
  č.j.: MUKV 30552/2022/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 30. března 2022 
(RM č. 8) 

 
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. 8 
usnesení č.: 22/8/1/1  
RM schvaluje návrh programu 8. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 7/2022 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Žádost o schválení podnájmu bytu č. 16 v čp. 100 - BD Na Hrádku 
usnesení č.: 22/8/2/1  
RM schvaluje podnájem bytu č. 16 v čp. 100 Na Hrádku na dobu od 1. 4. 2022 - do 31. 3. 2024. 

 

Bod programu: Schválení nového Jednacího řádu RM Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/8/2/2  
RM schvaluje nový Jednací řád RM Kralupy nad Vltavou, s účinností od 01.04.2022, v předloženém znění. 

 

Bod programu: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na provozování silničního měřícího radaru –  
Hybešova ul. 
usnesení č.: 22/8/2/3  
RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na provozování silničního měřícího radaru –  
Hybešova ul., s účinností k 31.03.2022. 

 

Bod programu: Petice – nesouhlas s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ Gen. Klapálka  
usnesení č.: 22/8/2/4  
RM bere na vědomí obdrženou „Petici – nesouhlas s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ Gen. Klapálka“. 
  

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2022 
usnesení č.: 22/8/3/1 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 995.143,62 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Parkovací dům Kralupy  
nad Vltavou“. Tato dotace byla již rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 9.360.000 
Kč. Na účet města byla převedena částka ve výši 10.355.143,62 Kč, rozdíl ve výši 995.143,62 Kč bude 
zapojen do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4216 o 995.143,62 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 995.143,62 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 52.878 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k prosáknutí a spadnutí stropu  
a okolního zdiva na ubytovně západ ve 3. NP ubytovny na Zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy  
nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 52.878 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 52.878 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 216.930 Kč. Jedná se o vrácenou zálohu 
z roku 2020 od Agentury 35 multimédia, s.r.o. na základě dohody o ukončení smlouvy o zajištění 
uměleckého vystoupení na městském plese. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 
(ostatní záležitosti kultury) o 216.930 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399  
o 216.930 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.270.277,61 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 (příspěvek  

na provoz – PO Sociální služby města) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města  
na investice). Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního 
příspěvku, který si příspěvková organizace Sociální služby města převedla po schválení rady města z roku 
2021 do roku 2022. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 5213 
(krizová opatření) na § 6221 (humanitární zahraniční pomoc). Finanční budou převedeny z rezervy  
na řešení krizových stavů na humanitární zahraniční pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 (humanitární zahraniční pomoc). 
Finanční prostředky budou použity na pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny příchozích do města Kralupy  
nad Vltavou a obcí ORP Kralup, zajištění jejich základních potřeb a následné péče po dobu trvání 
Ukrajinské války. 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Vyhlášení VZ – Výroba reportáží pro Kralupy TV 
usnesení č.: 22/8/4/1  
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výroba reportáží a besed 

pro KRALUPY TV“, a to v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, a to formou otevřené výzvy bez oslovení dodavatelů. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a smlouvy o dílo k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem „Výroba reportáží a besed pro KRALUPY TV“. 

3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Lenka Císlerová, vedoucí odboru KS 
- Aleš Levý, Dis., tiskový mluvčí MěÚ 
Náhradníci: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Mgr. Kamil Hainc, tajemník MěÚ 
- Andrea Jůnová, šéfredaktorka 

 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou –  
III. etapa  
usnesení č.: 22/8/4/2 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce objektu 
plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ s dodavatelem Bohemik s.r.o., se sídlem Pražská 636, 
263 01 Dobříš, IČO: 24265021, za celkovou cenu 35.896.171,46 Kč bez DPH, resp. 43.434.367,46 Kč s DPH. 

 
Bod programu: Pravidla pro použití parkovacích karet v modré zóně  
usnesení č.: 22/8/4/4 
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RM schvaluje vydávání parkovacích karet počet kusů 234 zdarma v modré zóně ulic Havlíčkova, Rybova  
a Na Hrádku. Jedna parkovací karta je na jednu bytovou jednotku nebo provozovnu s tím, že parkovací karta 
nezajišťuje rezervaci parkovacího místa, ale umožňuje v zóně zaparkovat. 

 
Bod programu: Havárie rozvodu TUV a obnova sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru - aktuální  
orientační cena 
usnesení č.: 22/8/4/5 
1. RM bere na vědomí informaci o havárii na sekundárním potrubí dodávek TUV pro sídliště U Cukrovaru. 
2. RM schvaluje vypracování projektové dokumentace (již zadané společnosti LORENC TZB spol.s r.o. 

Hořičky 151, 552 05 Hořičky, IČ: 287 77 832, RM č. 21/12/46) v takové podobě, aby realizovaná 
rekonstrukce rozvodů mohla být v budoucnu provozována dvoutrubkovým rozvodem, případně aby 
sekundární potrubí na vytápění mohlo být použito jako primární rozvod. 

3. RM ukládá energetickému managerovi města svolat jednání k vyřešení předmětné situace se všemi 
dotčenými SVJ. 

  
Bod programu: Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 v soutěži „Obec 
přátelská rodině a seniorům 2022“ 
usnesení č.: 22/8/4/6 
RM schvaluje podání projektu „V Kralupech společně“  v soutěži o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu na rok 2022 „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. 

 
Bod programu: Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice,  
Kralupy nad Vltavou – současná situace a smluvní pokuty  
usnesení č.: 22/8/4/7 
1. RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby. 
2. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) a odst. 6 SOD č. RISML/00081/2021 za prodlení 

s termínem dokončení díla „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď, Nádražní ulice, 
Kralupy nad Vltavou“ zhotoviteli MORKUS Morava s.r.o., Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 27848485,  
ve výši 353.201,05 Kč bez DPH.    

3. RM schvaluje smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. a) SOD č. RISML/00081/2021, a to jako náhradu 
nákladů na činnost koordinátora BOZP Warantia s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník, 
IČ: 01558994 ve výši 43.375,00 Kč s DPH, na činnost autorského dozoru projektanta Jiřího Cettla,  
se sídlem Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70577277 ve výši 18.150,00 Kč s DPH  
a na činnost technického dozoru stavebníka Warantia s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3291, 276 01 
Mělník, IČ: 01558994 ve výši 54.450,00 Kč s DPH, a to za období od 1.1.2022 do 31.03.2022. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Panelová komunikace – Lutovítova ul., Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 22/8/4/9 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Panelová 

komunikace – Lutovítova ul., Kralupy nad Vltavou“ v souladu se Směrnicí upravující pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek k  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Panelová komunikace – Lutovítova ul., Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslání výzvou k veřejné zakázce tyto dodavatele: 
- František Kyllar, U Dýhárny 25, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578320 
- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851 
- KOCHMANTRANS, s.r.o., Trojanova 805, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27202364 
- Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005 

4. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení: 
- Ing. Marek Czechmann, starosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 



str. 4 

- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
Náhradníci:  

- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí oddělení ORM  
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období březen 2022 
usnesení č.: 22/8/4/10 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období březen 2022. 
 
       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Nájem části  pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Lobeč    
usnesení č.: 22/8/5/1 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Lobeč o výměře  
200 m2, s M. P. a J. P., oba XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem využití pozemku jako zahradu 
u rodinného domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše 
nájemného je 10 Kč/m2/rok, tj. 2000,- Kč/rok. 

 

Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice  
usnesení č.: 22/8/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - práva umístění, provozu, údržby a oprav kanalizační přípojky  
na pozemcích parc. č. 43/6 a parc. č. 562/4 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 49/2 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. 

 

Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 22/8/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Havlíčkova čp. 900  panu Z. M. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
2. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Komenského čp. 198  Mgr. T. K., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023.  
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Chelčického čp. 687 paní J. D. ze sociálních 

důvodu na dobu 1 roku od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha čp. 738  paní H. Č. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.04.2022 do 31.03.2023.   

 

Bod programu: Změna smlouvy na nájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Hrombaba) 
usnesení č.: 22/8/5/4 
RM schvaluje záměr změnit smlouvu č. SMSMLO/00033/2021 na nájem pozemků parc. č. 446/40, parc. č. 
396/6 a parc. č. st. 1525, včetně technické haly, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, uzavřenou se společností 
ZDO-odpady s.r.o., IČO 09192085, zastoupenou jednatelem Jiřím Polákem. Změnou nájemní smlouvy dojde 
k zúžení předmětu nájmu pouze na nájem pozemků parc. č. 396/6 o výměře 1408m2 a parc. č. st. 1525  
o výměře 351m2, včetně technické haly,  vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: Oceňování věcných břemen, zřizovaných ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.   
usnesení č.: 22/8/5/5 
RM ukládá MěÚ požádat příslušné gestorské ministerstvo o zaslání právního výkladu k předmětné 
problematice. 
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Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy  
usnesení č.: 22/8/5/6 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J. Palacha 738 panu D. D. ze sociálních důvodů  
na dobu  5 měsíců od 01.02.2022 do 30.06.2022. 

 

Bod programu: Informace o hostování lunaparku 
usnesení č.: 22/8/5/7 
RM bere na vědomí informaci o hostování lunaparku pana Gustava Bradáče na pozemku parc. č. 185/16  
v k. ú. Lobeček od 25.04.2022 do 02.05.2022. 

 

Bod programu: Žádost o umístění reklamy na fasádu domu Husova 495 
usnesení č.: 22/8/5/8 
RM schvaluje záměr města pronajmout štítovou stěnu bytového domu v Husově ulici čp. 495, Kralupy  
nad Vltavou, za účelem instalace banneru o velikosti 6m x 4m, nájemní smlouva na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 180.000 Kč/rok včetně DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt  
usnesení č.: 22/8/5/9 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Komenského čp. 198 s panem M. Z. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku. 

 

Bod programu: Žádost o zpětvzetí výpovědi NS č. SMSMLO/00284/2019 
usnesení č.: 22/8/5/10 
RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. SMSMLO/00284/2019, za podmínky uzavření dohody  
o ukončení předmětné nájemní smlouvy k 31.12.2022. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
organizací ZŠ Gen. Klapálka a DDM 
usnesení č.: 22/8/6/1 
1. RM nevyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Kralupy  

nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizace, čímž jsou splněny automatické 
podmínky pro prodloužení funkčního období, dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 
paní Ing. Michaely Gleichové, a dnem 01.08.2022 počíná další šestileté funkční období. 

2. RM nevyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, čímž jsou splněny automatické podmínky pro prodloužení funkčního 
období, dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), paní Mgr. Kateřiny Viktorové, a dnem 
01.08.2022 počíná další šestileté funkční období. 

 

Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 22/8/6/2 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 108 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, panu P. D.,  

na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 209 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní L. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 408 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní R. V.,  

na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 415 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní A. K.,  

na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
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5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 458 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171, paní D. K.,  
na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.04.2023. 

6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 557 v DPS V Luhu 1181, paní V. L., na dobu určitou 
od 01.05.2022 do 30.04.2023. 

7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 560 v DPS V Luhu 1181, paní Z. V., na dobu určitou 
od 01.05.2022 do 30.04.2023. 

 
Bod programu: Program prevence kriminality na rok 2022 
usnesení č.: 22/8/6/3 
RM bere na vědomí Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2022.  

 

Bod programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Olovnice pro město Kralupy  
nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu 
usnesení č.: 22/8/6/4 
RM schvaluje předložené znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VSoPND/04/2022 s obcí Olovnice  
pro město Kralupy nad Vltavou v souvislosti s výkonem dohody o vytvoření společného školského obvodu. 
 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                 
 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Nabídka na Letní putovní kino 
usnesení č.: 22/8/8/1 
RM bere na vědomí předloženou nabídku S PRODUCTION CZ, s.r.o ,se sídlem Na Bulvárce 74, 280 02 Ovčáry, 
IČ: 07064977, ve věci konání letního kina v našich prostorech. 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka stavebního materiálu  
usnesení č.: 22/8/9/1 
RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka stavebního 
materiálu“ s dodavatelem Montako - obchod, s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 24235598, za nabídnuté ceny, které byly přiloženy do výběrového řízení a budou součástí kupní smlouvy. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského - Žádost o schválení rozpočtové úpravy 
usnesení č.: 22/8/9/2   
RM schvaluje ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, úpravu rozpočtu, a to následovně: 
Účet 511-  Opravy a údržba    -27.780 Kč 
Účet 551 - Odpisy DHM     +27.780 Kč 
Účet 518 - Ostatní služby – Správa počítačové sítě -60.000 Kč 
Účet 521 - Dohody o PP     +60.000 Kč 

Bod programu: DDM – Předložení cenové nabídky - zhotovení pergoly v areálu ŠVP Mokrosuky 
usnesení č.: 22/8/9/3 
RM bere na vědomí cenovou nabídku na zhotovení pergoly v areálu ŠVP Mokrosuky, předloženou DDM 
Kralupy nad Vltavou s tím, že RM nedoporučuje zhotovit střechu z polykarbonátu. 

Bod programu: ZŠ 28. října – Vyjádření stanoviska ZŠ 28. října k návrhu možnosti sloučení škol 
usnesení č.: 22/8/9/4 
RM bere na vědomí stanovisko ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvkové organizace, 
k návrhu možnosti sloučení škol. 

 

Bod programu: MŠ Dr. E. Beneše - Zpráva o MŠ Dr. E. Beneše – březen 2022  
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usnesení č.: 22/8/9/5 
RM bere na vědomí předloženou Zprávu o MŠ Dr. E. Beneše – „Čerstvé zprávičky“ – za březen 2022. 

 

Bod programu: ZŠ GK - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 22/8/9/6 
RM schvaluje likvidaci nebo převod majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálky 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, dle předložené nabídky ze dne 24.03.2022, do vlastnictví jiné osoby dle § 27 
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek ze subjektu TSM  
za období březen 2022 
usnesení č.: 22/8/9/7 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze subjektu TSM za období březen 2022. 

 
Bod programu: Žádost o financování platů externích zaměstnanců DDM, věnujících se ukrajinským dětem, 
z rozpočtu města 
usnesení č.: 22/8/9/8 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou uhrazení mzdových 
prostředků ve výši 34.200 Kč na platy externích pracovníků DDM, starajících se o ukrajinské děti, z rozpočtu 
města. 
 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu:  
1. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Klubová činnost seniorů v městě Kralupy nad Vltavou “ 
2. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Naučná stezka v parku čtyř ročních období“ 
3. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Letní dětský tábor Pikomat 2022“ 
4. Žádost o Individuální dotaci na projekt „Evropský festival duchovní hudby – Šumava – Bayerischer 

Wald“ 
usnesení č.: 22/8/11/1 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč, panu Jaroslavu Melichovi, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu nákladů spojených s „Klubovou činností seniorů ve městě 
Kralupy nad Vltavou v r. 2022“ a schvaluje uzavření předloženého znění 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. 

2. RM požaduje předložit po žadateli dotace - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., - Ekologické centrum,  
prezentaci předmětného projektu – „Naučná stezka v parku čtyř ročních období“. 

3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč, panu Zbyňku Štursovi, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na úhradu nákladů spojených s „táborem 
Pikomat“ a  schvaluje uzavření předloženého znění 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. 

4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 0 Kč, Dvořákovu komornímu sboru, z.s.,  
U Cukrovaru 925, 278 01  Kralupy nad Vltavou,  IČ: 68382651, na úhradu nákladů spojených s projektem 
„Evropský festival duchovní hudby – Šumava – Bayerischer Wald“ . 

 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise – Žádosti o individuální dotace 

usnesení č.: 22/8/11/2 
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1.1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, IČO:  00673552,  
se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85, ve výši 5.000 Kč, na projekt „Divadlo a film nám pomáhá 
2022“.  
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. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro HOSPIC TEMPUS, z. s., IČ: 05894271, Pražská 530/21, 
Mělník, PSČ2 76 01, ve výši 5.000 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.  
 
4. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Národní ústav pro autismus, z. s., IČ: 26623064, 
V Holešovičkách 593, Praha - Libeň, PSČ 182 00, ve výši 5.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 
(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5221 (neinvestiční transfery ústavům a obecně 
prospěšným společnostem) 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 Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ: 26623064, V Holešovičkách 
593, Praha – Libeň, PSČ 182 00.  

 

Bod programu: Sportovní komise RM  - Návrh přidělení individuální dotace na sport, zápis č. 2 
usnesení č.: 22/8/11/3 
1. 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 1.210.000 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. 

2. RM bere na vědomí zápis číslo 2/2022 z jednání Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou  
ze dne 9.3.2022. 

 
Bod programu: Sportovní komise RM – Programové dotace na rok 2022 
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usnesení č.: 22/8/11/4 
1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
programové dotace na činnost mládeže 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. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže na základě § 10a odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro TJ 
KRALUPY, z. s. – Oddíl stolního tenisu, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 01Kralupy nad Vltavou. 
 

3. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro ASPV – Asociace sportu  
pro všechny, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 21.000 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 činnost mládeže 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, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 

4. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro SDH Minice, IČ: 65601301, Na Vršku 
196, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 49.000 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 činnost mládeže 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. 
 

5. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub 
Kralupy nad Vltavou, IČ: 08013411, nám. J. Seiferta 696, 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 
 

6. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text,  
o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 
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7. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. –    Silový trojboj, 
IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 
 

8. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro TJ KRALUPY, z. s. – Šachový klub, 
IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 10.000 Kč. Dotace bude vyplacena 
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text,  
o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 
 

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

10. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a 
její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 
 

11. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro VETAS team Kralupy z.s., 
IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 696, 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text,  
o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 

 
12. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro TJ KRALUPY, z.s. – Silový trojboj, 

IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 

 
13. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro ASPV – Asociace sportu  

pro všechny, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 10.000 Kč. Dotace bude 
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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 činnost dospělých 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, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
14. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z. s. – 

Šachový klub, IČ: 14799146, Sídliště Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 55.000 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
15. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Jiu-Jitsu Kralupy z. s., 

IČ:  22855904, Předmostí 705, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 65.000 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 činnost mládeže 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. 

 
16. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z. s. – 

Moderní pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 223.000 Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
17. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro SKI klub Kralupy, 

z. s., IČ: 68406541, Palackého nám. 90, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 280.000 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
18. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. – 

Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 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 doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
19. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro FK Kralupy 1901, z.s., 

IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 284.000 Kč.  Dotace bude vyplacena  
z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
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předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
20. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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 doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, z. s., IČ: 07222122, nám. J. Seiferta 698, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 2748 01. 

 
21. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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 doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
22. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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 doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
23. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. – 

Tenisový oddíl, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 309.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže  
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. 

 
24. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. – 

Oddíl krasobruslení, 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 doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
25. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Gladiator Training, 

z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 95.000 Kč.  Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
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spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
26. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Horolezecký oddíl 

Kralupy nad Vltavou z.s., IČ: 06794505, Čechova 546/39, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
100.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost 
mládeže 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. 

 
27. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ Sokol Kralupy  

nad Vltavou – Sportovní oddíl orientačního běhu, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01, ve výši 55.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace  
na činnost mládeže 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. 

 
28. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro FIT FOR YOU, z.s., 

IČ: 22663835, Chvatěruby 80, 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) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
29. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Rugby Club Kralupy 

nad Vltavou, z. s., IČ: 22841555, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 208.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže  
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. 

 
30. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Basketbalový klub 

Kralupy – junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 355.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže  
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. 

 
31. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. – 

Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
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355.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost 
mládeže 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. 
 

32. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Wolves Kralupy, z. s., 
IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 355.000 Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její 
předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
33. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. – 

Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 230.000 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže  
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. 

 
34. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ Sokol Kralupy nad 

Vltavou, IČ: 00663735, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 255.000 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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, 278 01. 

 
35. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro TJ KRALUPY, z.s. – 

Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 325.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže  
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy  
nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
36. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Diamond Gym fitness 

club, IČ: 03523390, Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 103.000 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže 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. 

 
37. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Fotbalový klub 

Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
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265.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost 
mládeže 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. 
 

38. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Tenis Akademie 
Bálek, z.s., IČ: 0022854991, Bolebořská 535/4, Praha – Dolní Chabry, PSČ 184 00, ve výši 108.000 Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Tenis Akademie Bálek, z.s., IČ: 00854991, Bolebořská 535/4, Praha – Dolní 
Chabry, PSČ 184 00. 

 
39. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Hokejový klub 

Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 0049520342, Mostní 812, 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 doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých  
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: 0049520342, Mostní 812, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01278 01.    
 

40. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro TJ KRALUPY, z.s. – 
Oddíl judo, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 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 doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 
 

41. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro TJ KRALUPY, z.s. – 
Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 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 doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých  
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. 
 

42. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Fotbalový klub 
Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 00473936, Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
70.000 Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost 
dospělých 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. 
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43. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Wolves Kralupy, 
z. s., IČ: 22662146, Hůrka 1057, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 100.000 Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 

 
44. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Basketbalový klub 

Kralupy – junior, z.s., IČ: 70129941, V Luhu 1089, 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 doporučuje ZM schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých  
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. 

 
45. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro FK Kralupy 1901, 

z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 110.000 Kč.  Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 

 
46. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Gladiator Training, 

z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, 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 doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost dospělých 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. 

 
Bod programu: Zápis č. 17 z jednání Majetkoprávní komise 
usnesení č.: 22/8/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 17 z jednání Majetkoprávní komise  ze dne 23.03.2022. 

 
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 3 ze dne 23.03.2022 
usnesení č.: 22/8/11/6 
1. RM schvaluje stanovení přechodného dopravního značení B28 (zákaz zastavení) + dodatkovou tabulku 

(znění: časové rozmezí 8-19 hodin, termín 1.6.-15.9.2022) v části ulice Ke Koupališti a to v úseku  
od křižovatky ulic Ke Koupališti x Kuzmínova po křižovatku ulic Ke Koupališti x I. Olbrachta, včetně 
zajištění stanoviska DI PČR Mělník. 
 

2. RM ukládá TSM podat žádost na umístění dopravního značení B28 (zákaz zastavení) + dodatkovou 
tabulku (znění: časové rozmezí 8-19 hodin, termín 1.6.-15.9.2022) v části ulice Ke Koupališti a to v úseku 
od křižovatky ulic Ke Koupališti x Kuzmínova po křižovatku ulic Ke Koupališti x I. Olbrachta, včetně 
zajištění stanoviska DI PČR Mělník. 
 



str. 17 

3. RM schvaluje stanovení trvalého dopravního značení B29 (zákaz stání) a to v úseku od začátku panelové 
cesty (od pokladny u letního koupaliště) směrem ke Strachovu po levé straně po konec oplocení areálu 
koupaliště včetně zajištění stanoviska DI PČR Mělník.   
 

4. RM ukládá TSM podat žádost na umístění dopravního značení B29 (zákaz stání) a to v úseku od začátku 
panelové cesty (od pokladny u letního koupaliště) směrem ke Strachovu po levé straně po konec oplocení 
areálu koupaliště včetně zajištění stanoviska DI PČR Mělník. 
 

5. RM schvaluje trvale stanovit jednosměrný provoz a to: 

• V ulici Ke Koupališti a to v úseku od křižovatky ulic Ke Koupališti x Kuzmínova ve směru 
autobusové linky po křižovatku ulic Ke Koupališti x K. Čapka. 

• V ulici K. Čapka a to v úseku od křižovatky ulic Ke Koupališti ve směru autobusové linky  
po křižovatku ulic K. Čapka x Revoluční. 

• Změnu směru jednosměrného provozu v ulici Karsova a to v úseku od křižovatky ulic Karsova 
x Kuzmínova  po křižovatku ulic Karsova x K. Čapka (původní směr od ulice K. Čapka k ulici 
Kuzmínova). 

Včetně zajištění stanoviska DI PČR Mělník. 
 
6. RM ukládá TSM podat žádost na stanovení trvale jednosměrného provozu a to: 

• V ulici Ke Koupališti a to v úseku od křižovatky ulic Ke Koupališti x Kuzmínova ve směru 
autobusové linky po křižovatku ulic Ke Koupališti x K. Čapka. 

• V ulici K. Čapka a to v úseku od křižovatky ulic Ke Koupališti ve směru autobusové linky  
po křižovatku ulic K. Čapka x Revoluční. 

• změnu směru jednosměrného provozu v ulici Karsova a to v úseku od křižovatky ulic Karsova x 
Kuzmínova  po křižovatku ulic Karsova x K. Čapka (původní směr od ulice K. Čapka k ulici 
Kuzmínova). 

Včetně zajištění stanoviska DI PČR Mělník. 
7. RM bere na vědomí zápis č. 3 Komise dopravy ze dne 23.03.2022. 
           

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: ZŠ GK - Nabídka nepotřebného majetku zřizovateli  
usnesení č.: 22/8/9/6 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvkové organizace, dle nabídky ze dne 24.03.2022. 
 

Odložené materiály 
Bod programu: Oceňování věcných břemen, zřizovaných ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.   
(bod V/5) 

 
Bod programu: Žádost o Individuální dotaci na projekt „naučná stezka v parku čtyř ročních období“ 
(bod XI/1) 
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ZÁPIS OVĚŘEN 
 
Příští jednání rady města se uskuteční 11.04.2022 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
Zápis byl vyhotoven 31.03.2022. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 8 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 30.03.2022. 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 31.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann, starosta     Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 


