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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. března 2020 
(RM č. 5) 

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

Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 5 
usnesení č.: 20/5/1/1  
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 04/2020 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: OZV města č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném 
prostranství 
usnesení č.: 20/5/2/1  
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů a žebrání na veřejném prostranství, v předloženém znění.      

 

Bod programu: Smlouva na užívání hokejové haly 
usnesení č.: 20/5/2/2 
1. RM schvaluje vypovězení Smlouvy na užívání hokejové haly, uzavřené dne 3. 9. 2014 mezi městem, HK 

Kralupy a spol. Kralupská sportovní s.r.o., podle čl. VIII. odst. 8.4 smlouvy. 
2. RM pověřuje místostarostu Ing. Vojtěcha Pohla k poskytnutí, v případě potřeby, podpůrné pomoci  

za město při uzavírání dvoustranné smlouvy na užívání hokejové haly mezi spol. Kralupská sportovní s.r.o. 
a HK Kralupy. 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 7/2020 
usnesení č.: 20/5/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 9.482.104,29 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci 
projektu: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné učebny a laboratoře“. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 9.482.104,29 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3113 o 9.482.104,29 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 91.178 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. Generali Česká 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 91.178 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic,  
§ 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 91.178 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, která je účelově určena na úhradu výdajů v souvislosti 
s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášených na den 14. března 2020. Volby se budou 
konat v obci Kozomín, město Kralupy obdrželo dotaci na zajištění působnosti pověřeného obecního 
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úřadu. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – 
správní odbor, § 6115 o 10.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 106.000 Kč z kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 (příspěvek 

na provoz – PO Městský bytový podnik) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na 
investice). Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního 
příspěvku, který si příspěvková organizace Městský bytový podnik převedla po schválení radou města 
z roku 2019 do roku 2020. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.062.557,48 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 (příspěvek na 
provoz – PO Sociální služby města) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). 
Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního příspěvku, který 
si příspěvková organizace Sociální služby města převedla po schválení zastupitelstvem města z roku 2019 
do roku 2020. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 132.874 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky 
budou použity na základě usnesení RM č. 20/3/4/9 na přemístění veškeré techniky spojené s městským 
kamerovým a dohlížecím systémem z objektu Lutovítova 593 do objektu stojící na pozemku parc. č. st. 
1768 v majetku České 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 566.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – městská policie, § 5311 (bezpečnost a veřejný 
pořádek). Jedná se o finanční prostředky na projekt: „Asistent prevence kriminality“, po obdržení dotace 
bude částka vrácena zpět do rezervy na spoluúčast k dotacím. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 (raná péče a 
soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče). 
Finanční prostředky budou použity na základě usnesení RM č. 20/4/13/3 na poskytnutí finančního daru 
spolku BabyBox – STATIN, z.s. na zřízení nového babyboxu na Mělníku. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 29.040 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 Položka ORG Částka v Kč 

Rozšíření kapacity sběrného dvora TSM   3639    5169 384 3.630,00 

Podzemní kontejnery   3639    5169 430  3.630,00 

SEN budovy školy v přírodě Mokrosuky   3421   6121 427 3.630,00 

SEN budovy úřadu práce   3613   6121 421 3.630,00 

SEN budovy objektu kabin RC, Mikovice   3412    6121 424 3.630,00 

SEN budovy SDH Minice   5512   5169 425 3.630,00 

SEN budovy vila u ZŠ Třebízského   3299   6121 422 3.630,00 

SEN budovy sauny u zimního stadionu   3412   6121 423 3.630,00 

celkem    29.040,00 
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7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.470 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 14 – odbor výstavby, § 3636 (územní rozvoj). Jedná se 
o finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace u akce: „Územní studie systému sídelní zeleně“. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 37.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3111 (MŠ Dr. E. Beneše). Jedná se o příspěvek MŠ Dr. E. Beneše 
na úhradu poplatku spojeného s uzavřením smlouvy se spol. ČEZ Distribuce za navýšení kapacity jističů 
v budově MŠ J. Holuba. 

 

Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2019 
usnesení č.: 20/5/3/2 
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou  
za rok 2019. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele: Sportovního hřiště v areálu Základní školy v Kralupech nad Vltavou,  
28. října 182 
usnesení č.: 20/5/4/1 
RM schvaluje dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ 28. října, 
Kralupy nad Vltavou“ s firmou Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav za cenu 583 206,- Kč 
bez DPH, tj. 705 679,26 Kč s DPH v souladu s částí 5., písm. r) Směrnice upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu schválených Radou města. 

 

Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2020 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 20/5/4/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace 

Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 866/1047, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 709755523, na Péči o děti a 
mládež při ČRS a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Jiřímu Veselému, sídl. U Cukrovaru 
1066, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 05413117, na Příměstské kempy a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč Kruhu přátel Prahy, z.s., sídl. U Cukrovaru 1076,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879, na Kruh přátel Prahy (činnost) a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč TJ Kralupy, z.s., - oddílu KČT, sídl. 
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt Turistické pochody pro veřejnost 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad 
Vltavou, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 67676197, na Podporu spolků pro starší 
občany a aktivity pro seniory a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 
17.12.2019. 

6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč InGarden, z.s., Nad Promaskou 292/45, 100 00 Praha 
10, IČ: 22857940, na projekt Humoristická výstava Pavla Kantorka a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 
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7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč Ing. Denysovi Luksíkovi, nábř. J. Holuba 237, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 06221165, na projekt Příměstský fotbalový kemp Denyse Luksíka a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

8. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.500,- Kč Aleně Trousilové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
na projekt Podpora činnost klubu seniorů a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených 
městem dne 17.12.2019. 

9. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč spolku Hudba staví chrámy, z.s., Chmelova 212,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na projekt Soubor koncertů na podporu obnovy tradice  
v Zeměchách a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

10. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Markétě Hrdinové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt MUSICFEST – 20. ročník - jubilejní a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

11. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Pobočnému spolku svazu diabetiků ČR, Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 49519239, na projekt Diabetici v pohodě a ve zdravém pohybu a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

12. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Kralupskému hudebnímu sdružení, 
z.s., V Zátiší 1016/12, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na projekt Hudební festival Bluegrass 
Advent – 23. ročník + Country Mikuláš a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem 
dne 17.12.2019. 

13. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s., tř. 
Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181, na projekt Kralupy – čisté město 2020 a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

14. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč TSK MLS, z.s., Sokolská 140, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 07121423, na Činnost TSK MLS pro rok 2020 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, 
vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

15. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč TJ Sokol Zeměchy, Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 47007231, na projekt Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

16. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Vlastě Brixové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Senior Minichor a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

17. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Lesní mateřské škole Kulíšek, Krakovská 430, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26549671, na projekt Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

18. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Jaroslavu Melichovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Klubová činnost pro seniory města Kralupy nad Vltavou  
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

19. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14.000,- Kč Charitě Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt Letní tábor Lhotka 2020 a schvaluje uzavření 
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

20. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč Charitě Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt Kralupské vinobraní a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

21. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč Markétě Wagnerové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Kralupský talent a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

22. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč spolku Junák – český skaut, středisko 
Střelka Kralupy nad Vltavou, na projekt Skautské letní tábory 2020 a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2020. 

23. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18.000,- Kč ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka 1044, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70913463, na Činnost ZO ČSCH, Kulturní akce, výstavnictví a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

24. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč Markovi Ptáčníkovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Podpora šipkařského týmu Krkavci Kralupy 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

25. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč spolku Dvořákův komorní sbor, Cukrovar 1076, 278 
01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt Hudební velikán Bohuslav Martinů a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Tanečnímu a pohybovému studiu Zuzany Štarkové, 
Heřmanova 1088/8, 170 00 Praha 7, IČ: 60218894, na projekt Taneční koncert a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

27. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč Veronice Jedlinkové, Čechova 621/32, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600037, na projekt Country saloon se skupinou Rangers Band 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

28. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Janě Bálkové, Bolebořská 535/4,  
184 00 Praha 8, IČ: 03529096, na projekt Podpora letních příměstských a mimoměstských tenisových 
kempů pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených 
městem dne 17.12.2019. 

29. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč spolku Mysliveckému spolku Kralupy Nelahozeves, 
z.s., Růžové údolí 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 01390210, na projekt Vypouštění drobné zvěře  
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

30. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Komornímu orchestru Dvořákova kraje, nám.  
J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na projekt: Finanční podpora činnosti Komorního 
orchestru Dvořákova kraje pro rok 2020 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, 
vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

31. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.500,- Kč  Mgr. Jaroslavě Veselé, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
na projekt Veselý kroužek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 
17.12.2019. 
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32. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000,- Kč Kynologické organizaci Kralupy nad Vltavou – 
Strachov, Chvatěruby 116, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75141108, na projekt Kralupská ťapka 2020 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

33. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Evě Slámové, Dvořákova 469/43, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 61119661, na projekt Letní dětský tábor a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, 
vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

34. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 34.000,- Kč Radomíru Dvořákovi, PhDr., 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Kralupští žesťoví sólisté a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

35. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Společnosti pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o.p.s., Dvořákovo nám. 800/9, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt Akce 
pro veřejnost, kroužky a aktivity studentů při Dvořákově gymnáziu a SOŠE a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

36. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Divadelního spolku Scéna Kralupy,  
J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Za vodou 2020 – Divadelní festival 
20. ročník a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

37. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Divadelního spolku Scéna Kralupy, J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt Scéna Fest 2020 – Divadelní festival a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

38. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Anetě Kalivodové, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Mimoměstský tábor Pikomat a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

39. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč Centru D8, Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad 
Labem, IČ: 26681471, na projekt Netradiční Mikulášská nadílka a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

40. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč spolku Hudba pro radost, z.s., Větrušice 108, 277 41 
Kly, IČ: 22712895, na projekt Rozloučení se školním rokem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, 
vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

41. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč Kruhu přátel hudby, z.s., Jana Palacha 
744, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765, na projekt Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou –  
48. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

42. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Ing. Kláře Kloučkové, Purkyňovo nám. 228, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578907, na projekt Galerie VK37 pro rok 2020 a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

43. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč spolku KROK – Kralupská občanská 
komunita, z.s., Nerudova 801, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 07108583, na projekt Podpora a rozvoj 
činnosti Kralupské občanské komunity, z.s. a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených 
městem dne 17.12.2019. 
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44. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč spolku Človíček RaD, z.s., Chržínská 071, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 26564122, na projekt Letní dětská rekreace – Detektivní cesta kolem světa 
2020 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

45. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč Loutkovému souboru Rolnička, z.s., Lobeček 698,  
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na projekt Podpora činnosti Loutkového souboru ROLNIČKA, 
z.s. a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

46. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč Milanovi Junáškovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Kralupský Open Mic a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit  
pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

47. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000,- Kč Michalovi Pomohačovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Unity Rage Festival a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

 

Bod programu: Schválení komise - Výroba reportáží a dalších pořadů pro Kralupy TV 
usnesení č.: 20/5/4/3 
RM schvaluje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Výroba reportáží  
a dalších pořadů pro Kralupy TV“, ve složení: 

1) Libor Lesák, místostarosta 
2) Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
3) Aleš Levý, Dis., tiskový mluvčí MěÚ 

Náhradníci: 
1) Ing. Marek Czechmann, starosta 
2) Mgr. Kamil Hainc, tajemník MěÚ 
3) Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. rozvoje města 

 

Bod programu: Výběr dražebníka pro prodej pozemků určených pro dostavbu bloku za Husovou ulicí  
usnesení č.: 20/5/4/4 
1. RM ukládá odboru RIaSM připravit výběrové řízení na dodavatele veřejné elektronické dražby, a to  

dle části 3 písm. b) Směrnice, tj. oslovením min. 3 dodavatelů, za účelem prodeje pozemků pod parc.  
č. 1723/1 a parc. č. 784 a část pozemku parc. č. 1708 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, označené jako stavební 
parcely „02 až 09“ (stavební parcely) a „13“ (vnitroblok) pro výstavbu polyfunkčních domů městského 
typu dle závazných regulativů určených územní studií „Dostavba bloku za Husovou ulicí“ jako jeden celek, 
s tím, že kupní smlouva na část stavební parcely „02“ dotčené dotací bude uzavřena nejdříve 31.10.2022 
(do této doby bude s kupujícím uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva nájemní). Pozemky 
budou rozděleny dle předmětné studie. 

2. RM ukládá odboru RIaSM zakomponovat do podkladů pro výběrové řízení povinnost uchazeče předložit 
návrh na procentní výši odměny, reference na dosavadní realizované akce, návrh podmínek  
pro vyhlášení případného II. kola dražby (opakovaná dražba) a vyjádření ohledně řešení nákladů, a jejich 
výši, na inzerci dražební události. 

 

Bod programu: Stavební úpravy stávajících půdních prostor na klubovnu skautského střediska – projektová  
dokumentace pro stavební řízení  
usnesení č.: 20/5/4/5 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: 
„Stavební úpravy stávajících půdních prostor na klubovnu skautského střediska“ (ulice Šafaříkova 358, 278 01 
Kralupy nad Vltavou), projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou za částku ve 
výši 74.800,- Kč bez DPH (90.508,- Kč vč. DPH). 
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Bod programu: PD-Demolice provizorní výpravní budovy + nová opěrná zeď  
usnesení č.: 20/5/4/6 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci: „Demolice provizorní 
výpravní budovy ČD + nová opěrná zeď“, projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou za částku ve výši 98.800,- Kč bez DPH (119.548,- Kč vč. DPH). 

 

Bod programu: Okružní křižovatka ulic Mostní s Třídou Legií a ul. Třebízského, Kralupy nad Vltavou – studie  
usnesení č.: 20/5/4/8 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie na akci: „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic 
Mostní s Třídou Legii a ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Atelier malých okružních 
křižovatek Ing. Petra Novotného, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice za částku ve výši 57.400,- Kč bez DPH 
(69.454,- Kč vč DPH).  

 

Bod programu: Okružní křižovatka ulic Přemyslova s Lidovým náměstím, Kralupy nad Vltavou – studie  
usnesení č.: 20/5/4/9 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie na akci: „Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic 
Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem Atelier malých okružních 
křižovatek Ing. Petra Novotného, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice za částku ve výši 47.400,- Kč bez DPH 
(57.354,- Kč vč DPH).  
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna provozní doby  –  předzahrádka Jungmannova ul. 
usnesení č.: 20/5/5/1 
RM  schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 187/95/719/SMI, jehož předmětem bude změna 
provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc. č. 573/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
užívaného jako předzahrádka před Koktejl barem v Jungmannově  ul.  č.p. 98, z každoroční provozní doby  
od 01.05. do 31.10. na každoroční provozní dobu  od 01.04. do 31.10.  za celkové nájemné 7.000 Kč/rok. 

 

Bod programu: Návrh na zvýšení nájemného v bytech v majetku města 
usnesení č.: 20/5/5/2 
1. RM schvaluje stanovení  nájemného ve výši 80 Kč/m2 u  nově uzavíraných nájemních smluv  a u smluv, 

které budou se stávajícími nájemníky uzavírány po ukončení platnosti nájemních smluv uzavřených  
na dobu určitou v bytových domech čp. 211 Smetanova, čp. 216  Smetanova,  čp. 131 Komenského nám. 
(vyjma půdního bytu č.3),  čp. 900 Havlíčkova, čp. 101 Na Hrádku,  čp. 479 Husova, čp. 687 Chelčického, 
čp. 504 Vrchlického, čp. 703 Vrchlického a   čp. 539 Dr. E. Beneše a to od 01.04.2020. 

2. RM schvaluje stanovení nájemného ve výši 50 Kč/m2 u nově uzavíraných nájemních  smluv a u smluv, 
které budou se stávajícími nájemníky uzavírány po ukončení platnosti nájemních smluv uzavřených  
na dobu určitou v bytovém domě čp. 198 Komenského nám. a to od 01.04.2020 s tím, že nájemné  
u předmětných smluv bude dále zvýšeno od 01.04.2021 na výši 80 Kč/m2. 

3. RM schvaluje zvýšení nájemného u nájemních smluv za užívání bytů v majetku města, uzavřených  
na dobu neurčitou na 80,- Kč/m2 od 01.07.2020, vyjma bytů v bytových domech čp. 539  Dr. E. Beneše  
a čp. 679 Cesta brigádníků. 

4. RM schvaluje nájemné ve výši 62,-Kč/m2 u nově uzavíraných smluv a u smluv, které budou se stávajícími 
nájemníky uzavírány po ukončení platnosti nájemní smlouvy v bytovém domě čp. 738  
J. Palacha a to od 01.04.2020. 

5. RM schvaluje   nájemné u  nových nájemních smluv uzavíraných se stávajícími nájemníky v  domě Cesta 
brigádníků čp. 679 od 01.01.2021 ve výši 80 Kč/m2. V případě uzavření nájemní smlouvy s novým 
nájemníkem bude  nájemné  ve výši 80,-  Kč/m2 od 01.04.2020.  
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6. RM schvaluje zvýšení nájemného u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou za užívání bytů 
v bytovém domě čp. 539 Dr. E. Beneše a bytu č. 6, čp. 679 Cesta brigádníků o 16% a to   
od 01.07.2020. 

7. RM schvaluje zvýšení nájemného za užívání bytů v čp. 48 Libušina ulice a bytu č. 3. čp. 131 Komenského 
nám. každoročně o míru inflace vyhlášenou ČSÚ pro daný kalendářní rok.  

8. RM ukládá MěBP: 

• stanovit nové hodnoty nájemného za užívání bytů v majetku města (vyjma bytů v DPS),  

• písemně doručit návrh na zvýšení nájemného u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou 
všem nájemcům do 30.04.2020 

• písemně informovat nájemníky s uzavřenými smlouvami na dobu určitou o navýšení nájemného 
před uzavřením nové nájemní smlouvy 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy  
usnesení č.: 20/5/5/3  
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav 
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemcích parc. č.  81/1, parc. č. 149, parc. č.79/2, parc. č. 1661  
a parc. č. 601 v k. ú. Kralupy nad Vltavou,  jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch 
vlastníků pozemků parc. č. st. 158 a parc. č. st. 134/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za jednorázovou úhradu  
ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě 
bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 20/5/5/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Libušina 48 paní H. T ze sociálních důvodů  

na dobu 1 roku od 29.02.2020 do 28.02.2021.  
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Havlíčkova čp. 900, paní K. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2020 do 30.04.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738, panu D. 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 podpisem smlouvy. 

4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického čp. 687, paní Š. J.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2020 do 28.02.2021. 

5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Komenského čp. 198  Mgr. M. P., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku od 29.02.2020 do 28.02.2021.  

  

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na poskytování sociálních služeb v Kralupech  
nad Vltavou v roce 2020 
usnesení č.: 20/5/6/1  
1. RM doporučuje ZM schválit přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: 

Smlouva o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020. 
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě 

Smlouvy o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0319/SOC/2020  
pro Charitu Kralupy nad Vltavou, poskytovatele sociálních služeb, Sokolská 139, na poskytování sociálních 
služeb, ve výši 295.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče), položky 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem). 

3. 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 Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
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Bod programu: Žádost Charity Kralupy nad Vltavou o dotaci na zimní program „Teplá židle“ v Kralupech nad 
Vltavou 
usnesení č.: 20/5/6/2 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální finanční dotace na zimní program „Teplá židle“ 

pro Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
ve výši 55.000 Kč.  

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 Charitu Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, se sídlem 
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv  
usnesení č.: 20/5/6/3  
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 310 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu M. S.,  

na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 151 v DPS V Luhu č. 1181,  manželům B.  

a V. M., na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 254 v DPS V Luhu 1181, paní L. K.,  

na dobu určitou od 01.04.2020 do31.03.2021 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 256 v DPS V Luhu 1181, paní L. B.,  

na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 351 v DPS V Luhu 1181, paní P. F.,  

na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181, paní M. F.,  

na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Žádost o poskytnutí dotace – Stanislav Vrátný  
usnesení č.: 20/5/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty  § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5493 

(účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) org. 0012 z fondu MST1, panu Stanislavu Vrátnému, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu startovného turnajů amatérské bowlingové ligy 2020 – 
reprezentace města Kralupy nad Vltavou ve výši 9.400,- Kč. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml.  
č. KSSML/000…./2020) s panem Stanislavem Vrátným, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Bod programu: Individuální dotace – VODA Jelenice z.s. 
usnesení č.: 20/5/8/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5222 

(neinvestiční transfery spolkům), org. 0012 (fond MST1), spolku VODA JELENICE ZS, IČ 22843302,  
se sídlem Jelenice č. 26, 277 31 Velký Borek, zastoupeným panem Stanislavem Fialou, předsedou spolku,  
ve výši 7.000,- Kč, na podporu a výdaje související s konáním 8. ročníku Světového dne vody. 

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem VODA 
JELENICE ZS, IČ 22843302, se sídlem Jelenice č. 26, 277 31 Velký Borek, zastoupeným panem Stanislavem 
Fialou, předsedou spolku. 

 

Bod programu: Rozšíření digitálního povodňového plánu města a ORP Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 20/5/8/3 
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RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“ s firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 za cenu 
85 000,- Kč bez DPH, tj. 102 850 Kč s DPH.  

 

Bod programu: Zajištění technického dozoru investora při realizaci projektu „Modernizace  
protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“ 
usnesení č.: 20/5/8/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou“ s firmou Ing. Vladimír Pavlík Projekční kancelář – Varovné 
systémy, Najdrova 2183, Roztoky za cenu 19 999,- Kč bez DPH, tj. 24 199 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Umístění sídla MAS Kralupsko, z.s. 
usnesení č.: 20/5/8/5 
RM schvaluje umístění sídla spolku MAS Kralupsko, z.s. na adrese Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou. 
         

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli  
usnesení č.: 20/5/9/1  
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad 
Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Žádost o schválení přijetí finančního daru 
usnesení č.: 20/5/9/2 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 
10.000 Kč od společnosti Kochmantrans, s.r.o. 

 

Bod programu: Uzavření Městské knihovny    
usnesení č.: 20/5/9/3 
RM schvaluje uzavření Městské knihovny v sobotu 11. dubna 2020 a dále 2. a 9. května 2020.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období únor 2020 
usnesení č.: 20/5/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období únor 2020. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Kulturní komise – zápis č. 02/2020 z 18.02.2020 
usnesení č.: 20/5/11/1   
1. RM bere na vědomí zápis č. 02/2020 z jednání Kulturní komise RM Kralupy nad Vltavou ze dne 

18.02.2020. 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Divadelní spolek Scéna Kralupy, IČ: 49518844, J. Seiferta 

706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na částečnou úhradu licence na divadelní hru Woodyho Allena, ve výši 
10.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5666 (Podpora společenského, kulturního a sportovního života). 
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3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s Divadelním spolkem Scéna Kralupy, IČ: 49518844, J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou na licenci divadelní hry Woodyho Allena. 

 

Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č. 1/2020 
usnesení č.: 20/5/11/2  
1. RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne  

27. 2. 2020. 
2. RM schvaluje zadat vypracování studie na možnosti využití prostoru vzniklého po demolici trafostanice 

(p.č. 24/5) na Palackého náměstí, a to v následujících variantách: 
- Výstavba objektu max. o dvou podlažích 
- Zastřešený veřejný prostor 
- Otevřený veřejný prostor 
v období po jednání s vlastníkem objektu č.p. 5 o možnostech řešení vzájemných majetkoprávních změn, 
v souvislosti zejména s přestavbou objektu sladovny. 

3. RM ukládá vedení města vyžadovat z pozice Města Kralupy nad Vltavou v rámci dalších jednání  
se zástupci společnosti FINEP (developerský projekt na prostor před nádražím) plochy pro výstavbu 
mateřské školy, pro výstavbu veřejného sportoviště (případně dětského hřiště) a plochy pro městskou 
zeleň. 

4. RM schvaluje zadat vypracování dopravní studie na možné využití prostoru otočky a odstavné plochy 
autobusů MHD vedle budovy železničního nádraží, v návaznosti na zpracovanou studii 4. etapy 
rekonstrukce centra – Husova ul. a PD na stavbu autobusového terminálu. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM – oprava administrativní chyby a zrušení části usnesení RM  
č. 20/4/11/2 body 1.1., 1.2. ze dne 24.02.2020. 
usnesení č.: 20/5/11/3   
1.  RM ruší část usnesení 20/4/11/2 body 1.1., 1.2. ze dne 24.02.2020 z důvodu administrativní chyby. 

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

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – Žádosti o individuální dotace  
usnesení č.: 20/5/11/4  
1.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552,  
se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85, ve výši 20.000,- Kč, na projekt „Divadlo nám pomáhá 
2020“.  
1.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552, se sídlem Podřipská 1, 
Horní Beřkovice, PSČ: 411 85. 
 
2.1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou s názvem: Smlouva  
o pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-0348/SOC/2020 ze dne 
20.01.2020. 
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2.2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace formou vyrovnávací platby na základě Smlouvy o pověření 
výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, pod číslem S-16706/SOC/2016 pro Maltézskou pomoc, o. p. 
s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 1, PSČ: 118 00, na program Doprovod dětí s postižením  
do školských zařízení, ve výši 7.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položky 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím). 
2.3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro Maltézskou pomoc, o. p. s., IČ: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, Praha 
1, PSČ: 118 00. 
 
3.1. RM schvaluje přistoupení k pověření, které vydalo pro Linku bezpečí, z. s., Hlavní město Praha pod 
názvem: Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Pověření bylo sepsáno dne 
28.11.2018 s platností do 31.12.2021. 
3.2. RM schvaluje individuální dotaci poskytnutou formou vyrovnávací platby na základě Pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vydané Hlavním městem Praha pro Linku bezpečí, z. s., 
IČ: 61383198, Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, PSČ 181 02, ve výši 15.000,- Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a podobným organizacím). 
3.3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální finanční 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro Linku bezpečí, z. s., IČ: 61383198, Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, PSČ  
181 02. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Umístění pomníku obětem genocidy arménského národa 
usnesení č.: 20/5/13/1   
RM vyzývá iniciátory záměru k předložení nového návrhu na umístění památníku.  
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2020 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 20/5/4/2 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace 

Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 866/1047, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 709755523,  
na Modernizaci prostor pro kroužky mládeže při ČRS a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, 
vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Asociaci Turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3511 
Vltavský paprsek, Ke Koupališti 182/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 71192409, na projekt 50 let 
činnosti Turistického oddílu mládeže v Kralupech a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, 
vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč TJ Kralupy, z.s., oddíl volejbalu, Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 1479946, na projekt Volejbalový turnaj „Kralupská vánočka 2020“ a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč TJ Kralupy, z.s., oddíl volejbalu, Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 1479946, na projekt Volejbalový turnaj „2. kralupské smíšenkohraní“  
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a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Mgr. Petru Knězů, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Volejbalový turnaj O kralupského osla a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši xx xxx,- Kč Filipu Prantlovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt Nohejbalové turnaje a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2020, vyhlášených městem dne 17.12.2019. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Třebízského zřizovateli  
usnesení č.: 20/5/9/1  
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523, okres Mělník, příspěvkové organizace. 

 
Bod programu: Umístění pomníku obětem genocidy arménského národa 
usnesení č.: 20/5/13/1   
RM  schvaluje umístění památníku obětem genocidy arménského národa na pozemku p.č. 84/1 k.ú. Kralupy 
nad Vltavou v prostoru u lípy směrem ke kostelu.  
 

Odložené materiály 
Bod programu: Přístavba objektu čp. 181, Kralupy nad Vltavou – ZUŠ  
(bod IV/7) 

 

Bod programu: Žádost o finanční prostředky z rezervy města k úhradě poplatku společnosti ČEZ Distribuce 
(IX/4) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 23.03.2020 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 10.03.2020. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 5 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 10.03.2020. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 10.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Libor Lesák, místostarosta                      Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta      
 
 
 
 


