
  č.j.: MUKV 23056/2021/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. dubna 2021 
(RM č. 9) 

 
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. 9 
usnesení č.: 21/9/1/1  
RM schvaluje návrh programu 9. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 8/2021 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 10/2021 
usnesení č.: 21/9/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 559.827 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 559.827 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3111 o 
559.827 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 566.400 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je účelově 
určena na akci „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence kriminality“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 566.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 
o 96.321,42 Kč a kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 470.078,58 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. Rezidence Kralupy II s.r.o., který je účelově určený na rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. 
Jiřího Wolkera, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 2212 o 200.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic - § 2212 o 200.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 805.844,34 Kč. Jedná se o příspěvek 
obcím ze státního rozpočtu ČR na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. 
Příspěvek je určen ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí za bonusové období od 1. února 
2021 do 31. března 2021. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 805.844,34 Kč a navýšení výdajů kap č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 o 805.844,34 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.397.640 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 1.397.640 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 1.397.640 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

1. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši 
176.696,92 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace 
investic, § 2219 org. 540 (parkovací stání ul. Na Hrádku). Finanční prostředky budou použity na 
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dofinancování stavby, autorský dozor a dozor BOZP. Tato akce byla již vysoutěžena a schválena v ZM 
15.03.2021 z přebytku hospodaření r. 2020.  

2. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – převodu finančních prostředků v celkové výši 
140.637,64 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace 
investic, § 2212 org. 574 (úprava křižovatky Gen. Klapálka a sídl. Hůrka). Finanční prostředky budou 
použity na dofinancování stavby, autorský dozor a dozor BOZP. Tato akce byla již vysoutěžena a schválena 
v ZM 15.03.2021 z přebytku hospodaření r. 2020.  

 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje 2021 
usnesení č.: 21/9/4/1 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Městská knihovna – E-knihy a dovybavení výpočetní 

technikou“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury  
a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu. 

2. RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci  
na projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2021“ z Programu 2021 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování 
projektu. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/9/4/2 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání v ulici  
Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., se sídlem Jugoslávská 
2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 976 999,11 Kč bez DPH, resp. 1 182 168,92 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Úprava křižovatky Generála Klapálka x sídliště Hůrka, Kralupy  
nad Vltavou 
usnesení č.: 21/9/4/3 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava křižovatky Generála 
Klapálka x sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., se sídlem 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, za celkovou cenu 692 999,70 Kč bez DPH, resp. 838 529,64 Kč 
s DPH. 

 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Autobusový terminál včetně příjezdové komunikace,  
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/9/4/4 
1. RM schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Autobusový terminál 

včetně příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“, která je zadávaná v otevřeném řízení. 
2. RM schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Autobusový terminál včetně příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Autobusový 

terminál včetně příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“. 
4. RM schvaluje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím 

řízení poskytli jistotu ve výši 1.000.000,00 Kč. Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky  
na účet zadavatele nebo formu bankovní záruky či pojištění záruky v  souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

5. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
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- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení RM  
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Autobusový terminál včetně propojovací komunikace, Kralupy nad Vltavou – projektová 
dokumentace – AD + dodatek č. 2 
usnesení č.: 21/9/4/5 
1. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru v rámci stavby Autobusového 

terminálu Kralupy nad Vltavou, se spol. NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, 
v maximální celkové hodnotě 71 200,- Kč bez DPH, resp. 86 152,- Kč vč. DPH. 

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. objednatele: RISML/00122/2020, ze dne 04.12.2020, 
uzavřené se zhotovitelem spol. NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, za vypracování 
projektové dokumentace pro změnu územního a stavebního povolení, v celkové hodnotě díla (DUSP) 
279 300,- Kč bez DPH, resp. 337 953,- Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Investiční záměr Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 21/9/4/6 
RM schvaluje investiční záměr s názvem „Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou.“ Předmětem investičního 
záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou 
dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské 
využití,  dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Stavební úpravy soc. zařízení ve sportovní hale, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 21/9/4/7 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy soc. zařízení  
ve sportovní hale, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., se sídlem Zlončice 161, 278 01, 
IČ: 07951264, za celkovou cenu 639.298,89 Kč bez DPH, resp. 773.551,66 Kč s DPH. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o pořádání kralupského Street food festu 
usnesení č.: 21/9/5/2 
1. RM bere na vědomí informaci o pořádání kralupského Street food festu Kralupy 2021 dne 29.05.2021,  

Z. J. Š., na části pozemku parc. č. 566/1 (kolem kostela a směrem k úřadu práce) a na terase před MěÚ, 
parc. č. st. 1075, oba v k. ú. Kralupy nad Vltavou.   

2. RM schvaluje využití el. energie z budovy MěÚ Kralupy nad Vltavou pro akci Street food fest Kralupy 2021 
za předpokladu úhrady spotřebované el. energie. 

 

Bod programu: Záměr změnit nájemní smlouvu na nájem části pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Mikovice  
u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 21/9/5/3 
RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. SMSMLO/0110/2017 ze dne 13.12.2017 o nájmu části 
pozemku parc. č. 167/2  v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě výměry pronajatého pozemku tak, že předmětem nájmu bude část 
pozemku par. č. 167/2 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou o výměře 250 m2 a k úpravě výše ročního nájmu 
na částku 2.500,00 Kč.  

 

Bod programu: Hlášení volného bytu 
usnesení č.: 21/9/5/4 
1. RM bere na vědomí hlášení volného bytu č. 7, Vrchlického čp. 703. 
2. RM schvaluje ponechat byt č. 7, Vrchlického čp. 703 jako byt služební. 

 

Bod programu: Žádost o prodloužení lhůty pro vyklizení bytu  
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usnesení č.: 21/9/5/5 
RM schvaluje prodloužení termínu pro odevzdání vyklizeného bytu č. 1, J. Palacha 738,  paní L. F.  
do 31.05.2021 za podmínky úhrady nájmu a zálohách na služby za měsíce duben a květen 2021  
do 30.04.2021. V případě, že úhrady nebudou  v tomto termínu provedeny, termín pro odevzdání vyklizeného 
bytu bude prodloužen do 03.05.2021. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy (byty) 
usnesení č.: 21/9/5/6 
RM schvaluje uzavření  nové nájemní smlouvy na byt č. 6, Vrchlického čp. 703 s paní K. Š.  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2021 do 30.04.2022 s nájemným ve výši 80,- Kč/m2/měsíc. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 
usnesení č.: 21/9/5/7 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Havlíčkova 900 s panem F. D., nar. XXXXXXXXX, TP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ze sociálních důvodů na dobu 1 roku.  
 

VI. ODBOR SVŠK 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: TSM – Nákup elektrického uličního vysavače 
usnesení č.: 21/9/9/1 
1. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup elektrického uličního vysavače od společnosti Unikont 

group s.r.o., za cenu 515 793 Kč bez DPH. 
2. RM schvaluje postup výběru dodavatele v souladu s částí 5 písm. r) Směrnice upravující pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek, ke smlouvě uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, a to přímým zadáním. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období březen 2021 
usnesení č.: 21/9/9/2 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období březen 2021. 

 
Bod programu: Schválení nových dokumentů pro přijetí do DPS 
usnesení č.: 21/9/9/3 
1. RM schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou předložené znění žádosti 

o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou V Luhu 1181 a Sídliště u Cukrovaru 1171 Kralupy  
nad Vltavou. 

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou Pravidla pro přijímání 
vyřizování žádostí o pronájem bytů a podmínky pronájmu v Domech s pečovatelskou službou v bytových 
domech. 

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou vzorové znění nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení pro byty v Domech s pečovatelskou službou. 

 

Bod programu: Žádost o schválení převedení tří počítačů v majetku DPS do majetku města 
usnesení č.: 21/9/9/4 
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RM schvaluje převedení 3x PC Acer Aspire v hodnotě 8.894 Kč/kus (inventární čísla: DPS034, DPS035, 
DPS036) z majetku Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace do majetku města 
Kralupy nad Vltavou. 

 

Bod programu: Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu 
usnesení č.: 21/9/9/5 
RM schvaluje Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou, čerpání finančních prostředků ve výši 160.000 
Kč z rezervního fondu organizace na opravu střechy nad tělocvičnou DDM V Zátiší. 

 

Bod programu: Žádost o finanční příspěvek z rezervy města  
usnesení č.: 21/9/9/6 
RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 364.000 Kč z rezervy města určené příspěvkovým organizacím, 
pro Základní školu Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, na realizaci výměny podlahové krytiny ve třech 
třídách prvního stupně, výmalby čtyřech tříd prvního stupně, a vybavení jedné z tříd novým nábytkem. 

 

Bod programu: Žádost o schválení roční účetní závěrky Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, 
příspěvková organizace za rok 2020  
usnesení č.: 21/9/9/7 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou za účetní 
období 2020, sestavenou ke dni 31.12.2020. 

 

Bod programu: MěBP - Schválení účetní závěrky za rok 2020 a žádost o schválení rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2020 
usnesení č.: 21/9/9/9 
1. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou  

za účetní období 2020, sestavenou ke dni 31.12.2020. 
2. RM schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Městský bytový podnik  

v Kralupech nad Vltavou ve výši 1.063.389,01 Kč do rezervního fondu a zároveň převedení částky ve výši 
250.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic. 

3. RM schvaluje odvod zřizovateli ve výši 250.000,00 Kč z fondu investic do rozpočtové kapitoly č. 5 - RIaSM 
– správa bytového fondu. 

 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 3 ze dne 20.04.2021 
usnesení č.: 21/9/11/1 
RM bere na vědomí zápis č. 3/2021 z jednání Komise dopravy, které proběhlo dne 20.04.2021. 

 

Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 21/9/11/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast Mistrovství Středočeského kraje v outdoor runingu 

– turistickém závodě  pro TJ KRALUPY, z. s. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy  
nad Vltavou, ve výši 4.400 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) 
a 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. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou,  
PSČ 278 01. 

2. RM bere na vědomí zápis ze 3. Schůze SK. 
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Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise  
usnesení č.: 21/9/11/3 
RM bere na vědomí Zápis Zdravotní, sociální a bytové komise č. 4 ze dne 21.04.2021. 

 

Bod programu: Komise sociálně-právní ochrany dětí 
usnesení č.: 21/9/11/4 
RM bere na vědomí Zápis Komise sociálně právní ochrany dětí č. 4 ze dne 21.04.2021.  

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – Žádosti o individuální dotace  
usnesení č.: 21/9/11/5 
1.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552,  
se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85, ve výši 10.000 Kč, na projekt „Divadlo nám pomáhá 
2021“.  
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. 
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 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položky 5221 (neinvestiční transfery ústavům a obecně prospěšným společnostem). 
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 5222 (neinvestiční transfery spolkům). 
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. 
 
4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Pražská 530/21, 
Mělník, PSČ2 76 01, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům).  
a 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 HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Pražská 530/21, Mělník, PSČ: 276 01.  
 
5. RM schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace formou vyrovnávací platby na základě  Pověření 
Ústeckého kraje č. 78 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 



str. 7 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021, pro Hospic sv. Štěpána, z. s., IČ: 65081374, 
Rybářské náměstí 662/4, 142 01 Litoměřice, ve výši 15.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům).  
a 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 Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice. 

 

Bod programu: Zápis č. 12 z jednání Majetkoprávní komise 
usnesení č.: 21/9/11/6 
RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Majetkoprávní komise  ze dne 21.04.2021. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 21/9/11/2 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pořádání seriálu sportovních akcí – pro TJ KRALUPY, z. s. - 

KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 7.700 Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu) 
a 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. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na Tréninkové tour  pro TJ KRALUPY, z. s. - KČT, 
IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 3.100 Kč. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu). 
a 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. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01. 

 
Odložené materiály 

Bod programu: Žádost o prominutí nájemného (kadeřnictví DPS V Luhu) 
(BOD V/1) 

INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 10.05.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 27.04.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 9 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 26.04.2021. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 27.04.2021 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                                        Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


