. 454/4, parc. č. 532/3  
a parc. č. 537/10  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,  
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu  
ve 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. Kralupy  
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usnesení č.: 20/4/5/2 
RM schvaluje  zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby  
a oprav plynovodní přípojky (investor P. P.)  na pozemku města  parc. č. 367/37 v k. ú. Lobeč,  
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567 za jednorázovou 
úhradu ve výši 4.000,- Kč. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené 
zákonem.  

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/4/5/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 30, Dr. E. Beneše čp. 539, paní J. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Havlíčkova 900,   paní J. B.  ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od  29.02.2020 do 28.02.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta brigádníků 679 paní M. H.  

za sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Vrchlického 703, paní A. P.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, J. Palacha čp. 738 paní A. D. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 01.03.2020 do 31.05.2020 za podmínky uzavření nové Dohody o splácení dluhu před 
uzavřením smlouvy. 

 

Bod programu: Nájem pozemků parc.č. 3/26 a 3/27 v k.ú. Kralupy nad Vltavou (od ČR- SPÚ) 
usnesení č.: 20/4/5/4 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, jako nájemcem,  
a ČR-Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, jako pronajímatelem, na  pozemky parc.č. 3/26 o výměře 
789 m2 a parc.č. 3/27 o výměře 900 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem realizace stavby „Autobusový 
terminál včetně příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.  

 

Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – ZŠ Komenského  
usnesení č.: 20/4/5/5 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Kralupy nad Vltavou a ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám 198, okres Mělník, příspěvkovou organizací, jehož předmětem bude 
rozšíření předmětu výpůjčky a to navýšení výměry pozemku parc.č.st. 157 v k.ú. Kralupy nad Vltavou  
z  300 m2 na 380 m2. Pozemek bude užíván jako školní zahrada, nové oplocení bude vybudováno mimo část 
pozemku parc.č.st. 157 zatíženou věcným břemenem stezky a cesty ve prospěch sousedních objektů. 
  

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Informace o zápisu dětí do kralupských MŠ 
usnesení č.: 20/4/6/1  
RM bere na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 
2020/2021: 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:   
úterý 05.05.2020 a středa 06.05.2020 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501.  
 

Základní  škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523: 
úterý 05.05.2020 a středa 06.05.2020 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. 
Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523. 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše: 
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úterý 05.05.2020 v čase od 08:00 do 16:00 hod. a ve středu 06.05.2020 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.  
Zápis proběhne v budově ředitelství školy, Dr. E. Beneše čp. 694.  

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádost o přidělení bytu  
usnesení č.: 20/4/6/2 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 415 v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl. U Cukrovaru č. 1171, 

Kralupy nad Vltavou, manželům K. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 458 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu č. 1181, Kralupy 

nad Vltavou, manželům K. 

 

Bod programu: Schválení darovací smlouvy mezi Městem Kralupy nad Vltavou a Charitou Kralupy nad  
Vltavou  
usnesení č.: 20/4/6/3  
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a její předložený text, včetně přílohy, mezi Městem Kralupy nad 
Vltavou a Charitou Kralupy nad Vltavou, na převod dosavadního vybavení bývalého tzv. krizového bytu  
v čp. 679, v ul. Cesta Brigádníků. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost DDM Kralupy nad Vltavou o souhlas s přijetím finančního účelového daru 
usnesení č.: 20/4/9/1  
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního účelového daru ve výši  
10.000 Kč od společnosti ELMEP s.r.o., IČO: 26461811, na podporu dětí a mládeže.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva 
usnesení č.: 20/4/9/2 
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc leden 2020. 

 

Bod programu: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou - schválení veřejnoprávní smlouvy  
usnesení č.: 20/4/9/3 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy číslo S-1341/SOC/2020 a její předložený text  
včetně přílohy mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a Krajským úřadem  
Středočeského kraje se sídlem v Praze 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti, č. smlouvy 
nájemce OKTAJSML/00015/2019 
usnesení č.: 20/4/10/1 
1. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti,  

č. smlouvy nájemce: OKTAJSML/00015/2019, o změně výrobního čísla uvedeného zařízení, 
v předloženém znění. 

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Návrhy odměn zapisovatelům komisí za II. pololetí 2019 
usnesení č.: 20/4/11/1   
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RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí za II. pololetí 2019 dle příloh. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM – Dotace, zápis 2/2020 
usnesení č.: 20/4/11/2  
1.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, 
Klicperova 469, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 26.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace  
na podporu sportu). 
1.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
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 50.000 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 doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl stolního tenisu, 
IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 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 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 stolního tenisu, IČ: 14799146, Sídliště 
Hůrka 1046, 278 01Kralupy nad Vltavou. 
 

        4.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Šachový klub, 
IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 31.000 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 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. – Šachový klub, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

        5.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro ASPV – Asociace sportu pro všechny, 
IČ: 14799146, Hostivítova 993, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 26.000 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 ASPV- Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146, Hostivítova 
993, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

        6.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro SDH Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 40.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
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        6.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro SDH Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou. 
 

        7.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 08013411, nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.000 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 ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 08013411, nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

        8.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro VETAS team Kralupy z.s., IČ: 08034982, 
nám. J. Seiferta 696, 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). 

        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 VETAS team Kralupy, z.s., IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 696,  
278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

        9.1. 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 170.000 Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 

        9.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 
1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
        10.1. 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 175.000 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 SKI klub Kralupy, z.s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

 
        11.1. 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 180.000 Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 

        11.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,  
278 01 Kralupy nad Vltavou. 
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12.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, 
V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 220.000 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 FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
 
13.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 
07222122, nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 01, ve výši 70.000 Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
13.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám. J. 
Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 01. 
 
14.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad 
Vltavou – Oddíl Soptíci, IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 55.000 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 Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou – Oddíl Soptíci, 
IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
15.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 55.000,- 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 TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
16.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 105.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
16.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
17.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, 
V Zátiší 1019, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 135.000,- 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 
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
 
18.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Tenisový oddíl, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 148.000,- 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 KRALUPY, z.s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
19.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl krasobruslení, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 320.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
19.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl krasobruslení, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
20.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, atletický 
oddíl, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 85.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
20.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, atletický oddíl, IČ: 00663735, 
Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
21.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, 
Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 100.000,- 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 Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
 
22.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou 
z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 90.000,- 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 Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, 
Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
23.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – 
Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
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45.000,- 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 TJ Sokol Kralupy nad Vltavou - Sportovní oddíl orientačního běhu, 
IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
24.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro  FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, 
Chvatěruby 80, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 190.000,- 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 FIT FOR YOU, z.s., IČ: 22663835, Chvatěruby 80, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
 
25.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., 
IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 165.000,- 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 Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 
470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
26.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, 
z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 310.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
26.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 
1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
27.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Plavecký oddíl 
Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 335.000,- 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. – Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, 
Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
28.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, 
Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 320.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,  
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na 
podporu sportu). 
28.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro FBC Kralupy n/V, z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
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29.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl 
(KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 210.000,- 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. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 
1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
30.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ:  22855904, 
Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 70.000,- 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 Jiu-Jitsu Kralupy z.s., IČ:  22855904, Předmostí 705, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
 
31.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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). 
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, TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad 
Vltavou, 
 
32.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 300.000,- 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 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
33.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ: 
03523390, Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 60.000,- Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
33.2. 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, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278. 
 
34.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad 
Vltavou, z.s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 220.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
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34.2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936, 
Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01278 01. 
 
35.1. RM doporučuje ZM schválit neposkytnutí dotace pro TŠ StormDance, z.s., IČ:08765391, Pod lesem 
1078, Kročehlavy, 272 01 Kladno. 

 
        36.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro Českou unii sportu, z. s., IČ:  67673881, 

se sídlem Pražská 417, 276 01 Mělník, na Sportovce Mělnicka za rok 2019, ve výši 7.500 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 

        36.2. 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 Českou unii sportu, z. s., IČ:  67673881, se sídlem Pražská 417, 
276 01 Mělník, na Sportovce Mělnicka za rok 2019 
 

        37.1. 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). 

        37.2. 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. 
 
38. RM bere na vědomí zápis číslo 2/2020 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou ze dne 
13.02.2020.  

 
Bod programu: Komise životního prostředí 
usnesení č.: 20/4/11/3   
1. RM bere na vědomí Zápis č. 7 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 12.02.2020. 
2. RM bere na vědomí návrh na zřízení betonového psího pisoáru na pozemku parc. č. 48/42 v k. ú. Lobeč 

v místě bývalé lavičky včetně odpadkového koše a držáku papírových sáčků za cenu přibližně 9 000 Kč. 
3. RM ukládá TSM provést kontrolu stavu košů s pytlíky na psí exkrementy, pravidelně je doplňovat,  

a předat RM informaci o jejich stavu a počtu. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 20/4/11/4  
1. RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 2 ze dne 19.02.2020. 
2. RM schvaluje Plán činnosti Zdravotní, sociální a bytové komise na 1. pololetí 2020. 

 
Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 20/4/11/5 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 2 ze dne 19.02.2020. 

  

Bod programu: Zápis č. 7 z jednání Majetkoprávní komise   
usnesení č.: 20/4/11/6  
RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Majetkoprávní komise  ze dne 11.02.2020. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Žádost o souhlas města ke konání exhibičního vystoupení vodních skútrů v rámci akce 

Kralupská míle 
usnesení č.: 20/4/13/2 
RM souhlasí s konáním exhibičního vystoupení vodních skútrů v rámci akce Kralupská míle, konané  
dne 06.06.2020, při slavnostech města Dny Kralup. 

 

Bod programu: Žádost spolku BabyBox - STATIN, z.s. o finanční dar na zřízení nového babyboxu na Mělníku 
usnesení č.: 20/4/13/3 
RM schvaluje přidělení finančního daru spolku BabyBox - STATIN, z.s. na zřízení nového babyboxu  
na Mělníku, ve výši 10.000,- Kč. 

 
Bod programu: Návrh Ing. Petra Listíka na provedení úprav PD na stavbu učebny ve dvoře ZUŠ,  
za účelem zlevnění investičního záměru  
usnesení č.: 20/4/13/4 
RM pověřuje Ing. Petra Listíka a odbor RIaSM zpracováním společného návrhu úprav PD na stavbu učebny 
ve dvoře ZUŠ, za účelem zlevnění investičního záměru, s termínem předložení RM dne 09.03.2020. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Žádost SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Mělník o individuální dotaci na krajské kolo  
hry Plamen ve výši 30.000,- Kč 
usnesení č.: 20/4/13/1 
RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Mělník na krajské kolo hry  
Plamen, ve výši 30.000,- Kč. 
 

Odložené materiály 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 09.03.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 25.02.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 4 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 24.02.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 25.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                         Libor Lesák, místostarosta      
 
 
 
 
 


