
  č.j.: MUKV 55648/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 20. června 2022 
(RM č. 15) 

 
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. 15 
usnesení č.: 22/15/1/1  
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2022 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Platový výměr Mgr. Petry Urbanové – ředitelky příspěvkové organizace města „Sociální 
služby města Kralupy nad Vltavou“   
usnesení č.: 22/15/2/1  
RM bere na vědomí změnu platového výměru Mgr. Petry Urbanové – ředitelky  příspěvkové organizace 
města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou“ (dle přílohy důvodové zprávy), v souvislosti s postoupením 
do platového stupně č. 7  – dosažením počtu 12 let započitatelné praxe, s účinností od 01.07.2022.  
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 16/2022 
usnesení č.: 22/15/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 209.900 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 209.900 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 209.900 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 465.699 Kč. Jedná se o odvod zřizovateli 
za nevyčerpané odpisy od příspěvkové organizace Technické služby města na základě usnesení RM č. 
22/13/9/7. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 465.699 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice) o 465.699 Kč. 
 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.459 Kč. Jedná se o náhradu škody za 
poškozené dveře u veřejného WC v přízemí budovy Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Finanční 
prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 7 – správa majetku, 
§ 6171 (činnost místní správy) o 4.459 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost 
místní správy) o 4.459 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 17.255 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal posprejoval podchod pod 
Masarykovým mostem v Kralupech nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 
13.255 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 
13.255 Kč. 
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5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 611.800 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky na zajištění úhrady nákladů za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny na základě 
Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi Středočeským krajem a městem Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 (humanitární zahraniční pomoc) o 611.800 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 (humanitární zahraniční pomoc) o 611.800 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223 (bezpečnost silničního provozu). 
Finanční prostředky budou použity na zpracování 5 ks projektových dokumentací na umístění 
informativních radarů se zobrazením registrační značky vozidla, včetně projednání projektu se správci 
pozemních komunikací, Policií ČR a zajištění povolení silničního správního úřadu, viz usnesení RM č. 
22/13/2/3 ze dne 23.5.2022. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 82.280 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612 org. 660. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
PD – Bytový dům, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 232.410 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 (domy s pečovatelskou službou). 
Finanční prostředky budou použity na akci „Výměna plastových balkonových dveří a oken v bytech č. 204, 
305 a 414 v objektu DPS čp. 1171, ul. U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod 
č. IV/4. 

 

Bod programu: Přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou na období 2022–2023 
usnesení č.: 22/15/3/2  
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vykonání přezkoumávání hospodaření s auditorskou 
společností O–Consult s.r.o. na období 2022–2023 za cenu 117.800 Kč bez DPH. 

 

Bod programu: Formát členění návrhu rozpočtu na rok 2023 
usnesení č.: 22/15/3/3  
RM schvaluje závazný formát členění návrhu rozpočtu na rok 2023 dle příloh 1-6. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Vypracování krizového plánu pro omezení/přerušení dodávek plynu 
usnesení č.: 22/15/4/1  
RM ukládá RIaSM – energetickému manažerovi zpracovat, v rámci přípravy na krizovou situaci 
omezení/přerušení dodávek plynu pro objekty ve vlastnictví města, popis energetické náročnosti těchto 
budov, vč. technického stavu prioritních provozů, do 30.09.2022. 

 
Bod programu: Podání žádosti do dotační výzvy “Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového  
vytápění“ 
usnesení č.: 22/15/4/2 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci “Oprava sekundárních rozvodů tepla a TUV na sídlišti  

U Cukrovaru“ z programu MPO – Národního plánu obnovy. 
2. RM schvaluje administrátora dotace, firmu ACCON managers a partners, s.r.o. Šmeralova 170/31, 170 00 

Praha 7 za cenu 40 000,-Kč bez DPH (tj. 48 400,-Kč s DPH) a 2% ze získané dotace bez DPH.  
3. RM schvaluje zpracování energetického posudku na akci “Oprava sekundárních rozvodů tepla a TUV  

na sídlišti U Cukrovaru“ prostřednictvím firmy ACCON managers a partners, s.r.o. Šmeralova 170/31,  
170 00 Praha 7 za cenu 158 500,- Kč bez DPH (tj. 191 785,-Kč s DPH).   
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Bod programu: PD – Bytový dům, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/15/4/3 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00120/2021 na akci: „PD – Bytový dům, 
Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Plán Plus, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 
8 ve výši 68.000,- Kč bez DPH (82.280,- Kč vč. DPH). Důvodem je rozšíření rozsahu prací a prodloužení termínu 
předání díla.  

 
Bod programu: DPS čp. 1171, Kralupy nad Vltavou – výměna oken 
usnesení č.: 22/15/4/4 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Výměna plastových balkonových dveří a oken v bytech č. 204, 
305, 401 a 414 v objektu DPS čp. 1171 v ulici U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“ se zhotovitelem  NK servis, 
v.o.s., Labská 1140, 277 13 Kostelec nad Labem na částku 202.095,46 Kč bez DPH (232.409,78 Kč vč DPH). 
   
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Informace o pořádání 2. ročníku podzimního setkání a výstavy historických vozidel  
usnesení č.: 22/15/5/1 
1. RM bere na vědomí informaci o pořádání podzimního setkání a výstavu historických automobilů  

na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích (Vaníčkova, Husova, Jungmannova, Palackého) dne 
01.10.2022 Kralupským spolkem přátel historických vozidel, zastoupených Milošem Prausem. 

2. RM schvaluje  bezúplatné připojení elektřiny v dosahu Palackého náměstí, zpřístupnění veřejného WC 
v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou po dobu konání akce a bezúplatné využití dřevěných prodejních 
stánků na Palackého náměstí.  

 

Bod programu: Informace o pořádání charitativního běhu 
usnesení č.: 22/15/5/2 
RM bere na vědomí pořádání charitativního běhu dne 26.06.2022 neziskovou organizací Rozběháme Česko.  

 

Bod programu: Výpověď z nájmu nebytových prostor – kadeřnictví v DPS, čp. 1171 
usnesení č.: 22/15/5/3 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 185/00/719/SM, uzavřené ve znění pozdějších dodatků na nájem 
nebytových prostor o ploše 28,9m2 v budově DPS čp. 1171, sídl. U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou,  
se společnými nájemci Marcelou Královou, IČO 46362843 a Kamilou Bělkovou, IČO 40029395, výpovědí. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček (ČEZ Distribuce a.s.) 
usnesení č.: 22/15/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 120/5 v k. ú. Lobeček, jehož vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za úplatu 
stanovenou na základě zjednodušeného ocenění věcného břemene podle § 39a) a § 39b) oceňovací vyhlášky 
č. 488/2020 Sb.. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 22/15/5/5 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby  
a oprav kabelového vedení NN a elektroměrového pilíře na pozemku parc. č. 353/8 v k. ú. Mikovice u Kralup 
nad Vltavou, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 183 
k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši   4.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy  
a 200,- Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
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Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/15/5/6 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 paní H. Č. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Cesta Brigádníků čp. 679 panu B. P. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.07.2022 do 30.06.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Jana Palacha 738 panu R. C. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
4. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Dr. E. Beneše 539 paní E. V. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.09.2022 do 31.08.2023. 
5. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, J. Palacha čp. 738 paní A. D. ze  sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  

na dobu  3 měsíce od 01.07.2022 do 30.09.2022. 

 

Bod programu: Žádosti o byt ze sociálních důvodů 
usnesení č.: 22/15/5/7 
1. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní V. Z., nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní A. B., nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. RM schvaluje přijetí žádosti o byt ze sociálních důvodů paní M. D., nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bod programu: Návrh na doplnění identifikačních údajů nájemce (SMSMLO/00003/2019) 
usnesení č.: 22/15/5/8 
RM schvaluje doplnění identifikačních údajů nájemce ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání   
č. SMSMLO/00003/2019 Dodatkem č. 5, ve smyslu doplnění zřizovatele odštěpného závodu EU POLYMER CZ 
takto: 
EU POLYMER LTD., reg.č. 9708459 
se sídlem: 91 Waterloo Road, 9.17 Capital Tower, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
SE 1 8RT EU POLYMER CZ, odštěpný závod zastoupený Karlem Fučíkem, jednatelem, se sídlem Nad Ryšánkou 
2079/8, Krč, Praha 4, PSČ 147 00,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 77235, IČ: 04464389, DIČ: CZ683748426. 

 

Bod programu: Žádost o nájem služebního bytu - ZŠ Gen.Klapálka 
usnesení č.: 22/15/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, Komenského čp. 198, s Mgr. T. N., jako na byt služební, 
na dobu 1 roku. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Slatina pro město Kralupy  
nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 22/15/6/2 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/02/2022 o poskytnutí dotace ve výši 3.633 Kč s obcí 
Slatina, v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu, v předloženém znění. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
Bod programu: Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 
usnesení č.: 22/15/7/1 
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RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů,  
se společností ECOBAT s.r.o., IČ: 26725967, se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, v předloženém znění. 

 
Bod programu: Smlouva o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru 
odpadních pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů 
usnesení č.: 22/15/7/2 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 

zpětného odběru odpadních pneumatik, se společností GREEN Logistics CZ s.r.o, IČ: 09632409, se sídlem 
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, v předloženém znění.  

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů, se společností GREEN Logistics 
CZ s.r.o, IČ: 09632409, se sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, v předloženém znění. 

 
Bod programu: Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2022, č. sml. obj. ŽPSML/00010/2022 
usnesení č.: 22/15/7/3 
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2022, č.sml. obj. ŽPSML/00010/2022, 
v předloženém znění. 
   

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: DPS - nabídka majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/15/9/1 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
do vlastnictví jiné osoby dle §27, odst. 8, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Žádost o přidělení bytu v DPS 
usnesení č.: 22/15/9/2 
RM schvaluje přidělení bytu č. 257 v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu 1181, Kralupy  
nad Vltavou, paní M. P., bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

 

Bod programu: DPS - schválení dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem 
usnesení č.: 22/15/9/3 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy č. S-0709/SOC/2022/2 mezi Středočeským krajem 
a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace ve výši 629.600 Kč. 

 
Bod programu: DPS - přehledové zprávy 
usnesení č.: 22/15/9/4 
RM bere na vědomí přehledové zprávy číslo 1 - 3 o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou,  za měsíce duben a květen 2022. 

 
Bod programu: Městská knihovna – žádost o navýšení rozpočtu PO na energii 
usnesení č.: 22/15/9/5 
RM schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 příspěvkové organizaci Městská knihovna Kralupy 
nad Vltavou, na položce 5154 (Elektrická energie) o částku 61.789 Kč z finanční rezervy města, z důvodu 
prudkého navýšení cen za elektrickou energii.  

 

Bod programu: Městské muzeum - Krátkodobé uzavření 
usnesení č.: 22/15/9/6 
RM bere na vědomí záměr uzavření muzea pro návštěvníky ve dnech 15.08. – 28.08.2022. 
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Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období červen 2022 
usnesení č.: 22/15/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období červen 2022. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Přehledové zprávy  
usnesení č.: 22/15/9/8  
RM bere na vědomí přehledové zprávy o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ 
a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, za měsíc červen 2022. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Prověření objektů v ZO Lutovník  
usnesení č.: 22/15/10/1 
RM bere na vědomí zprávu a postup stavebního úřadu ve věci prověření, zda stavby (zahradní chaty)  
v lokalitě „Lutovník“ nejsou využívány k trvalému bydlení, a zda se v lokalitě nenachází nepovolené stavby 
nebo nejsou prováděny nepovolené přestavby. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání redakční rady 07/2022 
usnesení č.: 22/15/11/1 
RM bere na vědomí zápis Redakční rady č. 7/2022 ze dne 02.06.2022. 

 

Bod programu: Návrhy odměn za I. pololetí 2022 zapisovatelům komisí 
usnesení č.: 22/15/11/2 
RM schvaluje odměny zapisovatelům komisí za I. pololetí 2022, dle příloh důvodové zprávy. 

 
Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – Žádost o individuální dotaci  
usnesení č.: 22/15/11/3 
1.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Zdravotnímu klaunu, o.p.s., IČO:  26547953, se sídlem 
Paříkova 355/7, Praha 9 - Vysočany, PSČ: 190 00, ve výši 5.000 Kč, na projekt „návštěvy profesionálních 
Zdravotních klaunů v nemocnicích“.  
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 Zdravotního klauna, o.p.s.,   IČO:  26547953, se sídlem Paříkova 355/7, Praha 9 - 
Vysočany, PSČ: 190 00. 

 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 22/15/11/4 
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 01.06.2022. 

 

Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 5 ze dne 14.06.2022 
usnesení č.: 22/15/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 5 Komise dopravy ze dne 14.06.2022. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuálních dotací na sport 
usnesení č.: 22/15/11/6 
1.    RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.600 Kč pro TAJV, z.s. , Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, IČ: 
09287094, na pořádání sportovního dne mládeže a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 
(Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu 
sportu). 
 
2.    RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na pořádání Atletického čtyřboje 6. ročník, ve výši 0 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
3.   RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na pořádání Laser Run Kralupy, ve výši 0 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
 
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 pořádání trojboje, ve výši 0 Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
 
5.   RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. 
Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, pořádání přespolního běhu pro veřejnost, ve výši 0 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
 
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 účast ZON Spala Polsko, ve výši 0 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), 
org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
 
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 účast na ME Krakow a MS Liganno, ve výši 0 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
 
8.    RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na Český pohár TZ a MCR v Supersprintu  pro TJ KRALUPY,  
z. s. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 7.100 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. 
 
9. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Šachový klub Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na účast na Šachovém festivalu 2022  
v Luhačovicích, ve výši 5.600 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 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. 
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10. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na atletickém soustředění v Sierra Nevada  
pro Lenku Čechovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 13.200 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 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 Lenku Čechovou, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
11. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na atletickém soustředění v Sierra Nevada  
pro Elišku Čechovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 13.200 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 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 Čechovou, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
12. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pořádání lezení rodičů s dětmi pro Horolezecký oddíl, IČO: 
06794505, Čechova 546, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 0 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2,  
§ 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace  
na podporu sportu).  
 
13. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.700 Kč pro Gladiator Training, z.s., Chvatěruby 27, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 04511701, na účast na ME v OCR - Itálie a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 
(Dotace na podporu sportu). 
 
14. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na financování nájmů venkovní lezecké stěny pro 
Horolezecký oddíl, IČO: 06794505, Čechova 546, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 15.400 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 Horolezecký oddíl, z.s. , Čechova 546, Kralupy nad 
Vltavou, PSČ 278 01. 
 
15. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na MS veteránů ve stolním tenise v Rimini, Itálie pro 
Elišku Krejčovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši 26.400 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 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, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
16. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na MS v benchpressu v Egyptě pro Lucii Schánilovou 
Vrťovou, sídl. U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 21.400 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 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 Lucii Schánilovou Vrťovou, sídl. U Cukrovaru 
1075, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
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17. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na ME ve střelbě z praku v Belgii pro Slingshot Club 
Kralupy nad Vltavou, IČO: 04023986, sídl. U Cukrovaru 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 23.600 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 Slingshot Club Kralupy nad 
Vltavou, sídl. U Cukrovaru 1065, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 
 
 

 
 
18.    RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na konání XLV. ročníku Kralupské Kličky, ve 
výši 0 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
 
19.   RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro Ski oddíl Kralupy, z.s., IČ: 68406541, 
Palackého nám. 90, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na podzimní soustředění předžáků v Rakousku, ve výši 
42.900 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schválení 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. 
 
20.   RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na zabezpečení plavecké přípravy ve výši 
74.900 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schválení 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 
 
21.   RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Anetu Loužeckou, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na úhradu náklady se týkají tréninků v ledolezení a schválení uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
22.    RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace na pořádání letního soustředění pro všechny 
mládežnické oddíly pro Basketbalový klub Kralupy - junior, z. s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou, ve výši 31.400 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a  schválení 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. 
 
23. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.900 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na pořádání Havran Cupu a schválení 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a její předložený text na základě § 10a odst. 
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5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu). 
 
24. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na účast na Elite KEMPU akademie Yvese 
Perrota. 
 
25. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0 Kč pro RUGBY CLUB Kralupy nad Vltavou, 
Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, IČ: 22841555, na účast v 1. Lize ragby – muži.  
 
26. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl krasobruslení, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na dofinancování pronájmů, ve výši 
121.700 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schválení 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. 
 
27. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01, na pořízení plynového kotle, ve výši 0 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 6322 (Investiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).  
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Příprava projektu muzejní expozice v budově sladovny  
usnesení č.: 22/15/13/1 
RM schvaluje změnu objednávky Městského muzea vůči spol. Roháč Stratil, s.r.o., ze studie proveditelnosti 
na uzavření smlouvy o dílo, mezi uvedenými subjekty, na zpracování části předmětné projektové přípravy – 
na stupně 1. „Koncept a libreto“, 2. „Technický podklad pro projekt stavby“  a č. 3 „Architektonicko-
scénografická studie,“ dle předložené nabídky ze dne 1.6.2022, za celkovou částku ve výši 560.000,- Kč bez 
DPH s tím, že od této částky bude odečtena cena za realizaci uvedené prvotní objednávky, a schvaluje 
uhrazení takto vzniklé konečné částky z rezervního fondu Městského muzea. 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Vypracování krizového plánu pro omezení/přerušení dodávek plynu 
usnesení č.: 22/15/4/1  
RM schvaluje zpracování krizového plánu pro případ omezení/přerušení dodávek plynu pro objekty  
ve vlastnictví města dle cenové nabídky od firmy EPDOR, s.r.o. v ceně 149 000,- Kč bez DPH  
tj. 180 290,- Kč s DPH.  

 
Bod programu: DPS - nabídka majetku zřizovateli 
usnesení č.: 22/15/9/1 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
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ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 18.07.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 21.06.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 15 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 20.06.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 21.06.2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta                   Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 
 


