
  č.j.: MUKV 12931/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 1. března 2021 
(RM č. 5) 

 
Jedná 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.: 21/5/1/1  
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4/2021 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Technická a softwarová aktualizace „Rezervačního systému MěÚ“ 
usnesení č.: 21/5/2/1  
1. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na Technickou a softwarovou aktualizaci „Rezervačního systému 

MěÚ Kralupy nad Vltavou“,“ podle předložené cenové a obsahové nabídky, s dodavatelem firmou 
TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, IČ: 00483389, se sídlem Terezín, Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, 
za cenu 260.586,00 Kč bez DPH, resp. 315.310,00 Kč s DPH. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy na „VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE „QTRONIK CLOUD“ a na softwarové servisní 
služby s dodavatelem firmou TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, IČ: 00483389, se sídlem Terezín, 
Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, za cenu 50.280,00 Kč bez DPH, resp. 60.838,80 Kč s DPH za 1 rok,  
na dobu neurčitou. 

 
III. EKONOMICKÝ ODBOR 

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2021 
usnesení č.: 21/5/3/1 
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 70.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 (rezerva 

města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, z § 3639 org. 593 (autobusový terminál). 
Finanční prostředky budou použity na administraci výběrového řízení u dotační akce „Autobusový 
terminál“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 124.630 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, z § 3412 org. 599 (Rekonstrukce 
plaveckého bazénu III. etapa). Finanční prostředky budou použity 45.980 Kč na rozšíření PD (zdvihací 
plošina při vstupu do budovy a zdvihací zařízení z bazénu – zajištění kompletní bezbariérovosti) a 78.650 
Kč bude použito na administraci žádosti o dotaci.  

 

Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2020 
usnesení č.: 21/5/3/2 
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou  
za rok 2020. 

 

Bod programu: Návrh na vzetí investičního úvěru 
usnesení č.: 21/5/3/3 
RM doporučuje zastupitelstvu města vzetí úvěru s pevnou úrokovou sazbou do splatnosti úvěru. 
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Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2021 
usnesení č.: 21/5/3/4 
Rada města doporučuje zastupitelstvo města schválit: 
A. Změny rozpočtu roku 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1.   Navýšení příjmové části rozpočtu 
       Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2020,  
       zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2021                                       60.233.268,90 Kč                         
       Navýšení výdajové části rozpočtu 
       Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1 – odbor ekonom., § 6409     60.233.268,90 Kč   

2. Navýšení příjmové části rozpočtu, kap. č. 1 – ekonomický odbor 
pol. 1211 – DPH   + 5.000.000 Kč 
pol. 1121 – DPPO   + 3.000.000 Kč 
pol. 1111 – DPFO ZČ  + 1.500.000 Kč 
pol. 1112 – DPFO OSVČ  +    500.000 Kč 

      Navýšení výdajové části rozpočtu, kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 10.000.000 Kč.         

B. Změny rozpočtu roku 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na 

investice) v celkové výši 60.232.000 Kč na tyto akce:  

Kap
. 

§ Popis položky Částka v Kč 

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města  25.280.000,- 

9 3749 
Geotechnický posudek – stabilizování a sanace svahových nestabilit 
„Skalní masiv Hostibejk“ 

242.000,- 

10 5213 Finanční dar pro Nemocnici Slaný - pomoc v boji s epidemií COVID_19 200.000,- 

2 3599 Záchranná služba ASČR – dovybavení sanitek 400.000,- 

1 6409 Rezerva určená pro příspěvkové organizace 5.000.000,- 

9 3725 Podzemní kontejnery 1.200.000,- 

5 3412 Sociální zařízení na sportovní hale  980.000,- 

5 3113 Dopravní hřiště na ZŠ Třebízského  2.810.000,- 

5 3639 Bourání provizorní výpravní budovy 12.000.000,- 

5 3392 II. etapa rekonstrukce rozvodů elektro KaSS 10.330.000,- 

5 2219 Parkovací místa na Hrádku 1.050.000,- 

5 2212 Úprava křižovatky G. Klapálka a sídl. Hůrka 740.000,- 

 Celkem 60.232.000,- 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 488.590 Kč z kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 na kap. 

č. 5 – realizace investic, § 3412. Jedná se o finanční prostředky z darů na podporu sportovních akcí města, 
které budou převedeny na akci Dopravní hřiště na ZŠ Třebízského. 

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou – Změna stavbyvedoucího a jeho zástupce 
– Dodatek č. 1 
usnesení č.: 21/5/4/1 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00035/2021 uzavřené dne 08.02.2021 mezi 
Městem Kralupy nad Vltavou a společností Gemo a.s., jehož předmětem je změna osoby stavbyvedoucího  
a jeho zástupce. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci a výběr administrátora dotace – Adaptace pivovarské sladovny na Městské 
kulturní centrum  
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usnesení č.: 21/5/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu „Brownfieldy“ prostřednictvím Státního fondu 

podpory investic, a to na akci „Adaptace pivovarské sladovny na Městské kulturní centrum“. 
2. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Adaptace pivovarské sladovny na Městské kulturní 

centrum“ a to společnost  B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČ: 60724269  
za cenu 65 000,- Kč bez DPH, resp. 78 650,- Kč včetně DPH.  

 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Změna provozní doby – předzahrádka Riegrova ul.   
usnesení č.: 21/5/5/1 
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. SMSMLO/00056/2019 o nájmu pozemku dodatkem  
č. 1, jehož předmětem bude změna provozní doby předzahrádky na předmětu nájmu části pozemku parc.  
č. 66/20 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, užívaného jako předzahrádka před kavárnou v Riegrově ul. č.p. 173/4 
z původní provozní doby od 01.05. do 30.09. na novou provozní dobu od 01.04. do 31.10. příslušného roku  
za celkové nájemné 6.533 Kč/rok. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 

Bod programu: Nabídka na převod pozemku p. č. 548 v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou do majetku 
města (hřbitov) 
usnesení č.: 21/5/5/2 
1. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod  pozemku parc. č. 548 v k. ú. Zeměchy u Kralup  

nad Vltavou – hřbitova, včetně kamenné ohradní zdi, márnice a zvonice, od Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou do vlastnictví města Kralupy nad Vltavou. 

2. RM ukládá odboru ŽP zajistit dendrologický posudek na předmětné dřeviny. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 21/5/5/3 
1. RM schvaluje uzavření nové nájemní  smlouvy na byt č. 27, Dr. E. Beneše čp. 539 s paní J. Z. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2021 do 28.02.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 
2. RM schvaluje uzavření nové nájemní  smlouvy na byt č. 30, Dr. E. Beneše čp. 539 s paní J. K. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2021 do 31.03.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 
3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, Cesta brigádníků 679 s paní M. H. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.04.2021 do 31.03.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 
4. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Komenského čp. 198 s  Mgr. M. P., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.03.2021 do 28.02.2022 s výší nájemného 50,- Kč/m2/rok od 01.03.2021  
do 31.12.2021 a 80,- Kč/m2/měsíc od 01.01.2022.  

5. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků 679  panu R. S., jako na byt 
služební, na dobu 3 měsíce od 01.04.2021 do 30.06.2021. 

6. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679  paní Z. K.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2021 do 30.06.2021. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na  byt č. 13, Cesta brigádníků č. p. 679  paní R. T.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2021 do 30.06.2021.   

8. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 16, Havlíčkova 900 s paní N. K.  
ze sociálních důvodů na  dobu 1 roku od 01.04.2021 do 31.03.2022 s výší nájemného 80,- Kč/m2/měsíc. 

9. RM schvaluje prodloužení nové nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738  panu D. D.  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.03.2021 do 31.05.2021 za podmínky  uzavření nové Dohody 
o splácení dluhu. Celý dluh, včetně úhrady všech  plateb  spojených s užíváním bytu č. 7, J. Palacha 738 
v roce 2021, musí  být uhrazen v plné výši do 31.12.2021. 

 

Bod programu: Záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Kralupy (Hrombaba) - zrušení usnesení  
č. 20/22/5/3 v části 2), ze dne 30.11.2020 



str. 4 

usnesení č.: 21/5/5/4 
1. RM ruší usnesení č. 20/22/5/3 v části 2) ze dne 30.11.2020. 
2. RM schvaluje záměr města pronajmout pozemky parc. č. 396/6, parc. č. 446/40, parc. č. st. 1525, včetně 

technické haly za účelem zpracovávání dřevního odpadu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. 

 

Bod programu: Návrh na odepsání dluhu za nájemné  - pozemky v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/5/5/5 
1. RM bere na vědomí zastavení exekučního řízení č.j. 150 EX 501/14-63, proti povinnému J. S., nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 11.071,20 Kč J. S. za pronájem pozemků v k. ú. Kralupy  

nad Vltavou dle nájemní smlouvy č. 201/09/700/RIaSM. 

 

Bod programu: Návrh na odepsání dluhu za nájemné – pozemek v k. ú. Lobeč  
usnesení č.: 21/5/5/6 
1. RM bere na vědomí zastavení exekučního řízení č.j. 150 EX 2542/13-56, proti povinnému M. P.,  nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 6.805 Kč M. P. za pronájem pozemku parc. č. st. 460  

v k.ú. Lobeč dle nájemní smlouvy č. 245/05/700/SM. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
 usnesení č.: 21/5/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. H.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 315 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu J. K.,  

na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 358 v DPS V Luhu 1181, paní J. Š., na dobu určitou 

od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 360 v DPS V Luhu 1181, paní B. K., na dobu určitou 

od 01.03.2021 do 28.02.2022. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 553 v DPS V Luhu 1181, paní A. S., na dobu určitou 

od 01.03.2021 do 28.02.2022. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
 usnesení č.: 21/5/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 310 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171, panu M. S.,  

na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 151 v DPS V Luhu 1181, manželům  V. M. a B. M.,  

na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181, paní M. F.,  

na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022. 

 

Bod programu: Program prevence kriminality na rok 2021 
usnesení č.: 21/5/6/3 
RM bere na vědomí Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2021. 
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VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2021 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 21/5/8/1 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč panu Jiřímu Veselému, sídl.  

U Cukrovaru 1066, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 05413117, na projekt: „Příměstské fotbalové kempy“ 
a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sokolská 139, 

278 Kralupy nad Vltavou, ičo: 26520800, na projekt: „Noc venku 2021“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14.000,- Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sokolská 139, 

278 Kralupy nad Vltavou, ičo: 26520800, na projekt: „Letní tábor 2021“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
4. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, paní Markétě Hrdinové, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Koncert na terase Městského úřadu“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
5. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, paní Janě Bálkové, se sídlem 

Bolebořská 535/ 4, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Ičo: 03529096, na projekt: „letní příměstské  
i mimoměstské tenisové kempy pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou“a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč, Lesní mateřské škole Kulíšek, z.s., se sídlem 

Krakovská 430, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 26549671, na provoz Lesní mateřské školy Kulíšek a RM 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč, Pobočnému spolku svazu diabetiků ČR, se sídlem 

V Zátiší 1003/207, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 49519239, na projekt: „ Diabetici v pohodě  
a ve zdravém pohybu“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 
22.12.2020. 

 
8. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč, spolku Junák – český skaut, středisko Střelka 

Kralupy nad Vltavou, z.s., se sídlem Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  Ičo: 18621121,  
na projekt: „Skautské letní a podzimní tábory 2021“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, 
vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
9. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 27.000,- Kč, panu Denysu Luksíkovi, se sídlem J. Holuba 237,  

278 01  Kralupy nad Vltavou, Ičo: 06221165, na projekt: „Letní příměstský fotbalový kemp Denyse Luksíka 
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v Kralupech nad Vltavou“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 
22.12.2020. 

 
10. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, TJ Kralupy, z.s. – oddílu KČT, se sídlem Hůrka 1046, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 14799146, na projekt: „Turistické pochody pro veřejnost“ a RM 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
11. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, Centru D8, o.p.s. – pobočka AZ centrum, se sídlem 

Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 26681471, na opravu podesty dětského domečku se 
skluzavkou a pískoviště v Centru D8“. 
 

12. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč, panu Michalu Pomahači, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Hudební festival Unity Rage“ a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací  
na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
13. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, panu Zbyňku Štursovi, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

na projekt: „Tábor Pikomat 2021“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem 
dne 22.12.2020. 

 
14. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč, pobočnému spolku ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou,  

se sídlem Hennigsdorfská 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 70913463, na projekt: „Výročí 120. let 
trvání ČSCH ZO Kralupy“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 
22.12.2020. 

 
15. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč, pobočnému spolku ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou,  

se sídlem Hennigsdorfská 1044, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 70913463, na činnost ČSCH ZO Kralupy  
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
16. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.000,- Kč panu Mgr. Vítu Macháčkovi, se sídlem Modřínová 

188, 250 73 Přezletice, Ičo: 76393828 na projekt kulturního festivalu: „Historie Rocku“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
17. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, TJ Kralupy, z.s. – oddílu volejbal, se sídlem Hůrka 1046, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 14799146 na volejbalový turnaj: „Kralupské smíšenkohraní“. 
 

18. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, TJ Kralupy, z.s. – oddílu volejbal, se sídlem Hůrka 1046, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 14799146 na volejbalový turnaj: „Kralupská vánočka 2021“. 
 

19. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč, Dvořákovu komornímu sboru, z.s., se sídlem  
U Cukrovaru 925, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 68382651, na projekt: „Hudební velikán Antonín 
Dvořák“ (180 let od narození) a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem 
dne 22.12.2020. 
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20. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč, Divadelnímu spolku Scéna Kralupy,  
se sídlem nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 49518844, na projekt: „Za Vodou 2021“  
a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
21. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, spolku Človíček RaD, z.s., se sídlem Chržínská 701, 

273 24 Velvary, Ičo: 26564122, na projekt: „Letní dětská rekreace 2021“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
22. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.  

– Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČO: 
44569181, na projekt: „Kralupy – čisté město 2021“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, 
vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
23. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, paní Mgr. Jaroslavě Veselé, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Veselý kroužek“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, 
vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
24. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33.000,- Kč, paní Věře Čížkové, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

na projekt: „Historické kočárky“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, 
vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
25. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč, panu Mgr. Jindřichu Kohmovi, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Magická noc trubadúrů 5 – Musica/ Theatrum/ Magia“ 
a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, Ústavu Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, 

z.ú, se sídlem Hradecká 2355/5 130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČO: 6149260, na projekt: „Music for seniors“ 
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
27. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, spolku TSK MLS, z.s., se sídlem Sokolská 140, 278 01 

Kralupy nad Vltavou, Ičo: 07121423, na činnost TSK MLS pro rok 2021 a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
28. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč, paní Radoslavě Fortelné, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na aktivační zájmovou činnost seniorů „Senior minichor“ 
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
29. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28.000,- Kč, panu PhDr. Radomíru Dvořákovi, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na činnost „Kralupští žesťoví sólisté“ a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 
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30. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, Mysliveckému spolku Kralupy - Nelahozeves, o.s.,  
se sídlem 28. října 485, 278 01  Kralupy nad Vltavou, Ičo: 01390210, na akci: „Vypouštění drobné zvěře“   
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových 
dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
31. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, paní Ing. Kláře Kloučkové, se sídlem Purkyňovo nám. 

228, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ičo: 70578907 na projekt: Galerie VK 37 pro rok 2021“ a RM schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
32. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,- Kč, spolku Kruh přátel hudby  

Kralupy nad Vltavou, se sídlem Jana Palacha 744/ 12, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 65602765  
na „ 49. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka a jeho rodném kraji“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 22.12.2020. 

 
33. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč, paní Kláře Matasové, se sídlem sídl. Zátiší 1006,  

278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 06963838 na projekt: „SdílejKralupy“ – otevření a pilotní provoz 
multifunkčního centra“ a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2021, vyhlášených městem dne 
22.12.2020. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Muzejní expozice pivovar – plnění úkolu z RM 01.02.2021 
usnesení č.: 21/5/9/1 
1. RM bere na vědomí předložený návrh variantního řešení expozic od Městského muzea. 
2. RM ukládá Kulturní komisi RM zpracovat pro RM své vyjádření k předloženému návrhu expozic. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/5/10/1 
1. RM schvaluje postup dle části 5. Obecných ustanovení, písm. r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, a to možnost zadat veřejnou zakázku přímým zadáním vybranému dodavateli ve věci 
úplné 6. aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 
4, 602 00 Brno, IČ: 25585991, a to na 6. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, a to za celkovou cenu 544.000 Kč bez DPH, 
resp. 658.240 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Smlouva o dílo na vyhotovení Změny č. 4 ÚP Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/5/10/2 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, Urbanistický atelier UP-24, místo 
podnikání K Červenému vrchu 845/2b, 160 00 Praha 6, a to na Změnu č. 4 územního plánu města  
Kralupy nad Vltavou, a to za celkovou cenu 220.000 Kč bez DPH, resp. 266.200 Kč s DPH. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise 1/2021 
usnesení č.: 21/5/11/1 
RM bere na vědomí zápis Kulturní komise z jednání č. 1/2021 ze dne 17.02.2021. 
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Bod programu: Žádosti o individuální dotaci: Kemp vítězů 
usnesení č.: 21/5/11/2 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Atletickému klubu Adama Sebastiana 
Helceleta, z.s., se sídlem V. Poláka 348, 273 42 Stehelčeves, Ičo: 06516548, na úhradu nákladů spojených 
s konáním „Kempu vítězů“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM – Programové dotace 
usnesení č.: 21/5/11/3 
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova 469, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 30.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) 
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro SPORT KRALUPY, z. s., IČ: 04663306, Klicperova 469, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

        2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, 
Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 20.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, 
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace  
na podporu sportu) 

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

        3.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Šachový klub, IČ: 14799146, Sídliště 
Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 45.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu 
sportu) 

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

        4.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro ASPV – Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146, 
Hostivítova 993, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 12.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu 
sportu) 

        a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro ASPV- Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146, Hostivítova 993, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou. 
 

        5.1. RM schvaluje 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) 

        a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro SDH Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 196, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
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        6.1. RM schvaluje 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 20.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) 

        a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub Kralupy nad Vltavou, IČ: 08013411, nám.  
J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

        7.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro VETAS team Kralupy z.s., IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 
696, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 20.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) 

        a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro VETAS team Kralupy, z.s., IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 696, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. 

        
 8.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z.s. –    Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 24.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu 
sportu) 
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046,  
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
 9.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., IČ:  22855904, Předmostí 705, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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) 
a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Jiu-Jitsu Kralupy z.s., IČ:  22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 

 
        10.1. 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 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu) 

        a 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. 

       11.1. 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 200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,  
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace  
na podporu sportu). 

        a 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. 
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        12.1. 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 205.000 Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 

        a 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. 
13.1. 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 240.000 Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,  
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace  
na podporu sportu). 
a 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. 
14.1. 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 80.000 Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu) 
a 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 278 01. 
15.1. 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 
50.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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. 
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 120.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
a 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 140.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,  
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na 
podporu sportu). 
a RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Tiger – Jiu Jitsu, z.s., IČ: 70863903, V Zátiší 1019,  
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 150.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
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z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
a 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 250.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu) 
a 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 Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, 
Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 75.000,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,  
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace  
na podporu sportu). 
a 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. 
21.1. 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). 
a 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. 
22.1. 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 
50.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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. 
23.1. 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). 
a 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. 
24.1. 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 195.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 



str. 13 

a 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. 
25.1. 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 330.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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. 
26.1. 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 350.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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. 
27.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Wolves Kralupy, 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). 
a 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. 
28.1. 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 200.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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. 
29.1. 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 170.000,- Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
a 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, PSČ 278 01. 
30.1. 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 310.000,- Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu) 
a 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 TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
31.1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace pro Diamond Gym fitness club, IČ: 
03523390, Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 84.000,- Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
a 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 01. 
32.1. 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 240.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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 01. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport, zápis č. 1 a 2 
usnesení č.: 21/5/11/4 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na přípravu a účast v Středočeské basketbalové lize mužů 

pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
ve výši 35.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a RM schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na základě § 10a odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
pro Basketbalový klub Kralupy  junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na atletickém soustředění na Tenerife pro Elišku 

Čechovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 20.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, 
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace 
na podporu sportu) a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text,  
o poskytnutí programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Elišku Krejčovou, U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na atletickém soustředění na Tenerife pro Lenku 

Čechovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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) a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text,  
o poskytnutí programové dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro Elišku Krejčovou, U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 

Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Zlaté olympijské naděje, ve výši 13.500 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí individuální dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s TJ KRALUPY, z. s. – 
Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 

 
5. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 

Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Moderní trojboj města Kralup n. Vlt., ve výši 15.500 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 TJ 
KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 

6. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Přespolní běh 4. ročník, ve výši 4.200 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu a 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 TJ KRALUPY, z. s. – 
Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 

 
7. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 

Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Laser Run Kralupy, ve výši 15.500 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 TJ KRALUPY, z. s. – 
Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
 

8. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na Atletický čtyřboj 5. ročník, ve výši 5.000 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5493 (Účelové neinvestiční 
transfery fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 ve znění pozdějších předpisů,  
s TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
9. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TAJV, z.s., IČ: 09287094, Sportovní 158 Poděbrady,  

na sportovní den mládeže v Kralupech nad Vltavou, ve výši 4.100 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, 
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 ve znění pozdějších předpisů, s Mistry s Mistry, z. s., IČ: 22908625,  
Pod Třebešínem 1724/8, 100 00 Praha - Strašnice. 

 

10. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY 
NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na úhradu 
pronájmů ledové plochy pro mládež, ve výši 1.200.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly č. 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí neinvestiční individuální 
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, pro HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s., IČ: 49520342, se sídlem 
Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01. 
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11. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na podzimní soustředění předžáků v zahraničí 

pro Ski klub Kralupy, z.s., IČ:  68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
45.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
12. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na soustředění v zahraničí – Martin Štěpán 

pro Ski klub Kralupy, z.s., IČ:  68406541, Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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)a 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, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 

13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na přípravu  
a činnost dospělého fotbalu mužstva  “A“  pro FK Kralupy 1901, z. s. , IČ: 4700668, V Olších 498, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, ve výši 130.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu 
sportu) a 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: 470668, V Olších 498, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 
 

14. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na podporu zabezpečení nákladů A týmu 
Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ:  49520342, Mostní 812, 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) a 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 Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ:  49520342, Mostní 812,  
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
15. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 0 Kč TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl 

(KČT), se sídlem Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 14799146, na úhradu nákladů přípravy  
na akci „ Do Okoře bez oře“ - 50. Ročník s tím, že RM schválila, v rámci přidělování programových dotací 
na podporu zájmových aktivit na rok 2021, přidělení dotace TJ KRALUPY, z.s. – Turistický oddíl (KČT)  
na projekt: „Turistické pochody pro veřejnost“. 

 
16. RM doporučuje ZM schválit vrácení nevyčerpaných prostředků HK Kralupy ve výši 330.624,99 Kč zpět.  

V případě větších nákladů HK na pronájem ledů v roce 2021 sportovní komise doporučuje, aby HK podalo 
druhou (další) individuální žádost o dotaci. 

17. RM bere na vědomí zápis číslo 1 a 2/2021 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  
ze dne 10.02.2021 a 22.02.2021. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/5/11/5 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 2 ze dne 17.02.2021. 
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XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Objednání studie – rekonstrukce parku na Seifertově náměstí v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 21/5/13/1 
RM schvaluje objednání studie podle předložené „Cenové nabídky na vypracování koncepční studie 
rekonstrukce parku na Seifertově náměstí v Kralupech nad Vltavou“, ze dne 16.02.2021, od spol. Garpen 
zahradnická s.r.o. (Ing. Markéta Pešičková), IČO: 01381407, za cenu 79.000,- Kč bez DPH, a její uhrazení 
z rozpočtové kapitoly 5 – RIaSM, § 6171, POL 6121. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Komunikace v ulici ke Studánce – přeložka trafostanice  
(bod IV/3) 

 

Bod programu: Městské muzeum - klimatizace  
(bod IX/2) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 15.03.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 02.03.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 5 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 01.03.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 02.03.2021 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                       Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


