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V ý p i s     Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 23. listopadu 2010 
(RM č. 22) 

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

 
I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu 
č.usnesení:10/22/1/01 - Schválení programu RM č. 22 a schválení dodatečného programu (materiály) 
k projednání v RM č. 22 
RM schvaluje program 22. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 21/2010 – plnění usnesení. 
RM schvaluje program ZM, které se bude konat 24. 11. 2010. 

 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:10/22/2/01 - Stanovení celkového počtu pracovníků MěÚ na rok 2011 
RM stanovuje počet pracovníků na MěÚ pro rok 2011 na počet 121 pracovníků s doplněním bodu č. 3 
důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/22/2/02 – Návrh na úpravu úředních hodin SAOISV a pokladen EKO 
RM schvaluje úpravu úředních hodin infocentra (SAOISV) a pokladen Ekonomického odboru MěÚ Kralupy 
nad Vltavou:  
 31.12.2010  pátek - infocentrum (SAOISV) a pokladny (EKO) zavřeno. 
 03.01.2010  pondělí - infocentrum (SAOISV), pokladny (EKO) včetně pokladny na odboru dopravy 

otevřeno od 10:00 hod. 
č.usnesení:10/22/2/03 - Novela organizačního řádu města - vznik oddělení v rámci odboru SVŠK 
RM schvaluje novelu organizačního řádu města - vznik „oddělení hmotné nouze“ a „oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí“ v rámci odboru SVŠK, s účinností od 1. 1. 2011.  
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:10/22/3/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor na částku ve výši 12.102,- Kč. 
Finanční prostředky budou použity na úhradu splátky pojistného dle pojistné smlouvy na pojištění hasičů JSDH 
obcí pro případ úrazu.  
č.usnesení:10/22/3/02 – Převedení finanční částky na účet Kralupské sportovní, s. r. o. 
RM schvaluje převedení finanční částky ve výši 10.775,05 Kč na účet Kralupské sportovní, s. r. o., nevyčerpaný 
finanční dar od společnosti Nowaco Czech Republic, s. r. o., přijatý v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, 
určený na víceúčelové hřiště u Zimního stadionu po předložení faktury. 
 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:10/22/4/01 - Oprava střechy kaple u městského hřbitova v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje přidělení zakázky na opravu střechy kaple u městského hřbitova v Kralupech nad Vltavou spol. 
Klempířství Roman Ulma, Hůrka 106, 278 01  Kralupy nad Vltavou, za částku 176.482,- Kč. 
č.usnesení:10/22/4/02 - Odvedení dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm – dotčení církevních pozemků 
RM neschvaluje náhradní řešení trasy odvodňovacího koryta předložené zpracovatelem PD na akci „Odvedení 
dešťových vod v lokalitě Pod Hradištěm v Kralupech nad Vltavou“.  
RM doporučuje ZM schválit záměr odkoupení pozemků par. č. 475/19, par. č. 485/1 a par. č. 547/10 v k. ú. 
Minice, o celkové výměře 850 m², jejichž vlastníkem je Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, za cenu 
běžnou, tj. 20 – 30 Kč/m². Uvedené pozemky budou dotčeny plánovanou stavbou „Odvedení dešťových vod 
v lokalitě Pod Hradištěm v Kralupech nad Vltavou“. 
č.usnesení:10/22/4/03 - Oprava střech – ZŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou– aktuální stav              
a návrh řešení 
RM schvaluje provedení tepelně-technického posouzení všech střech objektu (mimo tělocvičen) ZŠ Gen. 
Klapálka vč. podrobného položkového rozpočtu, firmou LUK střechy, Roudnice nad Labem, za celkovou cenu 
13.620 Kč vč. DPH. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2010 (úspora 
z položky: Projektové dokumentace - celkem). 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 13.620. Finanční prostředky budou použity na provedení tepelně-
technického posouzení všech střech objektu (mimo tělocvičen) ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou. 
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č.usnesení:10/22/4/04 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – související investice – 
informace o aktuálním stavu 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM, o aktuálním stavu souvisejících investičních akcí, které je nutné 
řešit v souvislosti s realizací akce „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Přemístění centrálního archivu              
z OD Máj do objektu bývalé výměníkové stanice v ulici Hálkova“ firmu ATELIER ALBIS, za celkovou cenu 
178.800,- Kč vč. DPH. Uvedené finanční náklady budou hrazeny z mimorozpočtových prostředků určených               
na centrum města. 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním stavu dotačních programů pro revitalizace 
městských center (viz bod 6 důvodové zprávy) 
č.usnesení:10/22/4/05 - Zazimování bazénů městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou – žádost                     
o výjimku z pravidel pro zadávání VZ 
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci „Zazimování bazénů městského koupaliště v Kralupech 
nad Vltavou“ 
RM schvaluje udělení výjimky z pravidel pro zadávání VZ pro akci „Zazimování bazénu městského koupaliště 
v Kralupech nad Vltavou. Zhotovitel bude vybrán na základě předložení tří cenových nabídek. Důvodem jsou 
blížící se nevhodné klimatické podmínky. 
RM schvaluje zhotovitelem „Zazimování bazénu městského koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ společnost 
JAMA CZ, s. r. o., za cenu 407.430,- Kč vč. DPH. 
č.usnesení:10/22/4/06 - Rozpočtová změna – výměna pobočkové telefonní ústředny MŠ Gen. Klapálka 
RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 34.957,2,- Kč, finanční prostředky budou použity na dofinancování 
akce „Výměna pobočkové telefonní ústředny MŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“. 
č.usnesení:10/22/4/07 – Rozpočtová změna - oprava a nátěr střechy kostela v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 180.350,- Kč (oprava a nátěr střechy kostela v Kralupech nad 
Vltavou). 
č.usnesení:10/22/4/08 – Oprava příjezdové komunikace do areálu HZS 

RM nesouhlasí s realizací akce „Oprava příjezdové komunikace do areálu HZS“ firmou STRABAG za cenu 
262.702,- Kč včetně DPH. 
RM neschvaluje zařadit akci „Oprava příjezdové komunikace do areálu HZS“ do rozpočtu roku 2011 
č.usnesení:10/22/4/09 – Vyjádření ke stavebním úpravám dvojdomku č. p. 47 a 48 (v ochranném pásmu 
Synthosu) 
RM souhlasí se stanoviskem předloženým odborem RIaSM ke stavebním úpravám dvojdomku čp. 47 a 48                  
(v ochranném pásmu Synthosu, a. s.) 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:10/22/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – ČEZ Distribuce 
Odloženo. 
č.usnesení:10/22/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního kabelového vedení 
NN – přípojky k domu čp. 25 na pozemku města pp. 18/3 v k. ú. Minice, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za jednorázovou úhradu ve výši  1.750,- Kč                
za prvních 10 bm trasy a 60,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků. K náhradě za zřízení 
věcného břemene bude připočítána DPH ve výši 20%. 
č.usnesení:10/22/5/03 - Obnovení požární techniky JSDH Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje, z důvodu obnovy požární techniky JSDH Kralupy nad Vltavou, odprodej zastaralé techniky:   
- Zásahové vozidlo TATRA 148 CAS 32 ROSENBAUER r.v. 1975  (100.000,- Kč) – před případným 
prodejem jednat s SDH Minice, zda by toto vozidlo nevyužili (na náhradní díly apod.) 
- Zásahové vozidlo IFA CAS 16               r.v. 1980  (30.000,- Kč) 
- JEEP Cherockee, obsah 4 l, úprava RZA            r.v. 1989  (30.000,- Kč) 
- JEEP Cherockee  obsah 4l  (r.v. 1978) – porucha chlazení   (30.000,-Kč) 
- Mercedes SANITA – bez dokladů           r.v. 1984  (15.000,-Kč) 
- Loď BLESK  + podvozek – prodejní cena cca     (35.000,- Kč) 
č.usnesení:10/22/5/04 - Privatizace IV. vlna – termín odeslání nabídek 
RM schvaluje odeslání nabídek všem oprávněným nájemcům bytových domů Havlíčkova čp. 901, 902, 907, 
908 a Rybova čp. 903 v termínu od 1. prosince 2010. 
č.usnesení:10/22/5/05 - Schválení nového nájemce bytu č. 7, Šafaříkova čp. 918 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Šafaříkova čp. 918 s T. F. za podmínky rekonstrukce bytu 
na vlastní náklady nájemce. Dokončení rekonstrukce musí být provedeno do 1 roku od uzavření nájemní 
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smlouvy. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o úhradě nabídnutého nájemného za první 
měsíc ve výši 10.000,00 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:10/22/5/06 – Bytové záležitosti 
11x prodloužení nájemní smlouvy 
č.usnesení:10/22/5/07 - 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 podnájemce, na dobu určitou od 1. 12. 2010 - do 
31. 12. 2012.  
č.usnesení:10/22/5/08 - Žádost o převzetí komunikace – RŘD Minice – Anglický resort 
RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převzetí obslužné komunikace pro RŘD Minice na pozemku 
pp. 320/2 a pp. 524/6 v k. ú. Minice do majetku Města Kralupy nad Vltavou od společnosti Anglický Resort,                  
s. r. o., IČ 27431541, se sídlem Praha 6, V Šáreckém údolí 2586/37 formou darovací smlouvy. 
Po ukončení stavebních činností je nutné uvést komunikace do řádného stavu a poté jednat o převzetí uvedených 
komunikací do majetku města. 
č.usnesení:10/22/5/09 - Nájem nebytových prostor v OD Máj 
RM schvaluje záměr města pronajmout všechny volné nebytové prostory v přízemí a I. patře OD Máj. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webu města. Výpovědní lhůta bude u všech nově uzavřených smluv 
činit 1 měsíc. 
č.usnesení:10/22/5/10 - Nájem části pozemku v k. ú. Lobeč 
RM schvaluje nájemcem části pozemku parcelní č. 313/19 o výměře 69 m2 v  k. ú. Lobeč, za účelem zřízení 
klidové zóny u bytového domu, Společenství vlastníků bytových jednotek Přemyslova 567, IČO 28405439. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok. 
Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení písemného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,                          
se zaplocením pozemku. Nájemce bude dále smluvně vázán k umožnění přístupu na pronajatý pozemek oběma 
vlastníkům podzemního vedení. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:10/22/6/01 - Sdělení o uzavření MŠ Gen. Klapálka dne 22. 11. 2010 
RM bere na vědomí uzavření Mateřské školy Gen. Klapálka v ul. Gen. Klapálka dne 22. 11. 2010 dle vyhlášky 
č. 14/2005, § 3,odst. 2 z důvodu technické příčiny - odstávka elektrické energie.   
č.usnesení:10/22/6/02 - Schválení odpisových plánů PO na rok 2011 a schválení změny odpisových plánů              
u ZŠ a MŠ Třebízského a KaSS na rok 2010 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací (KaSS, Městské muzeum, MŠ Gen. Klapálka,                       
MŠ Dr. E. Beneše, ZUŠ, ZŠ a MŠ Třebízského, ZŠ Gen. Klapálka, ZŠ Komenského nám., ZŠ Revoluční, 
Plavecký bazén, Městský bytový podnik a Technické služby města) na rok 2011 dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje změny odpisových plánů pro rok 2010 u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Třebízského,                     
MŠ Dr. E. Beneše a KaSS dle důvodové zprávy. 
č.usnesení:10/22/6/03 - Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2010 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2010. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací, viz příloha. 
č.usnesení:10/22/6/04 - Žádost MŠ Dr. E. Beneše o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 5.000,-Kč Mateřské škole Dr. E. Beneše od firmy 
Pekárková, s. r. o., Svornosti 8, Praha 5, zastoupená jednatelkou Monikou Plickovou. Na nákup didaktických 
pomůcek a námětových her pro MŠ nábř. J. Holuba - předškolní ročník. 
č.usnesení:10/22/6/05 - Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o přijetí sponzorského daru 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 30.000,- Kč Základní škole a Mateřské škole 
Třebízského od firmy MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou na nákup didaktických pomůcek a počítače                    
pro mateřskou školu. 
č.usnesení:10/22/6/06 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese V Luhu čp. 1181, Kralupy nad Vltavou, 
pro P. H., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/22/6/07 - Návrh na přidělení bytu v DPS  
RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl.U Cukrovaru 1171, 
Kralupy nad Vltavou, pro M. L., na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:10/22/6/08 - Návrh na přidělení bytu  v DPS  
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na adrese sídl.U Cukrovaru 1171, Kralupy nad 
Vltavou, pro V. H.  na dobu určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
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č.usnesení:10/22/6/09 - Noclehárna pro bezdomovce 
RM bere na vědomí informace o přechodné noclehárně pro bezdomovce v Kralupech nad Vltavou. 
RM nedoporučuje zřízení přechodné noclehárny pro bezdomovce v Kralupech nad Vltavou.  
č.usnesení:10/22/6/10 - Žádost ZŠ Revoluční o schválení darovací smlouvy 
RM schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 5.000,-Kč Základní škole Revoluční od firmy 
Montako, s. r. o., Lobeček Kralupy nad Vltavou, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Z toho 3.000,-Kč bude poskytnut jako příspěvek ZŠ na podporu vzdělávání a potřeb                      
a 2.000,-Kč na nákup materiálu pro modelářský kroužek.  
č.usnesení:10/22/6/11 - Žádost MŠ Gen. Klapálka o přijetí věcného daru 
RM schvaluje přijetí věcného sponzorského daru ve výši 25.000,- Kč ve formě hraček a výtvarného materiálu 
Mateřské škole Gen. Klapálka na adrese Gen. Klapálka čp. 976, Kralupy nad Vltavou od Klubu rodičů a přátel 
školy MŠ Gen. Klapálka čp. 976, Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje přijetí věcného sponzorského daru ve výši 25.000,- Kč ve formě hraček a výtvarného materiálu 
Mateřské škole Gen. Klapálka na adrese Mikovická čp. 501, Kralupy nad Vltavou od Klubu rodičů a přátel školy 
MŠ Gen. Klapálka čp. 976, Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:10/22/6/12 – Den zdraví v Kralupech nad Vltavou 
RM bere na vědomí informace o Dni zdraví v Kralupech nad Vltavou dne 4. 11. 2010.  
č.usnesení:10/22/6/13 - Žádost o finanční příspěvek na realizaci programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování Semiramis o. s. – prevence kriminality 
Odloženo. 
č.usnesení:10/22/6/14 - Prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v DPS U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou s G. Z. 
na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011. 
č.usnesení:10/22/6/15 - Doplnění článku II.  - kritérií pro přijetí do DPS 
RM schvaluje: 
II. Základní podmínky pro přijetí občana do domu s pečovatelskou službou 
a) Žadatel je občanem města Kralupy nad Vltavou po dobu minimálně 5 let a bude příjemcem pečovatelské 
služby 
b) Žadatel je občanem, který trvale žije ve spádové oblasti města Kralupy nad Vltavou při splnění těchto 
podmínek: 

1) klient je ve starobním důchodu, 
2) klient bude příjemcem příspěvku na péči a bude příjemcem pečovatelské služby, 
3) obec, kde je žadatel trvale hlášen k pobytu, bude na provoz bytu v DPS, který bude žadateli 

přidělen, přispívat na základě dohody mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí částkou Kč 
1.500,- měsíčně. Částka bude zvyšována dle míry inflace. 

c) Žadatel je občanem, jehož děti žijí trvale v Kralupech nad Vltavou více než pět let při splnění těchto 
podmínek: 

d) klient je ve starobním důchodu, 
e) klient bude příjemcem příspěvku na péči a bude příjemcem pečovatelské služby, 
f) Žadatel je osamělý senior, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské 

služby, případně domácí ošetřovatelské péče. 
g) Žadateli je manželská dvojice seniorů, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry 

odůvodňují poskytování pečovatelské služby. 
h) Nelze přihlížet k době podání žádosti. Při předkládání návrhů radě města Kralupy nad Vltavou odborem 

sociálních věcí, školství a kultury, bude vždy upřednostněn žadatel podle aktuálního zdravotního stavu a míry 
potřebnosti poskytování pečovatelských služeb. 

i) Žadatel předloží odboru sociálních věcí, školství a kultury doporučení od lékaře na umístění do Domu 
s pečovatelskou službou. 

j) Pokud žadatel či žadatelé užívají byt v majetku města Kralupy nad Vltavou, jsou povinni jej vrátit                  
na základě vzniku nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou. 

č.usnesení:10/22/6/16 – Žádost o rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č.2 
RM schvaluje rozpočtovou změnu převodem finančních prostředků v rámci kapitoly č. 2 odbor sociálních věcí, 
školství a kultury 
č.usnesení:10/22/6/17 – Uzavření knihovny 
RM souhlasí s uzavřením knihovny pro veřejnost ve čtvrtek 23. 12. 2010, v pátek 31. 12. 2010 a pobočky 
Lobeček ve středu 29. 12. 2010. 
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VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:10/22/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
RM souhlasí s převedením finančních prostředků kap. 9 – odbor ŽP ve výši 18.000 Kč na likvidace černých 
skládek 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:10/22/8/01 - Rozdělení pracovních náplní starosty a místostarostů města pro volební období 
2010 - 2014 
RM schvaluje předložený návrh  starosty města na upřesnění a rozdělení pracovních náplní starosty                             
a místostarostů, jako přílohu č. 5 a 6 Organizačního řádu města. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:10/22/9/01 - Žádost o rozpočtovou úpravu r. 2010, kap. č. 6 - MěP 
RM schvaluje provedení rozpočtových změn v rámci kap. č. 6, předkládaných městskou policií Kralupy nad 
Vltavou. 
 
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:10/22/10/1 - Stanovení obřadní místnosti, termínů konání svatebních obřadů a pověření 
oddávajícího na volební období 2010 - 2014 
RM schvaluje obřadní místnost na volební období 2010 – 2014 v Městském muzeu Kralupy nad Vltavou, 
Vrchlického čp. 590. 
RM schvaluje termíny konání svatebních obřadů na volební období 2010 – 2014 na každý pátek v měsíci a 
poslední víkend v měsíci sobota místo pátku. 
RM schvaluje oddávajícího (spolu se starostou) na volební období 2010 – 2014: Jindřicha Havlíka, DiS. a Mgr. 
Jiřího Bozděcha. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:10/22/11/1 – Zápis redakční rady 
RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Kralupského Zpravodaje dne 11. 11. 2010. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:10/22/12/01 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledové zprávy za říjen 2010. 
č.usnesení:10/22/12/02 – Informace na vědomí 
RM bere na vědomí oznámení spol. SYNTHOS, a. s., o poskytnutí finančního daru 350.000,- Kč na podporu 
aktivit města a dalších subjektů. 
RM bere na vědomí dopis p. S. proti zamítnutí žádosti o výměnu bytu v DPS a nerevokuje usnesení                
č. 10/19/13/1 ze dne 5. 10. 2010. 
RM bere na vědomí Přehled TSM o strojní metení komunikací od 1. 11. 2010 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:10/22/13/01 – Kralupský Zpravodaj 
RM odvolává redakční radu Kralupského Zpravodaje 
RM jmenuje redakční radu Kralupského Zpravodaje ve složení: 
Předseda: Petr Holeček 
Člen: Lenka Moravcová, Martin Odvody, Jiří Taraba 
č.usnesení:10/22/13/02 – Zřízení komisí RM pro volební období 2010 - 2014 
RM schvaluje pro volební období 2010 – 2014 zřízení těchto komisí RM a jmenuje předsedy: 

- Rozpočtová, předseda Libor Lesák 
- Sportovní, předseda Jan Špaček 
- Majetková a bytová, předseda Mgr. Jiří Bozděch 
- Dopravy a výstavby, předseda Ing. Petr Listík 
- Školství a kultury, předseda Marie Blažková 
- Sociálně-zdravotní 
- Ekologická  
- Pro centrum města a výstavbu nového MěÚ, předseda Ing. arch. Pavel Skalička 

RM doporučuje ZM ke schválení předsedy výborů ZM: 
Kontrolní výbor:  Mgr. Volková 
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Finanční výbor: Ing. Lipovský 
č.usnesení:10/22/13/03 – Informaci o hospodaření a stavu finančních prostředků města k 22. 11. 2010 
RM bere na vědomí informaci o hospodaření a stavu finančních prostředků města k 22. 11. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta  
 
 
 


