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V Ý P I S       Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. září 2011 
(RM č. 24) 

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:11/24/1/01 - Schválení programu RM č. 24  
RM schvaluje program 24. zasedání RM a dodatečný program k projednání, byla provedena kontrola zápisu RM 
č. 22 a 23/2011 – plnění usnesení. 
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:11/24/2/01 – Pololetní odměna jednateli „Kralupské sportovní, spol. s r. o.“ za 1. pol. 2011 
RM schvaluje udělení pololetní odměny za 1. pol. 2011 pro pana Vladimíra Lánského, jednatele „Kralupská 
sportovní, spol. s r. o.“ ve výši uvedené v důvodové zprávě. Vyplacení odměny je odvislé na dostatečné výši 
mzdových prostředků Kralupské sportovní, s. r. o. 
č.usnesení:11/24/2/02 – Návrh na doplnění typizovaných návrhů smluv města o zřízení věcného břemene 
RM schvaluje upravit dosavadní typizované návrhy smluv města „smlouva o uzavření budoucí smlouvy                      
o zřízení věcného břemene“ a „smlouva o zřízení věcného břemene“ na pokládání kabelů apod. do pozemků 
města, způsobem uvedeným v důvodové zprávě (přenesení finančních nákladů na případné budoucí překládky 
kabelů, v případě že potřebu překládky vyvolá město svou investiční akcí, na druhou smluvní stranu). 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:11/24/3/01 - Rozpočtové opatření č. 19/2011 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 40.000 Kč, účelově určené 

na projekt „Paprsek - výchovně vzdělávací program pro problémové děti“. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 40.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor soc. věcí, školství a kultury, § 4329 o 40.000 Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2011 v celkové výši 180.000 Kč. 

Jedná se o finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení, které budou použity jako neinvestiční půjčky 
obyvatelstvu na opravy bytového fondu na území města Kralupy nad Vltavou.  
navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 2460 o 180.000 Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3611, položka 5660 o 180.000 Kč.  

 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převod finančních prostředků z investiční rezervy města ve výši 465.901,- Kč.  

Jedná se o druhou část spoluúčasti města na realizaci akce „Bezbariérový chodník“. 
  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, položka 6901 (investiční rezerva města)  
na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219, pol. 6121 org. 322 (bezbariérový chodník).  

č.usnesení:11/24/3/02 – Vyhlášení Výběrového řízení č. 4 pro rok 2011 na získání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Kralupy nad Vltavou v souladu se „Zásadami“, ve znění dodatků v platném znění 
RM schvaluje vyhlášení Výběrového řízení č. 4 pro rok 2011, a příslušný text Výběrového řízení, na získání 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou od 7. 9. 2011 - do 30. 9. 2011, dle čl. VI. odst. 2. 
schválených „Zásad“ ze dne 18. 5. 2005, ve znění dodatků, v platném znění.   
Výběrové řízení č. 4 pro rok 2011 bude vyvěšeno od 7. 9. 2011 - do 30. 9. 2011 na úřední desce městského úřadu 
a na www stránkách města.   

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:11/24/4/01 - MŠ Mikovická – zateplení fasády 
RM schvaluje podepsání objednávky pro firmu Vekra stavební, s. r. o., Hovorčovická 137, 250 65 Praha – 
východ, na provedení podlepení polystyrénem tl. 20mm a odvoz suti k akci „Zateplení budovy MŠ Mikovická“ 
za celkovou částku 61.297,- Kč vč. DPH.  
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č.usnesení:11/24/4/02 - Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 2 – ZŠ Třebízského – 
vícepráce + forma kompenzace za smluvní pokutu 
RM schvaluje provedení prací v rámci stavby „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 2 – 
ZŠ Třebízského“, firmou IZOPERFEKTA Trade, s. r. o., K Remízku 235, Zlatníky – Hodkovice, za celkovou 
cenu 94.978 Kč vč. DPH. Předmětné práce spočívají v dodatečně navržených detailech plochých střešních 
konstrukcí. Finanční náklady budou hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2011, celková částka bude 
rozdělena do tří dílčích objednávek dle jednotlivých střech objektu. 
RM schvaluje náhradní plnění za smluvní pokutu uplatněnou v rámci stavby „Zateplení budov MŠ a ZŠ 
v Kralupech nad Vltavou – část 2 – ZŠ Třebízského“ formou provedení nových plastových oken ve všech 
prostorech suterénu objektu ZŠ Třebízského v celkové hodnotě 480.047 Kč vč. DPH. Se zhotovitelem bude 
uzavřena „Dohoda o náhradním plnění za smluvní pokutu“ viz příloha. 
č.usnesení:11/24/4/03 - Mandátní smlouva “Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka“ 
RM schvaluje pana Evžena Geyera na provádění výkonu stavebního dozoru na akci: „Rekonstrukce tělocvičny 
v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ za celkovou cenu 19.200,- Kč vč. DPH/měsic. S uvedeným 
dodavatelem bude uzavřena mandátní smlouva. 
č.usnesení:11/24/4/04 - Výběr zhotovitele na akci – „Rekonstrukce kotelny v MŠ U Jeslí v Kralupech nad 
Vltavou“ 
RM schvaluje jako zhotovitele akce "Rekonstrukce kotelny v MŠ U Jeslí v Kralupech nad Vltavou" firmu 
MONTIS Plus, s. r. o., se sídlem: Hůrka 1055, Kralupy nad Vltavou, za cenu 379.184,96 Kč vč. DPH a jako 
náhradníka firmu RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám. Míru 50, Mělník, za cenu 398.990,52 Kč vč. DPH. 
č.usnesení:11/24/4/05 - Výstavba bytových domů v Lokalitě Wolkerova v Kralupech nad Vltavou 
v Lobečku (za hotelem Adriana) 
RM souhlasí s vydáním kladného stanoviska k předložené architektonické studii na akci „Výstavba bytových 
domů v Lokalitě Wolkerova v Kralupech nad Vltavou v Lobečku“ (za hotelem Adriana). 
 
V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:11/24/5/01 – Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeček, Cesta Brigádníků – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN 
s pojistkovou skříní na pozemcích pp. 83/29 a pp. 83/65 v k. ú. Lobeček, jejichž vlastníkem je Město Kralupy 
nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035,                
za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy 
uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/24/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou a Lobeč – ČEZ Distribuce 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN                     
na pozemcích města pp. 62/1, pp. 62/18, pp. 62/10, pp. 62/11, pp. 62/4, pp. 62/12 v k. ú. Kralupy nad Vltavou                
a pp. 48/66 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,- Kč                 
za prvních 10 bm délky trasy a 120,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků vedených jako 
ostatní plocha, komunikace a 1.750,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 60,- Kč za další bm trasy uložení vedení 
do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:11/24/5/03 - Žádost o povolení závodu Mistrovství České republiky v coursingu 
RM schvaluje využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. Lobeček) pro konání závodu Mistrovství České republiky                     
v coursingu (terénní dostihy psů), které pořádá Český coursingový club Ledčice ve dnech 1. 10. –2. 10. 2011                  
a ve dnech 28. 10. – 30. 10. 2011 za poplatek ve výši 2.000 Kč/den. 
č.usnesení:11/24/5/04 - Žádost o pronájem nebytových prostor– ubytovna plavecký bazén 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové ploše 24 m2 v 1. patře objektu 
plaveckého bazénu čp. 1089, V Luhu, na stp. 685, k. ú. Lobeč, za účelem provozování masérských služeb 
s panem Karlem Záleským. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného 1.000,- Kč/m2/rok, tj. 24.000,- Kč/rok. 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 293/08/700/RIaSM ze dne 25. 6. 2008, uzavřené s panem Karlem 
Záleským dohodou ke dni 30. 9. 2011. 
č.usnesení:11/24/5/05 – Bytové záležitosti  
2x prodloužení nájemní smlouvy 
1x uzavření podnájemní smlouvy 
2x uzavření nájemní smlouvy ze soc. důvodů 
 
hlášení volného bytu č. 1 o vel. 3+1, plocha bytu 83,50 m2 Smetanova 211.  
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RM schvaluje záměr o pronájmu bytu č. 1, Smetanova 211 obálkovou metodou. Případné opravy bytu budou 
provedeny na vlastní náklady nájemce. 
č.usnesení:11/24/5/06 – 5. vlna privatizace – záměr o prodeji bytových domů 
RM doporučuje ZM schválit záměr o prodeji následujících bytových domů s pozemky v 5.vlně privatizace: 
Lidové náměstí čp. 378, Lidové náměstí čp. 379, Horymírova čp. 943, Čechova čp. 942, Čechova čp. 920, 
Čechova čp. 960. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:11/24/6/01 - Volby do školských rad pro funkční období 2012-2014 
1. RM ukládá, v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelům Základní školy Kralupy 
nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029; Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198; Základní školy 
Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682; Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523; 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182; Základní školy praktické Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 
provést dle volebního řádu volby do školských rad pro funkční období 2012-2014 a oznámit zřizovateli                          
do 10. 10. 2011 výsledky voleb zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců pedagogů do školské rady jejich 
organizace. Poté zřizovatel doplní počet členů školské rady o své zástupce a RM jmenuje školské rady 
základních škol zřizovaných Městem Kralupy nad Vltavou. 
 
2.RM schvaluje Volební řád pro volby do školských rad, pro funkční období 2012-2014, pro základní školy 
zřizované Městem Kralupy nad Vltavou, ve znění přílohy důvodové zprávy. 
č.usnesení:11/24/6/02 - Žádost RHG, spol. s r.o., o souhlas s podnájmem logopedie, laboratoře a lékárny 
RM schvaluje RHG, spol. s r. o., podnájem logopedie a laboratoře v NsP Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/24/6/03 - Rozpočtová změna II. na provoz noclehárny pro osoby bez přístřeší v Kralupech 
nad Vltavou, Chelčického ul. za rok 2010 
Staženo. 
č.usnesení:11/24/6/04 - Žádost o vyhotovení statického posouzení objektu Puchverk a schválení rozpočtové 
změny 
RM schvaluje provedení statického posouzení a navržení technologie opravy dřevěné konstrukce objektu 
Puchverk od spol. Statika AT, spol. s r. o., Husinecká 31/664, Praha 3, zastoupenou Ing. Jiřím Turečkem. 
Za předpokládanou cenu 10.000,- Kč včetně DPH a s tím související rozpočtovou změnu: 
č.usnesení:11/24/6/05 - – Rozšíření sociálních služeb 
RM souhlasí se zakoupením další pračky a sušičky pro OS Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/24/6/06 - Úhrada faktury za LSPP 7/2011 
RM schvaluje proplacení faktury č. 199 za LSPP 7/2011. 
č.usnesení:11/24/6/07 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 nájemcům v DPS 
V Luhu 1181 a U Cukrovaru 1171, dle seznamu v důvodové zprávě: 
č.usnesení:11/24/6/08 – Návrh na přidělení bytu v DPS – Helena Burešová 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese sídl. U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou, pro H. B. na dobu 
určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/24/6/09 - Převzetí daru pro Městké muzeum v Kralupech nad Vltavou 
RM schvaluje Městskému muzeu Kralupy nad Vltavou přijetí finančního daru podle § 39b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 15.000,- Kč                 
na vydání publikace „Velká kronika kralupská“. 
Vyčíslení darů a seznam jednotlivých dárců: 
5.000,- Kč Ing. Ivan Souček, PhD., 278 01 Kralupy nad Vltavou 
5.000,- Kč pan Jaroslav Holeček, Kralupy nad Vltavou 
5.000,- Kč firma BALU, s. r. o., Praha 7,  
č.usnesení:11/24/6/10 – Návrh na přidělení bytu v DPS – p. Šesták 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS na adrese V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, pro pana O. Š., na dobu 
určitou 1 roku od schválení usnesení RM. 
č.usnesení:11/24/6/11 – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Českému červenému kříži 
RM schvaluje žádost od Českého červeného kříže, Oblastního spolku Mělník, sídlem Kokořínská čp. 3465,                  
Mělník, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč. Český červený kříž chce finanční příspěvek 
uplatnit na pomoc zajištění slavnostní akce, na které by rádi předali medaile profesora Jana Janského za jubilejní 
bezpříspěvkové odběry dárcům krve (viz přiložená písemná žádost). 
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č.usnesení:11/24/6/12 – Biochemický analyzátor 
RM souhlasí s předáním biochemického analyzátoru do likvidační komise a jeho likvidací prostřednictvím 
TSM. 
č.usnesení:11/24/6/13 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 
k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku pro sportovní klub FIT FOR YOU, o. s., Tuto 
výjimku chce FIT FOR YOU, o. s., uplatnit na jednorázovou sportovní akci „24 hodin skákání na trampolínách“. 
Uvedená akce se bude konat dne 17. 9. 2011 od 9:00 hod do 18. 9. 2011 do 9:00 hod. 
Místo konání je v sokolovně v Kralupech nad Vltavou.  
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:11/24/7/01 - Zadávací dokumentace „Údržba zeleně v Kralupech nad Vlt.“ 
RM bere na vědomí informaci o obsahu textu zadávací dokumentace na zakázku“Údržba zeleně v Kralupech 
nad Vltavou“ na období 2012 – 2014. 
RM doporučuje v bodech 4.1.1 až 4.1.4 doplnit „…..při prováděných pracích bude uklizena celá plocha (vč. 
drobných odpadků“). V bodě 7.1.2 navrhnout jiný poměr kritérií, podmínku reakční doba a pohotovostní doba 
vypustit z kritérií a pevně stanovit ve smlouvě. V bodě 2.4. návrh smlouvy vypracuje OTIDEA a to s navrženými 
změnami vč. sankcí.  
č.usnesení:11/24/7/02 - Zpracování nadlimitní veřejné zakázky (Sběr separovaného odpadu) - Mandátní 
smlouva Otidea a. s. 
RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností OTIDEA a. s., která se týká kompletního zpracování 
nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění                        
,,Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ za celkovou částku 58.800,- Kč včetně DPH.  
RM ukládá, po vypracování zadávacích podmínek vč. smlouvy, tyto předložit RM k vyjádření. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:11/24/8/01 - Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje – Středočeský magazín 
RM neschvaluje zařazení Středočeského magazínu do kabelové televize Kralupy nad Vltavou. 
č.usnesení:11/24/8/02 – Vyhodnocení poptávkového řízení na nákup osvětlení na 2 ks vánočních stromů 
RM schvaluje dodavatelem osvětlení na 2 vánoční stromy společnost Ateliér MAUR za cenu pro 1 vánoční 
strom 46.000 Kč vč. DPH (vč. špičky).  
č.usnesení:11/24/8/03 – Žádost o rozpočtovou změnu 
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 10 – Útvar marketingu a rozvoje města viz důvodová 
zpráva. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:11/24/9/01 - Rozpočtová změna 
RM souhlasí s navýšením nákladů na účtu 551; Odpisy – ve výši 61.732,- Kč 
RM souhlasí s navýšením výnosů na účtu 641; Smluvní pokuty – ve výši 149.517,- Kč;   
X. Ostatní odbory (DOP, SAOISV, SPR, VY) 
č.usnesení:11/24/10/1 – Žádost spol. A.POINT o vydání souhlasného stanoviska 
RM bere na vědomí vyjádření spol. A.POINT ke stanovisku města k záměru provozování zařízení a výkupu 
odpadů. 
RM nesouhlasí s provozováním zařízení spol. A.POINT na sběr a výkup odpadů na adrese Minická 635, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, za podmínek uvedených v provozním řádu a ve vyjádření společnosti. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:11/24/11/1 - Žádost sportovního oddílu AHL, BK Junior 
1)RM schvaluje:  
a) žádost sportovního oddílu AHL o změnu využití částky ve výši 4.500,- Kč, která je určena na „Hokejbalový 
turnaj – kategorie 15-19 let“, konaný v květnu a převést na „Vánoční hokejbalový turnaj“ konaný v prosinci.    
b) žádost sportovního oddílu Basket Junior o změnu využití částky ve výši 10.000,- Kč, která je určena                        
na „Turnaj mladších dorostenek ve dnech 17.-18. 9. 2011“ a převést příspěvek na „Vánoční Turnaj mladších 
dorostenek“, který se uskuteční v prosinci jako náhrada za turnaj v září. 
č.usnesení:11/24/11/2 - Rozdělení zbývající částky na podporu mlád. sportu v Kralupech 
RM schvaluje na základě došlých žádostí od sportovních oddílů, rozdělení zbývající částky na podporu 
mládežnického sportu v Kralupech nad Vltavou ve výši 159.479,- Kč a to hlavně na vybavení oddílů sloužících 
k další činnosti, viz tabulka v důvodové zprávě. 
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č.usnesení:11/24/11/3 - Ponížení příspěvku sportovních oddílů Kanoistika, BK Junior 
RM schvaluje ponížení příspěvku pro sportovní oddíly Kanoistika (Memoriál J. Froňka) a BK Junior 
(Basketbalový turnaj mladších minižaček při příležitosti Dne Kralup). Důvodem ke snížení je skutečnost, že při 
odevzdání vyúčtování bylo zjištěno, že skutečné náklady byly výrazně nižší oproti plánovaným nákladům. 

Kanoistika - 10.000,- Kč (původně 12.000,-Kč  plán. náklady 34.798,- Kč 
                                                                                     skut. náklady 27.899,-Kč 
       BK Junior    - 3.150,- Kč (původně  - 5.000,-Kč) plán. náklady 10.500,-Kč 
                                                                                     skut. náklady   6.596,-Kč 
č.usnesení:11/24/11/4 - Příspěvek na grant pro TJ Kralupy 
RM schvaluje pro TJ Kralupy příspěvek na grant ve výši 35.000,- Kč jako spoluúčast města. TJ Kralupy obdržel 
grant od Okresního tělovýchovného sdružení Mělník/MSMT - program VII – na Údržbu tělovýchovného 
zařízení oddílu sdružení TJ Kralupy. 
Příspěvek na grant bude čerpán z rezervy města – spoluúčast k dotacím 
č.usnesení:11/24/11/5 – Zápis sportovní komise 
RM bere na vědomí zápis sportovní komise ze dne 31. 8. 2011. 
 č.usnesení:11/24/11/6 - Grant pro TJ SOKOL 
RM bere na vědomí žádost TJ SOKOL o poskytnutí grantu na akci „Příprava půdního prostoru pro nový 
cvičební sál a rekonstrukci střechy Sokolovny“ a konstatuje, že v rozpočtu r. 2011 nejsou již finanční prostředky 
pro žádaný grant. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:11/24/12/1 – Přehledová zpráva 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu DDM za srpen 2011. 
 
XIII. Podněty a informace členů RM 
č.usnesení:11/24/13/1 – Ukončení vkladu u Raiffeisen Bank 
RM bere na vědomí ukončení termínu vkladů CorpFlex k 10. 10. 2011 a depozitní směnka k 3. 10. 2011. 
RM doporučuje ZM schválit prodloužení uvedených vkladů do 12. 4. 2012, resp. do 31. 3. 2012. 
č.usnesení:11/24/13/2 – Uzavření lávky 
RM schvaluje, na základě žádost p. Pavla Lulka uzavření lávky pro pěší dne 15. 9. 2011 od 8:30 do 11:30 hod., 
za účelem natáčení videoklipu. 
RM ukládá MěP zajistit v uvedené době uzavření lávky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 


