
  č.j.: MUKV 13695/2023/KT 

sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/10 

 

 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. března 2023 
(RM č. 5) 

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

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 5 
usnesení č.: 23/5/1/1  
RM schvaluje návrh programu 5. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 4/2023 (plnění usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 6/2023 
usnesení č.: 23/5/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2023, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 316.200 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 o 316.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 316.200 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši 115.147 Kč. Jedná se o přijaté příspěvky 
jako spoluúčast od žadatelů na změnu územního plánu města.  Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 14 – 
odbor výstavby a územního plánování, § 3635 (územní plánování) o 115.147 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2023 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516. Finanční prostředky 
budou použity na znalecký posudek dle nařízení vlády 2/2023 Sb. ve věci přestavby objektu bývalé 
sladovny pivovaru – jedná se o přílohu žádosti o dotaci. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 108.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516. Finanční 
prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci ve výši 72 mil. Kč u Státního fondu podpory 
investic na projekt „Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou“. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 54.450 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 org. 645. Finanční prostředky 
budou použity na administraci žádosti o dotaci u Operačního programu životního prostředí na projekt 
„Snížení energetické náročnosti DPS“. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 450.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj). 
Finanční prostředky budou použity jako příspěvek pro TSM na záměny stávajících svítidel v lampách 
veřejného osvětlení, viz materiál bod č. IX/6. 
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5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 91.718 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace - celkem) na § 3639 org. 687. Finanční prostředky budou použity na akci 
„Úpravy odstavné a manipulační plochy v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“, 
viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/12.  
  

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 199.650 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace - celkem) na § 3639 org. 688. Finanční prostředky budou použity na akci 
„Větrání halové dílny v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/13. 
 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 193.358 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace - celkem) na § 3113 org. 689. Finanční prostředky budou použity na akci „ZŠ 
Komenského – počítačová učebna 3. NP – realizační projektová dokumentace“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/14. 

 

Bod programu: Inventarizační zpráva za rok 2022 
usnesení č.: 23/5/3/2 
RM schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Kralupy nad Vltavou  
za rok 2022. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou  
– IV. etapa 
usnesení č.: 23/5/4/1  
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“ s dodavatelem Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 
Litoměřice, IČ: 27263827, za celkovou cenu 31.396.998,35 Kč bez DPH, resp. 37.990.368,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Úklid Městského úřadu, parkovacího domu a autobusového  
terminálu v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 23/5/4/3 
RM schvaluje výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy na akci „Úklid Městského úřadu, 
parkovacího domu a autobusového terminálu v Kralupech nad Vltavou“ s dodavatelem SKYCLEAN s.r.o., se 
sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5, IČO: 04948220, za celkovou cenu 5.085.475,04 Kč bez DPH, resp. 
6.153.424,80 Kč s DPH/48 měsíců, tj. 1.271.368,04 Kč bez DPH, resp. 1.538.356,20 Kč s DPH/12 měsíců. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Dodávka nového elektromobilu kategorie M 
usnesení č.: 23/5/4/4 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na akci „Dodávka nového elektromobilu 
kategorie M“ s dodavatelem AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, se sídlem Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, 
IČ: 48030325, za celkovou cenu 922.479,34 Kč bez DPH, resp. 1.116.200,00 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Oprava komunikace v ulici J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 23/5/4/5 
RM schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace v ulici  
J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
IČ: 17331099, za celkovou cenu 2.844.924,82 Kč bez DPH, resp. 3.442.359,03 Kč s DPH. 

 

Bod programu: Podání žádosti o dotaci a výběr administrátora dotace na akci  „Kulturní centrum Kralupy  
nad Vltavou“ (Adaptace pivovarské sladovny) 
usnesení č.: 23/5/4/6 
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1. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na adaptaci pivovarské sladovny – „Kulturní centrum 
Kralupy nad Vltavou“ v rámci programu NPO Brownfieldy dle nařízení vlády 2/2023 Sb.  

2. RM schvaluje administrátora podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Kulturní centrum Kralupy 
nad Vltavou“ společnost B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČ: 60724269,  
za cenu dle cenové nabídky v maximální výši 90 000,- Kč bez DPH, 108 900,- Kč včetně DPH. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci Snížení energetické náročnosti DPS Kralupy nad Vltavou, výběr  
administrátora žádosti o dotaci 
usnesení č.: 23/5/4/7 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Kralupy nad Vltavou“ 

prostřednictvím 38. výzvy Operačního programu životního prostředí – Kompletní úsporné projekty  
na veřejných budovách.  

2. RM schvaluje administrátora dotace na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Kralupy nad Vltavou“ a 
to společnost ACCON managers partners, s.r.o. za cenu 45000,- Kč bez DPH a 2% z částky získané dotace. 

 

Bod programu: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – Dodatek č. 4 –  
změnové listy 
usnesení č.: 23/5/4/8 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k SOD č. objednatele: RISML/00075/2022, ze dne 02.05.2022, se 
zhotovitelem stavby, spol. Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, v rámci akce: 
„Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, na vzniklé vícepráce a 
méněpráce, v celkové hodnotě víceprací 1 016 435,19 Kč bez DPH, resp. 1 229 886,58 Kč vč. DPH. 

 

Bod programu: Cyklostezka Kralupy – Zákolany  
usnesení č.: 23/5/4/9 
RM ukládá odboru RIaSM zahájit výběrové řízení před vydáním rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského 
kraje. 

 

Bod programu: „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“ – autorský dozor 
usnesení č.: 23/5/4/10 
RM schvaluje postup výběru zhotovitele a uzavření příkazní smlouvy dle Části 5. Obecných ustanovení, písm. 
r) Směrnice upravující Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to na výkon autorského dozoru v rámci 
stavby „Řešení zpevněných ploch v centru města – IV. etapa“, se společností Ateliér DUK s.r.o., Kopřivnická 
615, 199 00 Praha 8, IČ: 27116468, za celkovou cenu 757 350 Kč bez DPH resp. 916 393,5 Kč vč. DPH. Finanční 
náklady budou hrazeny ze spoluúčasti na dotace na rok 2023, které jsou vyčleněny na uvedenou stavbu.  

 

Bod programu: Oprava lapolu v myčce nákladních aut v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou – projektová  
dokumentace  
usnesení č.: 23/5/4/11 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Oprava lapolu v myčce nákladních aut v areálu TSM, Kralupy 
nad Vltavou“ s dodavatelem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Předmětem 
smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace dle předložené CN ze dne 27.02.2023 za částku 58.800,- Kč 
bez DPH (71.148,- Kč vč DPH). Termín vyhotovení a předání PD je do 3 měsíců od objednání. 

 

Bod programu: Úpravy odstavné a manipulační plochy v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou – projektová  
dokumentace 
usnesení č.: 23/5/4/12 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Úpravy odstavné a manipulační plochy v areálu TSM, Kralupy 
nad Vltavou“ s dodavatelem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Předmětem 
smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace dle předložené CN ze dne 01.03.2023 za částku 75.800,- Kč 
bez DPH (91.718,- Kč vč DPH). Termín vyhotovení a předání PD je do 3 měsíců od objednání. 
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Bod programu: Větrání halové dílny v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace 
usnesení č.: 23/5/4/13 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Větrání halové dílny v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem Ing. Jindřichem Matějkou, Lutovítova 816, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Předmětem smlouvy je 
vyhotovení projektové dokumentace dle předložené CN ze dne 01.02.2023 za částku 165.000,- Kč bez DPH 
(199.650,- Kč vč DPH). Termín vyhotovení a předání PD je do 4 měsíců od objednání. 

 

Bod programu: ZŠ Komenského – počítačová učebna 3. NP – realizační projektová dokumentace 
usnesení č.: 23/5/4/14 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ Komenského – počítačová učebna 3. NP – realizační 
projektová dokumentace“, s projektantem Jiřím Cettlem, Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 
70577277, za celkovou cenu 159.800,- Kč bez DPH (193.358,- Kč vč DPH). 

 

Bod programu: MŠ nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou - výměna oken  
usnesení č.: 23/5/4/15 
1. RM bere na vědomí zjištěný havarijní stav dřevěných oken a opadaných vnějších omítek soklu v objektu 

MŠ nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou.  
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit poptávkové řízení na dodavatele výměny dřevěných oken vč. vnitřních 

parapetů a zednického začištění v objektu MŠ nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou.  
3. RM ukládá odboru RIaSM zajistit poptávkové řízení na dodavatele oprav omítek soklu v objektu MŠ 

nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou.  

 

Bod programu: PD – Chodník podél silnice II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 23/5/4/16 
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. RISML/00113/2022 na akci: „PD – Chodník podél 
silnice II/101 – ul. Kladenská, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Road M.A.A.T. s.r.o., Převrátilská 330/15, 
390 01 Tábor. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla a to o 2 měsíce.    

 

Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek z odboru RIaSM  
za období únor 2023 
usnesení č.: 23/5/4/19 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z odboru RIaSM za období únor 2023. 

 

Bod programu: Pravidla pro použití parkovacích karet v modré zóně - vydávání duplikátů  
usnesení č.: 23/5/4/20 
RM schvaluje zpoplatnění vydávání duplicitních parkovacích karet v modré zóně ulic Havlíčkova, Rybova  
a Na Hrádku, za cenu 5 000,- Kč za jeden „Duplikát“ (vydání druhé karty současnému oprávněnému držiteli 
karty, v případě ztráty první – původní karty). 

 

Bod programu: Revisio – Správa nemovitostí online 
usnesení č.: 23/5/4/21 
1. RM ukládá starostovi města pozvat na příští jednání RM zástupce společnosti SkyCom online s.r.o. 

k podrobnému představení předmětné nabídky a zodpovězení dotazů. 
2. RM ukládá odělělení IT zpracovat vyjádření pro RM k předmětné nabídce a k předmětnému produktu 

ohledně kompatibility s IT prostředím MěÚ. 
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (ČEZ Distribuce) 
usnesení č.: 23/5/5/1 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení NN a přípojkové skříně NN na pozemku parc. č. 284/2 v k. ú. Lobeč, 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. Lobeč, Čechova (ČEZ Distribuce) 
usnesení č.: 23/5/5/2 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 
oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 347/9 v k. ú. Lobeč, 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: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 23/5/5/3 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, J. Palacha čp. 738 paní L. R. ze sociálních důvodů 

na dobu 1 roku od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na  byt č. 11, Cesta brigádníků č. p. 679  paní Z. K.  

ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 01.04.2023 do 30.06.2023. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Chelčického čp. 687 paní Š. J. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.03.2023 do 28.02.2024. 

 
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (V. Fencl) 
usnesení č.: 23/5/5/4 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - práva umístění, provozu, údržby a oprav vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemcích parc. č. 751, parc. č. 48/4 a parc. č. 416/3 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město 
Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. 61/7 k. ú. Lobeč, za jednorázovou úhradu ve výši 
8.800,00 Kč. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

Bod programu: Výpůjčka pozemků parc. č. 780/1 a parc. č. 780/3 v k. ú. Čermná (Puchverk) 
usnesení č.: 23/5/5/5 
RM schvaluje výpůjčku pozemků parc. č. 780/1 o výměře 20700 m2 a parc. č. 780/3 o výměře 3189 m2, oba 
v k. ú. Čermná, na dobu určitou 10 let, tj. od 1.4.2023 do 31.3.2033, spolku Junák – český skaut, středisko 
Střelka, Kralupy nad Vltavou, z.s., IČO 18621121, se sídlem Šafaříkova 358, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
za účelem provozování dětského tábora.  
Důvodem bezúplatného užívání pozemku je podpora zájmové činnosti dětí a mládeže a údržba pozemku  
na náklady spolku. 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 23/5/6/1 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 151 v DPS V Luhu 1181, manželům V. M. a B. M.,  

na dobu určitou od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 354 v DPS V Luhu 1181, paní H. T., na dobu určitou 

od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 452 v DPS V Luhu 1181, paní Z. K., na dobu určitou 

od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 454 v DPS V Luhu 1181, paní V. V., na dobu určitou 

od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
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5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 461 v DPS V Luhu 1181, paní M. F., na dobu určitou 
od 01.04.20223 do 31.03.2024. 

 
Bod programu: Teplá židle pro osoby bez přístřeší v únoru 2023 
usnesení č.: 23/5/6/2 
RM bere na vědomí provoz tzv. Teplé židle pro osoby bez přístřeší v únoru 2023. 

 
Bod programu: REVOLUTION TRAIN v Kralupech nad Vltavou 
usnesení č.: 23/5/6/3 
RM bere na vědomí informaci o přistavení protidrogového vlaku na kralupském vlakovém nádraží na jeden 
den v pondělí 03.04.2023. 

 
Bod programu: DPS – Veřejnoprávní smlouva s městem na zajištění sociálních služeb 
usnesení č.: 23/5/6/5 
1. RM doporučuje ZM přistoupit k pověření, které vydal Středočeský kraj smlouvou pod číslem  

S-1598/SOC/2023 ze dne 01.03.2023.  
2. RM doporučuje ZM schválit dotaci pro služby, která spadá do režimu veřejné podpory, pro příspěvkovou 

organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, ve výši 2.760.000 Kč. Částka bude vyplácena 
jednorázovým bankovním převodem z kapitoly č. 2 (OSVŠK), § 4351 (Osobní asistence, pečovatelská 
služba a podpora samostatného bydlení), položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným PO). 

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

VIII.      KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Přidělení programových dotací na podporu zájmových aktivit na rok 2023 a uzavření 
veřejnoprávních smluv 
usnesení č.: 23/5/8/1 
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč panu Jiřímu Veselému, se sídlem  

U Cukrovaru 1066, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 05413117, na projekt: „2 příměstské fotbalové 
kempy“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených 
městem dne 21.12.2022. 

2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, paní Markétě Wagnerové, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Kralupský talent“.  

3. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč, spolku Hudba staví chrámy, z.s., se sídlem Chmelova 
212, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 06730566, na projekt: „Soubor koncertů na podporu obnovy tradice 
v Zeměchách“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 21.12.2022. 

4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 68.000,- Kč, paní Markétě Hrdinové, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Musicfest Kralupy 21. ročník“ a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 22.12.2022. 

5. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč, spolku Kruh přátel Prahy, z.s., se sídlem U Cukrovaru 
1076, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 22729879, na projekt: „Kruh přátel Prahy“ a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 
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6. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. – 
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01  Most, IČ: 44569181, 
na projekt: „Kralupy – čisté město 2023“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

7. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 34.000,- Kč, TJ Kralupy, z.s. – oddílu KČT, se sídlem Hůrka 1046, 
278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 14799146, na projekt: „Turistické pochody pro veřejnost“ a RM 
schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

8. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 75.000,- Kč, panu Michalu Meislovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Hudební festival Unity Rage 2023“ a RM 
doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 22.12.2022. 

9. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 58.000,- Kč, spolku Junák – český skaut, středisko 
Střelka Kralupy nad Vltavou, z.s., se sídlem Šafaříkova 358, 278 01  Kralupy nad Vltavou,  IČ: 18621121, 
na projekt: „Skautské letní a podzimní tábory 2023“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého 
znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

10. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 44.000,- Kč, spolku Svaz diabetiků ČR, p.b. se 
sídlem Kozomín čp. 54, 277 45 Kozomín, IČ: 49519239, na projekt: „ Diabetici v pohodě a ve zdravém 
pohybu“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených 
městem dne 21.12.2022. 

11. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, panu Denysu Luksíkovi, Ing., se sídlem sídl. V Zátiší 
1019, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 06221165, na projekt: „Letní  fotbalový kemp Denyse Luksíka 
2023“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 
21.12.2022. 

12. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, spolku TJ Sokol Zeměchy, se sídlem Za Humny 117, 
Zeměchy, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 47007231, na projekt: Sportovní den v areálu TJ Sokol 
Zeměchy“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 21.12.2022. 

13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 61.000,- Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem 
Sokolská 139, 278 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt: „Kralupské vinobraní“ a RM doporučuje 
ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

14. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14.000,- Kč, Charitě Kralupy nad Vltavou, se sídlem Sokolská 139, 
278 Kralupy nad Vltavou, IČ: 26520800, na projekt: „Letní tábor Lhotka 2023“ a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

15. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč, paní PhDr. Renátě Němečkové,  
se sídlem Tomkova 489/65, 278 Kralupy nad Vltavou, IČ: 11227851, na projekt: „V Kralupech společně“  
a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 21.12.2022. 

16. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, spolku Fénix, z.s., se sídlem Neuměřice 95, 273 26 
Neuměřice, IČ: 14447240, na projekt: „Letní dětský tábor“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 
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17. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč, spolku ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou, p.s., se sídlem 
Kozomín 138, 277 45  Kozomín, IČ: 70913463, na projekt: „Činnost ČSCH ZO Kralupy, kulturní akce, 
výstavnictví“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 21.12.2022. 

18. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 0,- Kč, spolku Tenis Akademie Bálek, z.s., se sídlem 
Bolebořská 535/ 4, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČ: 22854991, na projekt: „Podpora letních 
příměstských i mimoměstských tenisových kempů pro děti a mládež z Kralup nad Vltavou“.  

19. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 87.000,- Kč, spolku Kruh přátel hudby Kralupy  
nad Vltavou, z.s., se sídlem Jana Palacha 744/12, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 65602765, na projekt „ 
51. ročník hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

20. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 68.000,- Kč, Divadelnímu spolku Scéna Kralupy,  
se sídlem nám. J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt: „Za Vodou 2023 – 
Divadelní festival 23. ročník“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro 
rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

21. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 36.000,- Kč, Divadelnímu spolku Scéna Kralupy, se sídlem nám.  
J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518844, na projekt: „ScénaFest 2023 – Divadelní 
festival - 5. ročník“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených 
městem dne 21.12.2022. 

22. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, Loutkovému souboru Rolnička, z.s. se sídlem nám. J. 
Seiferta 698, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 02109972, na projekt: „podpora činnosti a pořízení nového 
NTB“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 
21.12.2022. 

23. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč, paní Radoslavě Fortelné, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na aktivační zájmovou činnost seniorů „Senior minichor - 
aktivační zájmová činnost“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, 
vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

24. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 54.000,- Kč, Kralupskému spolku přátel 
historických vozidel, se sídlem Vodárenská 501, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 11987316, na projekt: 
„Veteráni na zámku a podzimní setkání příznivců a přátel historických automobilů“ a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

25. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč, paní MgA. Zuzaně Štarkové, se sídlem Heřmanova 
1088/8, 170 00 Praha 7, Ič: 60218894, na projekt: „Taneční koncert“ a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

26. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, Atletickému klubu Adama Sebastiana Helceleta, z.s. 
se sídlem V. Poláka 348, 273 42 Stehelčeves, IČ: 06516548, na projekt: „Kemp vítězů v Kralupech nad 
Vltavou“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 21.12.2022. 

27. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 66.000,-Kč, spolku Kralupské hudební sdružení, 
z.s., se sídlem V Zátiší 1016/12, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 49518691, na projekt: „24. ročník 
hudebního festivalu Bluegrass Advent“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění 
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

28. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč, spolku Česká unie sportu Mělník, z.s., se sídlem 
Pražská 417, 276 01  Mělník, IČ: 67673881, na projekt: „Sportovec Mělnicka 2022“ a RM schvaluje 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

29. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, spolku TSK MLS, z.s., se sídlem Sokolská 140, 278 01  
Kralupy nad Vltavou, IČ: 07121423, na projekt: „ Činnost TSK MLS pro rok 2023“  a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

30. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč, spolku Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život 
seniorů, z.s, se sídlem Hradecká 2355/5 130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČ: 06149260, na projekt: „Music for 
all generations“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 
uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem 
dne 21.12.2022. 

31. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9.000,- Kč, Okresnímu mysliveckému spolku Mělník, z.s., se 
sídlem Bezručova 108, 276 01  Mělník, IČ: 67777350, na projekt: „Nákup výukových materiálů pro 
uchazeče o první lovecký lístek“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, 
vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

32. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14.000,- Kč, paní Veronice Dvořákové, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Hudební koncert“ a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

33. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč, panu Radimovi Saudskému, se sídlem 
Dr. E. Beneše 608, 278 Kralupy nad Vltavou, na projekt: „Základna fest“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

34. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, Lesní mateřské škole Kulíšek, z.s., se sídlem 
Krakovská 430, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 26549671, na projekt: „Kulíškův rok“ a RM schvaluje 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

35. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 48.000,- Kč, spolku Komorní orchestr Dvořákova 
kraje, se sídlem nám. J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 70887578, na projekt: „Finanční 
podpora činnosti Komorního orchestru Dvořákova kraje pro rok 2023“ a RM doporučuje ZM schválit 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

36. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, paní Ing. Kláře Kloučkové, se sídlem Purkyňovo nám. 
228, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 70578907 na projekt: „Galerie VK 37 pro rok 2023“ a RM schvaluje 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

37. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14.000,- Kč, Mysliveckému spolku Kralupy Nelahozeves, z.s.,  
se sídlem 28. října 485, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 01390210, na projekt: „Vypouštění drobné zvěře“ 
a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené 
v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 
21.12.2022. 

38. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč, panu Stanislavu Hejdukovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Adventní sousedské setkání“ a RM schvaluje 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 
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39. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč, paní Janě Nedvědové, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „Klubová činnost LKŽ Kralupy n/Vlt.“ a RM 
schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

40. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč, spolku Dvořákův komorní sbor, z.s., se 
sídlem U Cukrovaru 925, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 68382651, na projekt: „Dvořákův komorní sbor 
slaví 25 let od vzniku“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, 
vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

41. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 77.000,- Kč, Společnosti pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o.p.s., se sídlem Dvořákovo nám. 800, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 26746239, na projekt: 
„Kralupský festival lednový underground – hudba napříč žánry“ a RM doporučuje ZM schválit uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

42. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč, příspěvkové organizaci Dvořákovo 
gymnázium Kralupy nad Vltavou, p. o., se sídlem Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 
49518925, na projekt: „Oslava 100. výročí založení DG v Kralupech nad Vltavou “ a RM doporučuje ZM 
schválit uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

43. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč, spolku Český kynologický svaz ZKO Kralupy  
nad Vltavou - Strachov, se sídlem Chvatěruby 116, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75141108, na projekt: 
„Kralupská ťapka“ a RM schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, uvedené v příloze programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených 
městem dne 21.12.2022. 

44. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč, panu Martinu Fouskovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: „EldHopp III. ročník – závody v králičím hopu“ a RM 
schvaluje uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

45. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 29.000,- Kč, panu PhDr. Radomíru Dvořákovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na činnost „Kralupští žesťoví sólisté-činnost“ a RM schvaluje 
uzavření předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze 
programových dotací na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

46. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, Centru D8, o.p.s., se sídlem Neklanova 2706, 413 01  
Roudnice nad Labem, IČ: 26681471, na projekt: „Příměstské tábory 2023“ a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

47. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč, spolku Movere, z.s., se sídlem Josefa Spitze 296, 278 
01  Kralupy nad Vltavou, IČ: 11855738, na projekt: „Piknik nad školou“ a RM schvaluje uzavření 
předloženého znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uvedené v příloze programových dotací 
na podporu zájmových aktivit pro rok 2023, vyhlášených městem dne 21.12.2022. 

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Žádost o převod nevyčerpaného provozního příspěvku z roku 2022 na rok 2023 
usnesení č.: 23/5/9/1 
RM schvaluje MěBP převod nevyčerpaného provozního příspěvku z roku 2022 ve výši 194.127 Kč na rok 
2023, kdy budou tyto prostředky čerpány, příspěvek MěBP na provoz pro rok 2023 zůstává v původně 
požadované výši 1.160.000 Kč, ale skutečný finanční převod zřizovatele bude pouze ve výši 965.873 Kč. 

 

Bod programu: DPS - Žádost o přidělení bytů 
usnesení č.: 23/5/9/2 
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1. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel „Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů a 

podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště u 

Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou“, a to panu V. V., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 308 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště na Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu V. V., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 
3. RM schvaluje udělení výjimky z pravidel „Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů a 

podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou v bytových domech V Luhu 1181 a Sídliště u 

Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou“, a to panu K. T., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
4. RM schvaluje přidělení bytu č. 102 v domě s pečovatelskou službou na adrese Sídliště na Cukrovaru 1171, 

Kralupy nad Vltavou, panu K. T., trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to na dobu jednoho roku. 

Bod programu: DPS – Schválení darovací smlouvy s Nadací Charty 77 
usnesení č.: 23/5/9/3 
RM schvaluje předloženou darovací smlouvu mezi Nadací Chartou 77 a Sociálními službami města Kralupy 
nad Vltavou, příspěvková organizace, na účelový dar ve výši 150.000 Kč na provoz služby Taxík Maxík.  

 

Bod programu: DPS – Schválení Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem 
usnesení č.: 23/5/9/4 
1. RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. S-1441/Soc/2023 mezi Středočeským krajem  

a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou o poskytnutí dotace ve výši 5.006.400 Kč. 
2. RM schvaluje Přílohu č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. S-1441/Soc/2023, kterou je položkové čerpání 

dotace. 

Bod programu: Přestavba vozidla Taxík Maxík – Ford Custom Combi 
usnesení č.: 23/5/9/5 
1. RM schvaluje výběr dodavatele přestavby vozidla Ford Custom Combi, a to JP Servis v rozsahu 

předložených cenových nabídek doručených 22. 2. 2023 v celkové výši 269.675,- Kč. 
2. RM schvaluje realizaci zakázky z účtu 7 6171 6122. 
3. RM ukládá Sociálním službám města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace zajistit přestavbu 

vozidla Ford Custom Combi u schváleného dodavatele na účet města. 
4. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 269.675,- Kč z rezervy města.  

 

Bod programu: Návrh záměny stávajících svítidel v lampách VO 
usnesení č.: 23/5/9/6 
1. RM bere na vědomí důvodovou zprávu. 
2. RM schvaluje realizaci navrženého řešení dle bodu B důvodové zprávy.  
3. RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 450.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na realizaci řešení 

dle bodu 2) usnesení. 

 

Bod programu: ZŠ Gen. Klapálka - Schválení žádosti o zápis změn údajů v Rejstříku škol a školských zařízení 
usnesení č.: 23/5/9/7 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvkové organizaci, 
podání žádosti o zápis změny údajů – e-mailové adresy organizace a trvalého pobytu ředitelky organizace – 
v Rejstříku škol a školských zařízení. 

 

Bod programu: ZŠ V. Havla - Přehledová zpráva 
usnesení č.: 23/5/9/8 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, za měsíc únor 2023. 

 

Bod programu: ZŠ a MŠ Třebízského – Žádost o schválení způsobu úhrady  monitorovacího systému  
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spotřeby energií  
usnesení č.: 23/5/9/9 
RM schvaluje ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, úhradu obnovy monitorovacího systému 
spotřeby energií, dle předložené cenové nabídky společnosti Softlink s.r.o., finančními prostředky 
refundovanými stavební firmou za spotřebu elektrické energie v době rekonstrukce ve škole. 

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

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu:  

1. Zápis z jednání Kulturní komise 1/2023 
2. Plán práce KK pro I. pol. 2023 
3. Žádost o Individuální dotaci - Jaroslav Melich 
4. Žádost o Individuální dotaci – Michal Meisl 
5. Žádost o Individuální dotaci – Zbyněk Štursa 

usnesení č.: 23/5/11/1 
1. RM bere na vědomí zápis Kulturní komise z jednání č. 1/2023 ze dne 22.02.2023. 
2. RM schvaluje PLÁN PRÁCE KULTURNÍ KOMISE pro I. pol. 2023. 
3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 14.000 Kč panu Jaroslavu Melichovi, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: Klubová činnost pro seniory města Kralupy nad Vltavou v r. 2023  
a  RM schvaluje uzavření předložené 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 10.000 Kč panu Michalu Meislovi, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: Unity rage Warn up w. Rest a  RM schvaluje uzavření 
předložené 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. 

5. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč panu Zbyňku Štursovi MSc., bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na projekt: Letní dětský tábor Pikomat 2023 a RM schvaluje uzavření 
předložené 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. 

Bod programu: Zdravotní, sociální a bytová komise 
usnesení č.: 23/5/11/2 
RM bere na vědomí zápis č. 2 ze dne 22.02.2023 Zdravotní, sociální a bytové komise RM . 

 
Bod programu: Sportovní komise RM – Programové dotace na rok 2023 
usnesení č.: 23/5/11/3 
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. 
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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 16.000,- 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 33.000,- 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 12.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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. 

 
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 mládeže pro Sportovní klub TATA GYM, z.s., 

IČ: 11864681, U Jordánu 481, Odolena Voda, PSČ 250 70, ve výši 45.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z 
kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 
5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 Sportovní klub TATA GYM, 
z.s, IČ: 11864681, U Jordánu 481, Odolena Voda, PSČ 250 70. 
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9. 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 15.000,- 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. 

 
10. 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 16.000,- 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. 

 
11. 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 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 ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub Kralupy nad Vltavou, IČ: 08013411, nám. J. 
Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
12. 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 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 VETAS 
team Kralupy, z.s., IČ: 08034982, nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

 
13. 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 17.000,- 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. 

 
14. 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 9.000,- 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 ASPV- 
Asociace sportu pro všechny, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
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15. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Gladiator Training, z.s., IČ: 
04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 38.000,- 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 Gladiator Training, z.s., IČ: 
04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
16. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro TJ KRALUPY, z.s. – Plavecký oddíl 

Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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 
TJ KRALUPY, z.s. – Plavecký oddíl Kralupy (POKr), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01. 

 
17. RM schvaluje poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl 

kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 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 
TJ KRALUPY, z.s. – Oddíl kanoistiky, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 

 
18. 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 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 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. 

 
19. 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 66.000,- 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. 

 
20. 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 224.000,- 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. 
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21. 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 267.000,- 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. 

 
22. 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 270.000,- 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. 

 
23. 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 330.000,- Kč.  Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a 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 FK Kralupy 1901, z.s., IČ: 47006668, V Olších 498, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
24. 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 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 
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. 

 
25. 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 97.000,- 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. 

 
26. 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. 
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27. 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 180.000,- 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. 

 
28. 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 400.000,- 
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. 

 
29. 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 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, pro Gladiator Training, z.s., IČ: 04511701, Chvatěruby 27, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
30. 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 
125.000,- 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. 

 
31. 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. 

 
32. 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 234.000,- 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. 



str. 18 

 
33. 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 219.000,- 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. 

 
34. 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 400.000,- 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. 

 
35. 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 
400.000,- 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. 

 
36. 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 400.000,- 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. 

 
37. 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. 

 
38. 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 200.000,- Kč. Dotace bude 
vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na činnost mládeže na základě § 10a 
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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. 

 
39. 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 400.000,- 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. 

 
40. 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 85.000,- 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. 

 
41. 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 
242.000,- 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. 

 
42. 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 60.000,- 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. 

 
43. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Hokejový klub 

Kralupy nad Vltavou, z.s., IČ: 0049520342, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, ve výši 
400.000,- 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. 

 
44. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost mládeže pro Sbor dobrovolných 

hasičů Kralupy nad Vltavou – Oddíl Soptíci, z.s., IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01, ve výši 50.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu) a doporučuje ZM 
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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 Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou – Oddíl 
soptíci, z.s., IČ: 42741777, Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01278 01. 

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

Moderního pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 18.000 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. – Moderního pětiboj, IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, 278 01 
Kralupy nad Vltavou. 

 
46. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace na činnost dospělých pro Rugby Club 

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 
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. 

        
47. 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 42.000 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. 

 
48. 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 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. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01. 

 
49. 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 
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 
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. 

 
50. 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 
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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 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 

 
51. 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 60.000,- 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. 

 
52. 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. 

 
53. 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. 

 

Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 2 ze dne 28.02.2023 
usnesení č.: 23/5/11/4 
1. RM schvaluje variantu č.2 - kolmé parkovací stání v ulici Chelčického, Kralupy nad Vltavou dle předložené 

projektové dokumentace zpracované společností NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno. Podmínkou je 
splnění požadavků správce komunikací a kladné vyjádření DI PČR Mělník. 

2. RM bere na vědomí zápis č. 2 Komise dopravy ze dne 28.02.2023. 

 

Bod programu: Komise školská a prevence kriminality  
usnesení č.: 23/5/11/5 
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise školské a prevence kriminality ze dne 22.02.2023. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Pověření spol. Kralupská sportovní, s.r.o. ve věci – „sportovní areál V Olších“ 
usnesení č.: 23/5/13/1 
RM pověřuje jednatele spol. Kralupská sportovní, s.r.o., Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, IČ: 29021731,  
p. Vladimíra Lánského a Ing. Luboše Truhláře ke všem jednáním a právním úkonům souvisejících se 
seznámením se se stavem nemovitostí a jejich příslušenstvím, které tvoří „sportovní areál V Olších,“ V Olších 
čp. 498, v Kralupech nad Vltavou, a dále s přepisem energií a dodávek, v návaznosti na aktuální převod 
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předmětných nemovitostí do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, na spol. Kralupská 
sportovní, s.r.o.      
 

Usnesení, která nebyla přijata 
Bod programu: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – Dodatek č. 4 –  
změnové listy 
usnesení č.: 23/5/4/8 
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla o 16 kalendářních dní, a to do 16.02.2023. Toto 
prodloužení termínu dokončení díla bude součástí dodatku č. 4 k SOD č. objednatele: RISML/00075/2022, ze 
dne 02.05.2022, uzavřené se zhotovitelem stavby, spol. Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš, 
IČO: 24265021, v rámci akce: „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“. 

 
Bod programu: Žádost Psychiatrické nemocnice Kosmonosy o finanční podporu 
usnesení č.: 23/5/6/6 
RM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, IČO: 
00068691, se sídlem Lípy 15, Kosmonosy, PSČ: 293 06. 
Hlasuje celkem členů RM: 
Pro:    0 Proti:    7 Zdržel se:    0 

 
Odložené materiály 

Bod programu: Výběr dodavatele VZ – Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou 
(BOD IV/2) 

 

Bod programu: Výměna ocelových vrat v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou  
(BOD IV/17) 

 

Bod programu: Revisio – Správa nemovitostí online 
(BOD IV/21) 

 

Bod programu: Žádost o dotaci Nuovodent Mělník s.r.o. 
(BOD VI/4) 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
Příští jednání rady města se uskuteční 20.03.2023 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.  
 
Zápis byl vyhotoven 07.03.2023. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání rady města č. 5 města 
Kralup nad Vltavou, konané dne 06.03.2023. 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 07.03.2023 
 
 
Libor Lesák, starosta           Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta 
 


