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V Ý P I S    Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. 4. 2013 
(RM č. 8) 

 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:13/08/1/01 - Schválení programu RM č. 8 
RM schvaluje návrh programu 8. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 7/2013 (plnění usnesení).  
č.usnesení:13/08/1/02 - Schválení programu ZM č. 4 
RM schvaluje návrh programu 4. zasedání ZM, které se bude konat dne 24. dubna 2013. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/08/2/01 – Stížnost pí Janků 
RM bere na vědomí stížnost pí Pavly Janků na nepořádek ve Štefánikově ul. 
č.usnesení:13/08/2/02 – Podnájem bytu na koupališti 
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt v areálu městského koupaliště, ve znění předloženém 
Kralupskou sportovní, s. r. o., s podmínkou, že bude doplněna o ustanovení, ze kterého vyplyne ukončení 
smlouvy, v případě ukončení pracovního poměru podnájemce u Kralupské sportovní, s. r. o. 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/08/3/01 - Rozpočtové opatření č. 12/2013 
RM schvaluje: 
Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši  75.151,- Kč. 

Jedná se o nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2013.   
Navýšení příjmů kap. č. 4–odbor správní, § 3632, pol. 2324 – sociální pohřby o 21.510,00 Kč 

kap. č. 7–správa majetku, § 6171, pol. 2324 – vyúčt. elektřiny o 23.283,00 Kč 
kap. č. 1–ekonomický odbor, § 6320, pol. 2322 – pojistné plnění o 30.358,- Kč 

navýšení výdajů kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901- rezerva města o 75.151,00 Kč  
č.usnesení:13/08/3/02 - Vyhlášení Výběrového řízení č. 2 pro rok 2013 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se „Zásadami“, ze dne 21. 3. 2012 v platném znění 
Odloženo, změnit „Zásady“ poskytování půjček z FRB tak, aby mohlo být poskytování půjček průběžně  
celý rok. 
č.usnesení:13/08/3/03 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 3. 2013 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
15,413.868,58 Kč. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/08/4/01 - Oprava chodníku v ulici Nerudova v Kralupech nad Vltavou – výběr zhotovitele 
RM schvaluje zhotovitelem akce „ Oprava chodníku v ulici Nerudova v Kralupech nad Vltavou“ Technické 
služby města, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou. Uvedený zhotovitel práce provede za celkovou cenu 
482.643,77 Kč vč. DPH ve lhůtě 30 kalendářních dnů. 
č.usnesení:13/08/4/02 - Žádost o odkoupení objektu čp. 65, areál Aero v Kralupech nad Vltavou 
1.) RM bere na vědomí písemnou žádost MUDr. Jany Homolové a MUDr Václava Drdka o odkoupení objektu 
čp. 65 v Trojanově ulici, za účelem zachování stávajících ordinací praktického lékaře a stomatologa. 
 
2) RM se bude zabývat otázkou případného odprodeje objektu čp. 65 v Trojanově ulici po vypracování studie, 
řešící využití celého území bývalého AERA. 
č.usnesení:13/08/4/03 - Bourání komínů ve 4. NP v BD čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad Vltavou 
RM neschvaluje bourání komínových těles ve 4. NP v objektu BD čp. 687, ul. Chelčického, Kralupy nad 
Vltavou firmě Rybář stavební, s. r. o., Mělník za celkovou cenu 227.155 Kč vč. DPH. S firmou Rybář bude 
podepsaný dodatek č. 3 ke  smlouvě o dílo RISML/00008/2013.  
RM ukládá odboru RI vyžádat cenovou kalkulaci za ubourání pouze pod střešní krytinu. 
č.usnesení:13/08/4/04 - Žádost o prodloužení dočasné stavby – stánku Gyros 
RM schvaluje prodloužení lhůty dočasné stavby prodejního stánku Gyros na pozemku 492/11 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou do 31. 5. 2014. 
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č.usnesení:13/08/4/05 - Vyjádření ke zřízení věcného břemene na Horkovod – Makarenkova ulice 
RM schvaluje vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na rekonstruovanou i nově zřízenou část 
Horkovodu, Makarenkova ulice za celkovou cenu 119.003,50 Kč včetně DPH. 
č.usnesení:13/08/4/06 - Měření hluku – Veřejné hřiště Mikovice 
RM schvaluje provedení měření hluku na hřišti v Mikovicích, firmou Atelier DEK, Tiskařská 10/257,  
108 00 Praha 10, za cenu 9.075 Kč 
č.usnesení:13/08/4/07 - Žádost o spolufinancování na opravě opěrné zdi na hranici pozemků st. 44 a 352/1 
v k. ú. Mikovice 
RM schvaluje spolufinancování na rekonstrukci opěrné zdi nacházející se na pozemku st. 44 v k. ú. Mikovice, 
ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů maximálně však do výše 50.000 Kč včetně DPH. Finanční 
prostředky budou použity z rezervy města na havárie, kap. 1, § 6409, pol. 5901. 
č.usnesení:13/08/4/08 - Schválení výzvy na akci: „ Stavební úpravy Atria v ZŠ Generála Klapálka“ 
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na realizaci akce „Stavební úpravy atria, výměna oken a střecha v ZŠ Generála Klapálka“, Kralupy nad 
Vltavou.  
RM ukládá odboru RI doplnit v zadávací dokumentaci zádržné z ceny za realizaci zakázky ve výši 10% a z toho 
50 % bude firmě vyplaceno po odstranění případných nedodělků a závad, a 50 % po uplynutí záruční doby. 
 
RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Stavební úpravy atria, výměna oken a střechy 
 v ZŠ Generála Klapálka“, Kralupy nad Vltavou a zveřejnit výzvu na úředních deskách, webových stránkách 
města a na webu e-poptávka.cz 
 
RM schvaluje komisi a náhradníky pro otvírání a hodnocení  
č.usnesení:13/08/4/09 - Žádost o řešení opravy opěrné zdi na hranici pozemků st. 371, st. 372 a 91/44 
v k. ú. Mikovice 
RM schvaluje spolufinancování na rekonstrukci opěrné zdi nacházející se na pozemku 91/44  
v k. ú. Mikovice, ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů maximálně však do výše 50.000 Kč včetně DPH. 
Finanční prostředky budou použity z rezervy města na havárie, kap. 1, § 6409, pol. 5901. 
č.usnesení:13/08/4/10 - Návrh na schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2012  
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2012, dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) 
u příspěvkových organizací města: 
Technické služby, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou 
Městský bytový podnik, Hálkova 991, Kralupy nad Vltavou 
Plavecký bazén, V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou 
č.usnesení:13/08/4/11 – Návrh výzvy „Lávka V Olších v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců v rámci poptávkového řízení, dle Pravidel  
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na realizaci akce “Lávka – V Olších v Kralupech nad Vltavou“. 

 
RM schvaluje uchazeče na zhotovitele akce „Lávka V Olších v Kralupech nad Vltavou“ a zveřejnit výzvu na 
úředních deskách a webových stránkách města 
 
RM schvaluje komisi a náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 
č.usnesení:13/08/4/12 - Vypracování PD pro provádění stavby „Rekonstrukce BD Havlíčkova čp. 900“ 
RM revokuje usnesení č. 13/07/4/08 ze dne 2. 4. 2013. 
RM schvaluje vypracování PD pro provádění stavby „Rekonstrukce BD Havlíčkova čp. 900“ zhotovitelem  
Ing. Jaroslavem Kaňkou, Kmochova 515, Kralupy nad Vltavou, za cenu 82.000 Kč včetně DPH. 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 82.000 Kč včetně DPH, z kap. 5, § 3612, pol. 5171 (oprava BD 
z privatizace), na kap. 5, §3612, pol. 6121, org. 385 (rekonstrukce BD Havlíčkova 900).  
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/08/5/01 - Žádost o výpůjčku pozemku na Dětský den 
RM schvaluje bezúplatné využití louky, nacházející se vedle psího útulku na Hrombabě, pro konání Dětského 
dne, pořádaného provozovatelkou psího útulku LESAN, paní Kolkovou, dne 26. 5. 2013 od 10:00 do 14:00 
hodin. 
č.usnesení:13/08/5/02 - Pořádání 2. ročníku kralupského vinobraní 
RM schvaluje Farní charitě Kralupy nad Vltavou konání 2. ročníku kralupského vinobraní dne 28. 9. 2012  
od 8:00 do 24:00 hodin v ulici Kaplířova, Sokolská, Palackého náměstí, Husova a Jungmannova.  
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č.usnesení:13/08/5/03 - Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství – ALTES, s. r. o. 
RM neschvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství firmě ALTES, spol. s. r. o., Nerudova  
čp. 686, Kralupy nad Vltavou při opravě celého pláště fasády. 
č.usnesení:13/08/5/04 - Žádost o povolení hudebního festivalu Slunovrat 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 42/1, k. ú. Mikovice) pro konání hudebního festivalu „Slunovrat“ pro Petra 
Šebestu, hlavního pořadatele akce, bytem 28. října 484, Kralupy nad Vltavou na den 22. 6. 2013 od 14:00 hodin 
do 23. 6. 2013 2:00 hodin bez poplatku. 
č.usnesení:13/08/5/05 - Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství – ZŠ Komenského 
RM schvaluje prominutí každoročního poplatku za užívání veřejného prostranství za umístění reklamního 
panelu ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, na pozemku  
p. č. 62/15 v k. ú. Kralupy. 
č.usnesení:13/08/5/06 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Zeměchy – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku pp. 
503/1 v k. ú. Zeměchy, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,  
se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. K náhradě za zřízení 
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/08/5/07 - Nájem části pozemku pp. 597/2 v k. ú Kralupy nad Vltavou od Povodí Vltavy 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou, jako nájemcem, a Povodím 
Vltavy, státní podnik, jako pronajímatelem, na nájem části pozemku pp. 597/2 o výměře 240 m2 v k. ú. Kralupy 
nad Vltavou, za účelem provedení stavby „Lávka V Olších přes Zákolanský potok“, za nájemné ve výši  
20 Kč/m2/rok.  
č.usnesení:13/08/5/08 - Žádost o zvětšení pronájmu plochy pozemku pod předzahrádkou 
RM schvaluje zvětšení části pronajatého pozemku p. č. 566/2 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, Ing. Jiřímu 
Lněníčkovi, bytem Na Cikánce 385, Kralupy nad Vltavou, na 32 m2 za účelem provozování předzahrádky 
s každoroční provozní dobou od 1. 4. do 30. 9. za 12.800 Kč/rok, změna bude upravena dodatkem č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 178/12/700/RIaSM. 
č.usnesení:13/08/5/09 – Schválení nového nájemce bytu č. 5, Vrchlického čp.703 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Vrchlického čp. 703 s M. D., za podmínky rekonstrukce 
bytu na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno  
do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě 
nabídnutého nájemného za první měsíc ve výši 25.900 Kč. Nájemné za další měsíce bude stanoveno podle 
zákona č. 107/2006 Sb., po dobu oprav jako za byt se sníženou kvalitou, po ukončení oprav jako za byt bez 
snížené kvality. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
č.usnesení:13/08/5/10 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, ul. Cesta brigádníků  E*** D*** ze sociálních důvodů na 
dobu  
1 roku od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.  
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, Dr. E. Beneše čp. 539 s H*** J***  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku. 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Smetanova ul.  s I*** I*** na dobu neurčitou za podmínky 
předání bytu, Havlíčkova ul. 
č.usnesení:13/08/5/11 – Závody SDH Kralupy nad Vltavou 
RM bere na vědomí pořádání závodů SDH Kralupy nad Vltavou dne 20. 4. 2013 od 8:00 hodin do 17:00 hodin 
na pravém břehu řeky Vltavy mezi mostem TGM a lávkou v Kralupech nad Vltavou.   
č.usnesení:13/08/5/12 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou – RWE GasNet, s. r. o. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku  
pp. 601 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch  
RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/08/6/01 – Žádost ZŠ Gen. Klapálka o čerpání finančních prostředků z investičního fondu 
organizace 
RM schvaluje Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka čerpání z investičního fondu ve výši  
399.530 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup konvektomatu od firmy ABI-EPG, Třebíč za cenu 
399.530 Kč včetně DPH. 
č.usnesení:13/08/6/02 - Žádost o udělení výjimky z OZV č.1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro pana Petra Šebestu bydlištěm 28. října 484, Kralupy nad Vltavou  
o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých 
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místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Petr Šebesta uplatnit na jednorázovou kulturní 
akci – hudební festival Slunovrat. 
Uvedená akce se bude konat dne 22. 6. 2013 od 14:30 hod. do 23. 6. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání jsou  Mikovice, Kralupy nad Vltavou, parcelní číslo 42/1, v levé části pozemku v blízkosti mlýna. 
Předpokládaný počet účastníků je 50 - 100 
Za dodržení náležitosti OZV č.1/2010 odpovídá pan Petr Šebesta. 
č.usnesení:13/08/6/03 - Návrh na prodloužení nájemních smluv a přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na adrese DPS U Cukrovaru 1171 a V Luhu 1181 nájemcům dle 
seznamu k důvodové zprávě, na dobu určitou, od 01.05.2013 do 30.04.2014.  
 
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, 
pro R*** V***, na dobu určitou 1 roku od usnesení RM, za podmínky vrácení bytu v Havlíčkově ul. 
č.usnesení:13/08/6/04 - Žádost o finanční příspěvek 
RM neschvaluje finanční příspěvek MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 ve výši Kč 15.000,- 
č.usnesení:13/08/6/05 - Žádost o finanční příspěvek 
RM neschvaluje finanční příspěvek pro město Kolín na provoz Protialkoholní záchytné stanice ve výši  
Kč 3.000,-. 
č.usnesení:13/08/6/06 - Finanční příspěvek jako sponzorský dar pro občana omezeného v právní 
způsobilosti 
RM schvaluje finanční příspěvek jako sponzorský dar pro občana Kralup nad Vltavou, který je omezen v právní 
způsobilosti. 
 
VII. ŽP+zeleň  
xxx 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/08/8/01 - Projektová dokumentace k projektu Krajinářské úpravy STRACHOV 
1. RM schvaluje Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., zhotovitelem projektové dokumentace k projektu 
„Krajinářské úpravy STRACHOV“ za celkovou cenu 181.500,- Kč vč. DPH. 
2. RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle části 
3b) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedenou akci, z důvodu časové nouze. 
č.usnesení:13/08/8/02 - Oprava usnesení - Dotace pro MŠ z Nadace proměny 
1. RM schvaluje podání žádosti do programu „Zahrada hrou“ z Nadace proměny, na obnovu zahrady 
v Mateřská škola, ul. Generála Klapálka 975. 
2. RM schvaluje podání žádosti do programu „Zahrada hrou“ z Nadace proměny, na obnovu zahrady 
v Mateřské škole, ul. Dr. E. Beneše 694. 
č.usnesení:13/08/8/03 - Zadávací dokumentace k akci „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny 
ZŠ Václava Havla, KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava 
Havla, KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“. 
RM schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny 
ZŠ Václava Havla, KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
xxx 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
xxx 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/08/11/1 – Rozdělení financí z loterijního zákona 
RM schvaluje rozdělení financí z loterijního zákona a to ve 4. variantách u oddílů, které si podaly žádost  
(20 oddílů): B – 2 částka ponížena o 317.234,-Kč na 1,202.296,81 Kč ve variantě – dle počtu členů rozdělení 
50%/počet sportovců 50%. 
RM schvaluje částku 317.234,- Kč proplatit z prostředků získaných z VHP a loterií, z částky schválené  
pro podporu sportovních akcí. 
č.usnesení:13/08/11/2 – Rozdělení příspěvků na činnost a pro veřejnost pro zbývající sportovní oddíly 
RM schvaluje finanční příspěvky do 50.000,- Kč na činnost a pro veřejnost pro zbývající oddíly:  
NA ČINNOST 
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mládež 

2013 
základ 

(po 600,-) 
základ 

(po 300,-) 
navýšení 

  
konečný  

návrh 
AHL - hokejbal 23 13.800 

  
13.800 

Klub vodních sportů 11  6.600 
  

6.600 
Oh DO Kwan 14 

 
4.200 

 
4.200 

Tiger Jiu Jitsu  38 22.800 
  

22.800 
 
B – termín pořadatel název návrh 

  AHL hokejbal Vánoční turnaj 6 800 
  Příspěvky budou vyplaceny z kap. 2 § 3419- ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery 

občanským sdružením.  
č.usnesení:13/08/11/3 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise bytové a majetkoprávní dne 9. 4. 2013. 
       kulturní a školské dne 3. 4. 2013. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/08/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu ZŠ Gen. Klapálka za duben 2013 a TSM Kralupy za březen 2013.  
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:13/08/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM uděluje, ve smyslu žádosti výjimku pro pana Antonína Seidela, bydlištěm Na Rybníkách 112, Kralupy 

nad Vltavou z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních 
záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce pan Antonín Seidel uplatnit na jednorázovou kulturní akci 
– Pálení čarodějnic. 
Uvedená akce se bude konat dne 30. 4. 2013 od 16:00 hod. do 23:30 hod. 
Místo konání je na pravém břehu Vltavy mezi lávkou pro pěší a mostem TGM, Kralupy nad Vltavou.  
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Antonín Seidel. 

2. RM schvaluje dokončení části stezky na levém břehu Vltavy v úseku Kralupy nad Vltavou – Dolany,  
za cenu 455.000 Kč bez DPH firmou Pavel Stinka, Krakovská 739, Kralupy nad Vltavou  
RM schvaluje udělení výjimky z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, část 5. Obecná 
ustanovení, písmeno r) RM může rozhodnout o výběru dodavatele u zakázek, které podléhají řízení podle 
části 3b) pravidel, i přímým zadáním, na výše uvedenou akci, z důvodu časové nouze. 

 
3. RM ukládá OKTAJ vypracovat přehled o probíhajících soudních sporech města. 
 
4. RM ukládá RIaSM zajistit instalaci 2 laviček a 2 odpadkových košů na úseku mezi ZS a TESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 


