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Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. června 2009 
(RM č. 14) 

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:09/14/1/01 - Schválení programu RM č. 14 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 14 
RM schvaluje program 14. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 32/2008. 
č.usnesení:09/14/1/02 - Schválení programu ZM č. 5 
RM schvaluje program 5. zasedání VZ ZM, které se bude konat 24. června 2009.  
 
II. OKTAJ 
Nebyl předložen žádný materiál 
 
III. Finanční 
č.usnesení:09/14/3/01 - DEZA – Informace o  přehledu splátek úvěru DEZA od drobných podnikatelů 
k datu 15. 6. 2009 
RM bere na vědomí informaci o splácení ročních splátek úvěru DEZA od drobných podnikatelů                             
k datu 15. 6. 2009. 
RM schvaluje prodloužení splátky čtyřem neplatičům úvěru DEZA do 31. 7. 2009 s tím, že po termínu                 
31. 7. 2009 bude věc předána k soudnímu vymáhání pohledávek. 
č.usnesení:09/14/3/02 – DEZA – Prominutí úroku úvěru DEZA a doplacení zbývající celkové částky úvěru  
RM schvaluje prominutí úroku a doplacení zbývající celkové částky úvěru předčasného splacení celkového 
úvěru DEZA v roce 2009 paní N.T. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:09/14/4/01 – Dodatek k SoD Výměna oken v ZŠ Komenského nám.  
RM schvaluje vícepráce na částku 52.894,- Kč vč. DPH firmě UNIWIN, Pražská 21, 281 01 Velim, na akci 
„Výměna oken v ZŠ Komenského náměstí“ v Kralupech nad Vltavou a zároveň uzavření dodatku ke smlouvě              
o dílo na vícepráce na akci „Výměna oken v ZŠ Komenského náměstí“ v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:09/14/4/02 - Studny 
RM schvaluje zveřejnit seznam všech studní s nabídkou jejich možného využití. U studní, kde bylo zjištěno 
jejich stávající využití, nabídnout studnu k užívání stávajícím uživatelům na dobu určitou. Podle technického 
stavu by nájemce hradil náklady na opravu studny a podal si žádost na povolení odběru podzemní vody u MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, vodoprávního úřadu. Studny, které nebudou nadále využívány, se zatím nebudou 
odstraňovat. Bude provedeno jejich zabezpečení takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění podzemní vody. 
Nevyužívané studny nesmí být používány ani k likvidaci dešťových vod z přilehlých pozemků nebo budov. 
Budou opatřeny poklopem a popř. uzamčeny tak, aby nemohlo dojít ke zranění. 
č.usnesení:09/14/4/03 - Vyjádření pro územní rozhodnutí k realizaci stavby „Lokalita Kralupy-Lobeček, 
k. ú. Lobeček parc. č. 83/48, 83/49 a 915“ 
RM souhlasí se zněním vyjádření k nové výstavbě osmi rodinných domů „Lokalita Kralupy-Lobeček, k. ú. 
Lobeček parc. č. 83/48, 83/49 a 915 (v prostoru za objektem institutu) s tím, že majitel objektu Adriana doloží 
výpočet a umístění nutného počtu parkovacích míst hotelu na vlastním pozemku, případně i na úkor 
požadovaných stavebních parcel  
č.usnesení:09/14/4/04 - Návrh umístění kontejnerů na tříděný odpad na Purkyňově náměstí 
RM neschvaluje návrh na umístění separátních kontejnerů na Purkyňově náměstí v Kralupech nad Vltavou ani 
parkovacích míst a ukládá odboru ŽP vypsat výběrové řízení na realizaci parku Purkyňovo náměstí. 
č.usnesení:09/14/4/05 – Fasáda ZŠ Komenského nám. a ZŠ 28. října 
STAŽENO 
č.usnesení:09/14/4/06 – Likvidace dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – nové rodinné domy – 
vyjádření vlastníků dotčených pozemků + návrh na zadání projektové dokumentace 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o předběžných vyjádřeních vlastníků dotčených pozemků k 
plánovaným opatřením proti dešťovým vodám v lokalitě Pod Hradištěm, Kralupy nad Vltavou-Minice. 
RM schvaluje projekčně zajistit řešení odvodnění lokality Pod Hradištěm formou vycházející z varianty č. 1 
původní studie odtokových poměrů (zpracovatel Ing. Šinták), respektující předběžná vyjádření vlastníků 
dotčených pozemků a připomínky objednatele. Zhotovitelem PD v rozsahu pro územní a stavební řízení 
(inženýring, polohopis, výškopis, výkaz výměr a rozpočet stavby) bude autorizovaná projekční a inženýrská 
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kancelář Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., za celkovou cenu 174 930,- Kč vč. DPH. Finanční náklady budou hrazeny 
z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2009. 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:09/14/5/01 – Nájem části pozemku parcelní číslo 388/1 v k. ú. Lobeč 
RM schvaluje nájemce části pozemku parcelní číslo 388/1 o výměře 139 m2 v k. ú. Lobeč, určeného                     
k zahrádkaření.  
č.usnesení:09/14/5/02 - Zřízení věcného břemene k. ú. Lobeč – STP Net, a. s. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plynovodní přípojky                         
na pozemku města pp. 349/9 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch STP 
Net, s. r .o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, IČ 27455611, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč  
trasy uložení vedení do pozemku. K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19 %. 
č.usnesení:09/14/5/03 - Odprodej objektu s pozemkem st. 1376 v k. ú. Lobeček obálkovou metodou 
RM doporučuje ZM schválit Ing. Pavla Nováka kupujícím objektu „bývalé květinky a veřejného WC“ na nám. 
J. Seiferta s pozemkem st. 1376 o výměře 70 m2 v k. ú. Lobeček za cenu 1,200.000,- Kč se záměrem využití 
objektu pro prodej noviny, rychlého občerstvení. Náhradníkem Daniela Tomeše za cenu 320.000,- Kč                 
se záměrem využití objektu pro prodej tabáku a pečiva. 
RM doporučuje prodej objektu a pozemku pp. 153/1 v k. ú. Lobeček včetně schodiště. 
č.usnesení:09/14/5/04 - Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/09/700/RIaSM 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 281/09/700/RIaSM, uzavřené se zhotovitelem firmou 
Linhart, spol. s r. o., na zakázku „Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Mikovické ulici“ s použitím umělého 
povrchu SPURTAN BS za celkovou cenu díla 604.067,80 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:09/14/5/05 – Bytové záležitosti  
8x 
č.usnesení:09/14/5/06 – Zřízení věcného břemene k. ú. Mikovice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV na pozemku pp. 558/1 v k. ú. Mikovice, jehož vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou,                  
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou 
úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10bm trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemku. 
K náhradě za zřízení věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 19 %. 
č.usnesení:09/14/5/07 – Amatérský turnaj v malém fotbalu „Kadla Cup“ 
RM schvaluje konání turnaje v malém fotbalu „Kadla Cup“ na městském hřišti za sportovní halou, pořádaného 
ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2009 vč. záboru veřejného prostranství přilehlého pozemku č. 36/1 v k. ú. Lobeč                
o výměře cca 100 m2, za účelem vytvoření zázemí pro fotbalový turnaj. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:09/14/6/01 - Možnost získání příspěvku od obcí, jejichž děti jsou umístěny v mateřských 
školách v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informace o možnosti získání příspěvku od obcí, jejichž děti jsou umístěny v mateřských 
školách v Kralupech nad Vltavou. 
č.usnesení:09/14/6/02 – Návrh odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2009 
RM souhlasí s poskytnutím odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2009 dle přílohové 
zprávy. Odměny budou vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací.  
č.usnesení:09/14/6/03 – Sponzorský dar – ZŠ Třebízského 
RM souhlasí s přijetím sponzorského daru Základní škole Třebízského ul. v Kralupech nad Vltavou                         
od společností MERO Kralupy nad Vltavou na nákup nářadí pro výuku tělesné výchovy ve výši 5 000,- Kč. 
č.usnesení:09/14/6/04 – Žádost o rozpočtovou úpravu -terénní program SEMIRAMIS – protidrogová 
prevence 
RM souhlasí s rozpočtovou úpravou v rámci protidrogového programu prevence kriminality – příspěvek                
pro organizaci SEMIRAMIS, o. s., na terénní program  
č.usnesení:09/14/6/05 – Vymožení pohledávky 
RM neschvaluje vymožení pohledávky za fakturu vystavenou pro paní I.V. 
RM pověřuje pí Richterovou (odbor SVŠK) dalším jednáním. 
č.usnesení:09/14/6/06 – Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku MěM za rok 2008 
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Městského muzea z roku 2008:  
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č.usnesení:09/14/6/07 – Pověření Libuše Veselé vedením MŠ U Jeslí, Vyhlášení konkurzního řízení                
na funkci ředitel/ky MŠ U Jeslí a jmenování konkurzní komise a jejího předsedy 
RM souhlasí s pověřením Libuše Veselé, ředitelky MŠ Dr. Beneše, Kralupy nad Vltavou vedením mateřské 
školy U Jeslí 520, Kralupy nad Vltavou, od 31. 8. 2009 do doby jmenování radou města nové ředitelky po 
vyhlášeném konkurzním řízení. 
RM souhlasí s vypsáním konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 
520 s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2009. 
RM jmenuje, v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,               
2 členy určené zřizovatelem a to Petra Holečka, starostu města a Marii Blažkovou, ředitelku DDM; a Lenku 
Mudrovou - tajemníka konkurzní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise                       
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky MŠ U Jeslí. 
RM jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Kralupy nad 
Vltavou.  
RM schvaluje oslovení agentury LMC, s. r. o.    
č.usnesení:09/14/6/08 – Informace o změně prázdninového provozu v MŠ Dr. Beneše, Kralupy nad 
Vltavou  v měsíci červenci 
RM bere na vědomí informaci o změně prázdninového provozu v MŠ v Kralupech nad Vltavou Dr. Beneše, 
která zajišťuje náhradní provoz i pro MŠ Gen. Klapálka v měsíci červenci a to:  
MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena od 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009, náhradní provoz zajišťuje od 1. 7. do 31. 7. 2009 
budova MŠ nábřeží J. Holuba.  
č.usnesení:09/14/6/09 – Přidělení bytu v DPS 
RM souhlasí s přidělení bytu č. 554 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181. 
č.usnesení:09/14/6/10 – Žádost o schválení smlouvy o pronájmu 
RM schvaluje KaSSu Kralupy nad Vltavou uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu pro zabezpečení Hudební 
školy YAMAHA. 
č.usnesení:09/14/6/11 – Nabídka  ZŠ Komenského k bezúplatnému převodu vybavení PC učebny 
RM přijímá od ZŠ Komenského nám., přednostně a bezúplatně 15 ks počítačů z počítačové učebny, které jsou 
nadále pro školu nepotřebné. 
č.usnesení:09/14/6/12 – DDM Kralupy n. Vlt., předložení uzavřených darovacích smluv 
RM bere na vědomí přijetí darů Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:09/14/6/13 – Výzva k podání nabídky „Digitalizace kina Vltava – vybavení digitálním video 
systémem dle DCI standardu“ 
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona        
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce „Digitalizace kina Vltava – vybavení digitálním 
video systémem dle DCI standardu“. 
RM schvaluje obeslat jako uchazeče na zhotovitele akce „Digitalizace kina Vltava – vybavení digitálním video 
systémem dle DCI standardu“ tyto firmy: 

 AV Media, a. s., Pražská 63, Praha 10 102 00 
 D-cinema, s. r. o., Tusarova 58, Praha 7 170 00  
 XCData, s. r. o., U Vršovického nádraží 99/24, Praha 10 101 00 
 Josef Haškovec, kino-elektro-služby, Na Jivinách 468/6, Praha 6 161 00 
 KINOSERVIS, s. r. o., Lípa 11, Zlín 763 11 
 Kinotechnika Praha, a. s., U Průhonu 36, Praha 7 – Holešovice, 170 00   
 Anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách a webových stránkách města 

RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. 
č.usnesení:09/14/6/14 – Sponzorský dar pro DDM 
RM schvaluje přijetí sponzorského daru pro Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou.  
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:09/14/7/01 - Výstavba nových stanovišť separovaného sběru odpadu a úprava stávajících 
stanovišť 
RM souhlasí s návrhem OŽP na zhotovení nových stanovišť na sběr separovaného odpadu v navrhovaných 
lokalitách.  
RM souhlasí s návrhem OŽP na úpravu stávajících stanovišť v uvedených lokalitách. 
RM bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stanovišť separovaného sběru.  
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VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:09/14/8/01 - Cyklostezky 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s obcemi Zákolany a Otvovice na spolufinancování pořízení PD 
na akci „Cyklostezky Kralupy - Budeč“.  
RM pověřuje odbor RIaSM vypsáním výběrového řízení na zhotovitele PD. 
RM souhlasí s proplacením nákladů na PD z finančních prostředků, které jsou k dispozici na kapitole 5, odboru 
RIaSM ze zrušené akce „PD na Dvořákovu stezku“. 
č.usnesení:09/14/8/02 – Studie proveditelnosti na Technologické centrum 
RM souhlasí s výběrem společnosti eNovation, jako se zpracovatelem žádosti a Studie proveditelnosti                  
na technologické centrum. 
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se spol. eNovation. 
č.usnesení:09/14/8/03 - Rozpočtová změna č. 1 
RM schvaluje rozpočtové změny v rámci kap. č. 10. 
č.usnesení:09/14/8/04 - Webové stránky kralupsko.cz 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu internetové domény www.kralupsko.cz a webhostingu s firmou 
Internet Kralupy CZ, s. r. o. 

 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS, ZS,  
č.usnesení:09/14/9/01 - Dodávka nosiče nářadí s příslušenstvím 
RM schvaluje nákup nosiče nářadí značky Holder od firmy KIS Plus, a. s., Želetická 305/3, 41201 Litoměřice            
za maximální cenu bez DPH 1 347 097,- Kč 

 DPH            255 948,- Kč 
Cena celkem    1 603 045,- Kč   
Úhrada bude provedena z fondu reprodukce majetku Technických služeb města Kralup nad Vltavou. 
 
RM schvaluje nákup příslušenství k nosiči nářadí značky Holder od firmy KIS Plus, a. s., Želetická 305/3, 
41201 Litoměřice za maximální cenu: 
zimní sypač, čelní válcový kartáč, šípová nastavitelná radlice, rotační sekačka se zásobníkem na trávu, 
mulčovač, štěpkovač 
Cena bez  DPH   1 141 750,- Kč 
                  DPH      216 933,- Kč  
Cena celkem   1 358 683,- Kč 
Úhrada bude provedena z fondu reprodukce majetku Technických služeb města Kralup nad Vltavou 
č.usnesení:09/14/9/02 - Navýšení mzdového limitu pro rok 2009 
RM schvaluje mzdový limit TSM Kralupy nad Vltavou ve výši pro celkový počet zaměstnanců. 
č.usnesení:09/14/9/03 - Žádost o souhlas k nákupu dvou služebních vozidel pro Městskou policii a odboru 
SVŠK – soc. služby Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje nákup dvou služebních vozidel Citroen Berlingo z rozpočtu města kap. 2 a části získaných 
finančních prostředků ze sponzorských darů, a to od firmy Citroen auto Schwab, s. r. o., Kladno a jako 
náhradníka firmu Citroen c-car, Kralupy nad Vltavou: 
č.usnesení:09/14/9/04 - Schválení „Výzvy města více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky – 
„Celková rekonstrukce kamerového dohlížecího systému města Kralupy nad Vltavou“ 
RM schvaluje návrh Výzvy města Kralupy nad Vltavou více zájemcům o veřejnou zakázku k  podání nabídky – 
„Celková rekonstrukce kamerového dohlížecího systému města Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje obeslat výzvou následující firmy: 

 Česká bezpečnostní služba Grál, s. r. o., – Generála Klapálka, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
 Antes, s. r. o., Vinohradská 160, Praha 3 
 Plettac Praha, Prostřední 706/3, 140 00 Praha 4 
 Perfected, s. r. o., V Korytech 12, Praha 
 JIMI CZ, a. s., Bučovická 296/14, Praha 5 
 SKS, s. r. o., Brněnská 21/b, Blansko 
 Netprosys, s. r. o., Cejl 62, Brno 
 Delta Plzeň, Pod Švabinami 15, Plzeň 
 ADI-OLYMPO Brno - Dolní Heršpice, Havránkova 33, Brno 619 00 
 MKDS BESY, s. r. o., Kvapilova 9/958, 150 00  Praha 5 
 neznámý zájemce prostřednictvím web. stránek města a úřední desky MěÚ 
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X. Ostatní  
č.usnesení:09/14/10/1 - Návrh na výplatu jednorázových odměn za I. pol. 2009 předsedům a členům 
komisí zřízených radou města 
RM schvaluje návrh dle přiložených příloh na výplatu odměn předsedům a členům komisí za I. pol. 2009                
na základě návrhů předsedů komisí konzultované s garanty komisí. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:09/14/11/1 – Zápis bytové komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise dne 8. 6. 2009. 
RM bere na vědomí zápis z jednání požární komise ze dne 19. 5. 2009  
č.usnesení:09/14/11/2 – Změna účelovosti 
RM schvaluje změnu účelovosti financí z částky na podporu grantů ve výši 62.699,- Kč a rozdělení pro tyto 
položky: 
Platba autobusu pro oddíl volejbalu do Komárna ……… 31.579,- Kč 
Platba autobusu pro oddíl Junior basket do Banyas ……  25.000,- Kč 
Schodek z Galavečera Sportovec Kralup 2008 ………….  6.120,- Kč 
č.usnesení:09/14/11/3 – Příspěvky 
RM schvaluje příspěvek na jednotlivé akce ve výši 130.000,- Kč z finanční částky na podporu činnosti                        
a rozdělení těmto oddílům: 

1. Volejbal – náborová akce 17. 6. 2009 ……………………………………………..  5.000,-Kč 
2. FIT FOR YOU – akce pro veřejnost (Halloween aerobik + Vánoční aerobic) …   20.000,- Kč 
3. Volejbal – liga juniorek (zápasy v Kralupech) ………………… 20.000,- Kč 
4. KČT – akce pro veřejnost 7. 9. 2009 – otevřené dveře …………… 10.000,- Kč 
5. FK Junior – turnaj přípravek ………………………………………… 20.000,- Kč 
6. Hokej – náborová akce 12. 9. 2009 ………………………………… 10.000,- Kč 
7. BK Junior – turnaj 5. a 6. 9. 2009 …………………………………… 15.000,- Kč 
8. KVS – příspěvek na motor „Tohatsu MFS“ pro potřeby mládeže … 30.000,- Kč 

RM schvaluje příspěvek na mládež nově zapojenou do činnosti oddílů na základě výzvy SK z května                             
a předaných seznamů z částky na podporu činnosti ve výši 10.200,- Kč a rozdělení těmto oddílům: 

1. BK Junior     2.400,- Kč 
2. KČT      4.800,- Kč 
3. FIT FOR YOU     3.000,- Kč 

RM schvaluje příspěvek na činnost dětí a mládeže všech oddílů ve výši 200,- /mládežník. (viz tabulka ) 
Oddíl mládež 200,- Kč 
  2009  
FK Junior 115 23 000 
Stolní tenis 9 1 800 
Kanoistika 18 3 600 
Plavání 75 15 000 
Ski klub 40 8 000 
Volejbal 68 13 600 
Basket - junior 72 14 400 
Basket  165 33 000 
KČT 131 26 200 
Tenis 84 16 800 
Sokol 174 34 800 
Hokej 192 38 400 
Judo 78 15 600 
AHL - hokejbal 106 21 200 
Krasobruslení 19 3 800 
ASPV 86 17 200 
Šachy 35 7 000 
Klub vodních sportů 12 2 400 
MTB - horská kola 12 2 400 
Badminton 28 5 600 
Florbal 38 7 600 
Fit "Kadlecová" 62 12 400 
Aerobic FIT FOR YOU 67 13 400 
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celkem  1 686 337 200 
 

č.usnesení:09/14/11/4 – Zápis sportovní komise 
RM bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 17. 6. 2009. 
č.usnesení:09/14/11/5 – Ukončení členství členů SK 
RM schvaluje ukončení členství ve  sportovní komise: 

Mgr. Petr Drobný, Luboš Šuda, Roman Marsa a Mgr. Josef Hrdina.  
Důvodem je minimální aktivita a účast na jednáních komise. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:09/14/12/1 – Postup prací na projektu Kralupy – čisté město k 15.6.2009 
RM bere na vědomí Zprávu o postupu prací na projektu Kralupy – čisté město k 15. 6. 2009. 
č.usnesení:09/14/12/2 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za květen a červen 2009. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
 
č.usnesení:09/14/13/1 – Provozování zimního stadionu 
RM doporučuje ZM provozovat zimní stadion dle doporučení komise ustanovené RM. 
č.usnesení:09/14/13/1 – Letiště Vodochody 
RM bere na vědomí informaci starosty o připravovaném společném memorandu obcí proti výstavbě letiště 
Vodochody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta města      Libor Lesák, místostarosta  
 


