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VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 
(RM č. 1) 

I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:14/01/1/01 - Schválení programu RM č. 1 
RM schvaluje návrh programu 1. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 31/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:14/01/2/01 - Přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 101 Na Hrádku pí. Radaně Bílkové do nájmu, na dobu 
neurčitou, jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo“, 
s účinností od 1. 2. 2014.  
č.usnesení:14/01/2/02 – Žádost o schválení podnájmu bytu č. 21 v čp. 101 - BD Na Hrádku 
RM schvaluje podnájem bytu č. 21 v čp. 101 Na Hrádku pro p. Jaroslava Preslera - jako podnájemce, na dobu 
určitou od 1. 2. 2014 - do 31. 1. 2015.  
č.usnesení:14/01/2/03 – Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2014 
RM stanovuje počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 2014, na počet  
117 zaměstnanců (111 pracovních tabulkových míst, 6 zaměstnanců na MD a RD). 
č.usnesení:14/01/2/04 – Úprava platových výměrů ředitele Městského muzea Kralupy nad Vltavou  
a ředitelky MŠ Gen. Klapálka 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitele Městského muzea Kralupy nad Vltavou – PaedDr. Jana 
Racka, v souvislosti s postoupením do platového stupně č. 11 - dosažení počtu 27 let započitatelné praxe, 
s účinností od 1. 1. 2014. 
RM bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky MŠ Gen. Klapálka – paní Jitky Jírové, v souvislosti 
s postoupením do platového stupně č. 4 – dosažení 19 let započitatelné praxe, s účinností od 1. 1. 2014 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:14/01/3/01 – Rozpočtové opatření č. 34/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2013, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Vratku dotace ve výši 4.000 Kč dle vyúčtování dotace na soutěže a přehlídky pro DDM.  

ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 4.000,- Kč a 
ponížení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3421 o 4.000,- Kč. 

 B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000 Kč v rámci kap. č. 1 ekonomický odbor,  

  z § 6171, pol. 5169 – nákup služeb ve výši 6.000,- Kč a  
  z § 6171, pol. 5329 – neinvestiční transfery ve výši 9.000,- Kč   
na § 6310, pol. 5163 – služby peněžních ústavů. 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.242 Kč v rámci kap. č. 10 – MaRM,  

  z § 6171, pol. 5139 – nákup materiálu  
na § 6223, pol. 5173 org. 2333 – cestovné. 

 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.531 Kč na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ Václava Havla“  

  z kap. č. 1, § 6409, pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3113, pol. 6121 org. 335. 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.400 Kč v rámci kap. č. 1 ekonomický odbor, 

z § 3611, pol. 5660 – poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení  
na § 6171, pol. 5163 – bankovní poplatky Fondu rozvoje bydlení. 
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 38.271,50 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku z § 6171,  
pol. 5154 - elektrická energie na § 6171 pol. 5153 – plyn 

č.usnesení:14/01/3/02 - Rozpočtové opatření č. 1/2014 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 6 – 

Městská policie na programové vybavení. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 100.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311, pol. 6111 o 100.000 Kč. 
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3. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 11.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na kap. č. 2 – SVŠK, 

§ 3419, pol. 5222 – příspěvek na vánoční turnaj pro sportovní oddíl Rugby Kralupy nad Vltavou.  
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 11.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3419, pol. 5222 o 11.000 Kč. 

 
4. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 144.816 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na vyplacení 

mimořádné finanční odměny na základě darovací smlouvy starostovi a místostarostům města za práci  
na povodních v 6/2013.  
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 144.816 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6112, pol. 5499 o 144.816 Kč. 

 
5. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 124.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 z důvodu pozdržení 

výstavby kruhového objezdu na křižovatce „Na Františku“ a následného připojení budovy MěÚ k metropolitní 
optické síti.  
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 124.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171, pol. 6121 o 68.000 Kč a pol. 6125 o 56.000 Kč.  

 
6. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 z důvodu doplatku 

telefonní ústředny pořízené na nový MěÚ. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 300.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171, pol. 6125 o 300.000 Kč. 

 
7. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 76.000 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 z důvodu pozdního 

předání stavby a následného stěhování úřadu do nové budovy a tím spojených služeb v souvislosti s připojením 
technologií, které měly být provedeny do konce roku 2013. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 76.000 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171, pol. 6125 o 76.000 Kč. 

 
8. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 85.839 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na úhradu faktury  

za pronájem prostor pro kanceláře odboru dopravy v Přemyslově ul. za 4. Q 2013. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 85.839 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171, pol. 5164 o 85.839 Kč. 

 
9. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 5.421 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014 na zajištění dálkového 

monitoringu médií a energií v ZŠ Gen. Klapálka. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 5.421 Kč 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113, pol. 5169 o 5.421 Kč. 

 
10. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 240.137 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014. 

Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2013 
vyčerpán a přechází do r. 2014. 
navýšení příjmů třída 8 – financování, položka 8115 o 240.137 Kč 
navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče 
o 240.137 Kč. 

 
11. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 10.890 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014. 

Jedná se o účelové prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány a přechází do roku 2014 na kap. č. 5 – 
realizace investic, § 2212, pol. 6121 org. 331 – BOZP „Modernizace místních komunikací Lobeček“. 

 
12. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 82.675 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014.  

Jedná se o účelové prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány a přechází do roku 2014 na kap. č. 5 – 
realizace investic, § 2212, pol. 6121, org. 352 – BOZP a autorský dozor „Komunikace ul. Karsova“. 

 
13. Zapojení finančních prostředků v celkové výši 7.700 Kč z roku 2013 do rozpočtu 2014.  

Jedná se o účelové prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány a přechází do roku 2014 na kap. č 7 – 
správa majetku, § 5512, pol. 5167, org. 259 – školení BOZP pro členy JSDH Minice. 
 

14. Ekonomický odbor žádá o zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2014 v celkové výši 112.875,35 Kč. 
Jedná se o úhradu faktury za spotřebované teplo období 12/2013 na adrese Palackého čp. 6 a Palackého čp. 1. 
Faktura byla vystavena 31. prosince 2013 a z technických důvodů ji nebylo možné uhradit. 
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15. Ekonomický odbor žádá o zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2014 v celkové výši 44.702 Kč.  
Jedná se o úhradu faktury za spotřebu energií (voda,plyn,elektrika) 12/2013, za pronajaté prostory Odboru 
dopravy na adrese Přemyslova ul., Kralupy n.Vlt. 

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků na zpracování PD pro stavební povolení na projekt „Turistické centrum 

v Kralupech nad Vltavou“ (předmostí mostu T. G. Masaryka) v celkové výši 223.850 Kč  
  z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na spoluúčast k dotacím)  
na kap. č. 5, § 3639 pol. 6121 org. 387 (předmostí mostu T. G. Masaryka). 

č.usnesení:14/01/3/03 - Splácení půjčky FRB – žádost o možnost doplacení dlužné částky, paní Zdeňka 
Vaňková, Pod Saharou 712, Libčice nad Vltavou 
RM schvaluje možnost doplacení dlužné částky z roku 2013 ve výši 4.677,- Kč v roce 2014, a to nejpozději 
do 31. 3. 2014 pro paní Zdeňku Vaňkovou, Pod Saharou 712, Libčice nad Vltavou  
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:14/01/4/01 - „Demolice objektů v areálu Aero – Kralupy nad Vltavou“ – vícepráce 
1. RM schvaluje provedení víceprací, dle předložených cenových nabídek v rámci akce „Demolice objektů 
v areálu Aero v Kralupech nad Vltavou" firmou: KOCHMANTRANS, s. r. o., Mlýnská 337, Kralupy nad 
Vltavou. Celkově bude cena díla navýšena o 369.864 Kč vč. DPH. Uvedené finanční náklady budou hrazeny 
z rezervy na havárie na rok 2014.  Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek SOD č. 1. 
č.usnesení:14/01/4/02 - II. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – cenová 
nabídka na projektovou dokumentaci 
1. RM neschvaluje zpracování PD ve stupni pro výběr zhotovitele (v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 
Sb.) II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu, za cenu 568.700 Kč vč. DPH. Zpracovatelem bude společnost 
CODE, s r. o., Pardubice. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2014 (projektové 
dokumentace celkem). 
 
2. RM schvaluje zpracování PD ve stupni pro stavební povolení (v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.) 
II. etapy rekonstrukce plaveckého bazénu, za cenu 1,367.300 Kč vč. DPH. Zpracovatelem bude společnost 
CODE, s r. o., Pardubice. Uvedená dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci. 
Předmětem uvedené etapy bude kompletní rekonstrukce šaten a sociálních zařízení (vč. veškerých rozvodů), 
zřízení nového wellness centra v místě stávající posilovny a rekonstrukce dětského bazénu (vyvložkování 
z nerezu). 
 
3. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování 
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – II. etapa“. 
Zpracování předmětné dokumentace bude z důvodu dotačního termínu pro podání žádosti zadáno přímo  
(CODE, spol. s r. o., Pardubice).  
č.usnesení:14/01/4/03 - Vyjádření k prodloužení lhůty dočasné stavby – prodejního stánku parc. č. 573/1 
v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
1. RM souhlasí s prodloužením lhůty dočasné stavby prodejního stánku CAFEX na pozemku 573/1  
v k. ú. Kralupy nad Vltavou (Pod viaduktem – roh ulic Jiráskova a Jungmannova) do 31. 12. 2014. 
č.usnesení:14/01/4/04 - Zajištění stability svahu u RD v Přemyslově ul. č p. 354 
1. RM neukládá odboru RIaSM zajistit problematiku ukotvení opěrné zdi v majetku pana Pospíšila u RD 
čp. 354, Přemyslova ul. ke skalnímu masivu v majetku města.  
2. RM ukládá odboru ŽP provést kontrolu stavu dřevin a porostů na svahu. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:14/01/5/01 - Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Mikovice 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s Ing. Jiřím  Lněníčkem, bytem Na Cikánce 385, 
Kralupy nad Vltavou, na pronájem části pozemku p. č. 538/3 v k. ú. Mikovice, o výměře 300 m2, za účelem 
umístění 3 ks kontejnerů pro skladování zásob zelené kávy, za částku 20 Kč/m2/rok.  
č.usnesení:14/01/5/02 - Žádost o pronájem nebytových prostor v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 se společností SYNER,  
s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 68 
Palackého náměstí s pozemkem st. 60 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, za účelem zřízení staveniště, za částku  
5.000 Kč/měsíc.  
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č.usnesení:14/01/5/03 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – smuteční síň 
RM schvaluje záměr uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 51/96/719/SMI s panem Jiřím Cibulkou, 
bydlištěm Grégrova čp. 167, Kralupy nad Vltavou, na pronájem smuteční síně na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní dobou s účinností od 1. 4. 2014. 
č.usnesení:14/01/5/04 - Změna podmínek nájmu nebytových prostor v objektu Palackého náměstí čp. 6 
1. RM schvaluje záměr uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 497/11/700/RIaSM, v kterém se ruší záloha  
na úklid a tím se snižují zálohy na energie a služby ze 72.000,- Kč/rok na 49.000,- Kč/rok. 
2. RM schvaluje záměr uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 499/11/700/RIaSM, v kterém se ruší záloha 
na úklid a tím se snižují zálohy na energie a služby z 12.500,- Kč/rok na 11.500,- Kč/rok. 
č.usnesení:14/01/5/05 - Smlouva o podmínkách připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu 
k PCO na HZS 
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu k PCO  
na HZS s firmou PATROL group, s. r. o., se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava (viz. příloha – 
Smlouva o podmínkách). 
č.usnesení:14/01/5/06 – Smlouva o právu provedení stavby 
Odloženo. 
č.usnesení:14/01/5/07 – Bytové záležitosti  
1. Josef Hirni  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Cesta brigádníků čp. 679 panu Josefu Hirnimu  
ze sociálních důvodů na 3 měsíce od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu 
před podpisem smlouvy s tím, že celý dluh bude uhrazen do 30. 4. 2014. 
 
2. Růžena Tomšů 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Cesta brigádníků čp. 679 paní Růženě Tomšů  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014. 
 
3. Vasil Legdan  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Libušina čp. 48 panu Vasilu Legdanovi ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před 
podpisem smlouvy.  
 
4. David Kořínek  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 Smetanova čp. 211 panu Davidu Kořínkovi z veřejného 
zájmu na dobu 1 roku od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015. 
 
5. Soňa Votavová 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Komenského čp. 198 slečně Soně Votavové 
z veřejného zájmu na dobu 6 měsíců od 1. 2. 2014 do 31. 7. 2014. 
 
6. Jiří Vodák  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Dr. E. Beneše čp. 539, panu Jiřímu Vodákovi  
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 
7. Hana Černochová  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Cesta brigádníků čp. 679 paní Haně Černochové  
ze sociálních důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014 za podmínky uzavření Dohody o splácení 
dluhu tak, aby celý dluh byl uhrazen do 30. 4. 2014 v plné výši. 
č.usnesení:14/01/5/08 - Žádost o pronájem nebytových prostor v budově MěÚ, Palackého náměstí čp. 1  
a prodloužení termínu otevření provozovny občerstvení 
1. RM schvaluje záměr města pronajmout skladovací prostor o velikosti cca 18 m2 v budově MěÚ, Palackého 
náměstí č. 1, k. ú. Kralupy nad Vltavou. 
2. RM schvaluje paní Janě Kosinové prodloužení termínu zahájení provozu občerstvení v budově MěÚ, 
Palackého náměstí čp. 1 tak, aby byl provoz zahájen nejpozději od 3. 3. 2014, prodloužení termínu bude 
zapracováno v Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 297/14/700/RIaSM. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:14/01/6/01 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám u příspěvkových organizací a organizačních 
složek města 
RM doporučuje ZM ke schválení dodatky ke zřizovacím listinám těchto organizací:  
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, 
(dodatek č. 2) 
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Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, (dodatek č. 1) 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace, (dodatek č. 2) 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, (dodatek č. 2) 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace, (dodatek č. 2) 
Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, (dodatek č. 2) 
Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace, (dodatek č. 1)  
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, (dodatek č. 1) 
Mateřská škola Dr. E. Beneše, (dodatek č. 2) 
Mateřská škola Gen. Klapálka, (dodatek č. 2) 
Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, (dodatek č. 1) 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, (dodatek č. 2) 
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou (dodatek č. 1) 
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou (dodatek č. 1), ve znění příloh důvodové zprávy.   
 
VII. ŽP+zeleň  
XXX 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:14/01/8/01 - Rozdělení veřejné sbírky „Povodně 2013“ 
RM bere na vědomí výměnu v seznamu občanů, kteří obdrželi částku z veřejné sbírky „Povodně 2013 – 
Kralupy nad Vltavou“ (částku ve výši 41.347 Kč, určenou pro paní Fernandovou, vyplatit majiteli bytu tj. firmě 
NIMETAL, s. r. o.). 
RM doporučuje ZM schválit přidělení částky 132.924 Kč z veřejné sbírky „Povodně 2013 – Kralupy nad 
Vltavou“: 
 Farní charita, Sokolská ulice (19.355,- Kč) 
 Lorenzovi, Ve Starém Lobečku 9 (41.347,- Kč) 
 p. Čipera, majitel bytů Na Hrádku 105 a 106 (36.111,- Kč 2x) 

 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:14/01/9/01 – Žádost o vrácení nájemného za sklep ve Smetanově čp. 211 
RM nesouhlasí s vrácením nájemného za sklep ve výši 6.304,56 Kč za období od 01.12.2011 do 30.11.2013 
paní Ing. Nedbalové. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
č.usnesení:14/01/10/1 - Navýšení nákladů na provoz MHD Kralupy nad Vltavou na rok 2014 
RM souhlasí s navýšením nákladové položky na provoz MHD pro rok 2014 v částce 31,52 Kč na ujetý kilometr.  
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
XXX 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:14/01/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy ZŠ Gen. Klapálka, ZŠ a MŠ Třebízského za prosinec 2013. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:14/01/13/1 – Podněty a informace členů RM 
1. RM doporučuje EO udělit výjimku z OZV č. 3/2010 pro pana Jiřího Faifra, bytem V Zátiší 1021, Kralupy 
nad Vltavou, držitele ZTP/P tak, aby vyhrazené parkovací místo stání bylo užíváno paní Ilonou Holcovou, pro 
potřeby pana Jiřího Faifra. 
 
2. RM ukládá dopravní komisi vytipovat další místa ve městě pro umístění parkovacích automatů a dále 
prověřit vhodnost parkování na můstcích ve městě. 
 
3. RM bere na vědomí informaci starosty o nutnosti obnovy dopravního značení přechodů a „žlutých pruhů“  
na obrubnících i označení nových žlutých pruhů na frekventovaných místech. 
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Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 
 


