
č.j.MUKV35425/2013/KT 
sp.znak:101.2.2 

sk.znak/lhůta:A/15 
 

VÝPIS  Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. 10. 2013 
(RM č. 26) 

 
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:13/26/1/01 - Schválení programu RM č. 14 
RM schvaluje návrh programu 26. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena kontrola zápisu 
RM č. 24 a 25/2013 (plnění usnesení).  
 
II. OKTAJ+kanc. STA 
č.usnesení:13/26/2/01 - Výběr zhotovitele žádosti o dotaci z OPŽP na „Podzemní kontejnery“ 
1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Podzemní 
kontejnery“. 
2. RM schvaluje společnost GRV Engineering, s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem 
zhotovitelem žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Podzemní kontejnery“  
za cenu 42.350,- Kč, vč. DPH. 
3. RM schvaluje, v případě schválení předmětné žádosti o dotaci, pověření společnosti GRV Engineering, 
s. r. o., Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem administrací projektu „Podzemní kontejnery“ za cenu  
1,5 % z přidělené dotace + DPH. 
4. 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 uvedené akce, z důvodu časové nouze. 
5. RM schvaluje převedení finančních prostředků na přípravu předmětných žádostí o dotaci z kap. č. 1, § 6409, 
pol. 5901, Rezerva města - spoluúčast k dotacím“. 
č.usnesení:13/26/2/02 – Výběrové řízení „Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických služeb města 
Kralupy nad Vltavou“ 
1. RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických služeb 

města Kralupy nad Vltavou“. 
2. RM schvaluje opětovné vyhlášení výběrového řízení na akci „Rozšíření kapacity sběrového dvora 

Technických služeb města Kralupy nad Vltavou“. 
3. RM schvaluje text zadávací dokumentace na realizaci akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora 

Technických služeb města Kralupy nad Vltavou“. 
4.  RM schvaluje obeslat uchazeče na zhotovitele akce „Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických 

služeb města Kralupy nad Vltavou“ a oslovit anonymní zájemce zveřejněním na úředních deskách, webových 
stránkách města a certifikovaném profilu zadavatele 

5. RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek na předmětnou akci  
č.usnesení:13/26/2/03 – Příspěvek z fondu tajemníka MěÚ 
RM bere na vědomí pořádání benefiční akce na podporu Dětského domova Kralupy nad Vltavou. 
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s.,  
na pořádání benefiční akce pro Dětský domov Kralupy nad Vltavou.   
RM schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly č. 11 z § 6171, pol. 5194 na § 6171, pol. 5221 
 
III. Ekonomický 
č.usnesení:13/26/3/01 - Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 9. 2013 
RM bere na vědomí informaci o přehledu pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání v celkové výši 
16,710.228,50 Kč.  
č.usnesení:13/26/3/02 - Rozpočtové opatření č.  26/2013 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 

v rámci Tématického zadání Zkvalitnění životního prostředí.  
Jedná se o splátku ve výši 17.621,- Kč, účelově určenou na akci/projekt Odstranění černých skládek.  
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4122 o 17.621,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 3729 o 17.621,- Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2013 v celkové výši 95.200,- Kč. 

Jedná se o příjmy z pokut za měsíc září 2013 za nedodržení rychlosti v Přemyslově ulici.  
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Na základě smlouvy o pronájmu úsekového měřiče rychlosti s dokumentačním zařízením město platí 
nájemné za užívání zařízení ve výši 30 % z uhrazených částek tj. 34.557,50 Kč. Zbývající část ve výši 
60.642,50 Kč bude převedena do rezervy města.  
navýšení příjmů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2299, pol. 2212 o 95.200,- Kč  
navýšení výdajů kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223, pol. 5164 o 34.557,50 Kč 
                            kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409, pol. 5901 o 60.642,50 Kč. 

 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 395.000,- Kč. 

Jedná se o zálohu dotace ze státního rozpočtu ČR na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4111 o 395.000,- Kč a  
navýšení výdajů kap. č. 4 – odbor správní, § 6114 o 395.000,- Kč. 

 
B. Změny rozpočtu  – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v rámci kap. č. 5 – Realizace investic z § 3113 pol. 6121 org. 112 na § 3111 

pol. 5171 ve výši 37.314,- Kč.  
Jedná se o opravu havarijního stavu střechy schodišťové přístavby na pavilonu „A“ MŠ Generála Klapálka 
v Kralupech nad Vltavou. 

 
2. Převedení finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč z kap. č. 7 – Správa majetku § 6171 pol. 5169 (nákup 

služeb) na kap. č. 1 – Ekonomický odbor § 6171 pol. 5021 (dohody o provedení práce).  
Z důvodu výpovědi firmě, která zajišťovala požární ochranu, a která neplnila své povinnosti, bude uzavřena 
dohoda o provedení práce na výkon stejné činnosti. 

 
IV. RIaSM (realizace investic) 
č.usnesení:13/26/4/01 - PD – Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ  
Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou 
1. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zpracování 
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů v pavilonu „C“ objektu MŠ  
Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“. Zpracování předmětné dokumentace bude zadáno přímo. 
Zhotovitelem bude Ing. Jindřich Matějka, Lutovítova 816, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 199.650 Kč 
vč. DPH. 
 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu na částku 199.650 Kč z kap. 5 6171 6121 (projektové dokumentace – 
celkem) na kap. 5 3113 6121 org. 405. Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci na akci 
„Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů v pavilonu „C“ objektu MŠ Gen. Klapálka v Kralupech n. Vlt.“.  
č.usnesení:13/26/4/02 - „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ – informace o aktuálním stavu 
stavby 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o aktuálním stavu stavby „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou“. 
č.usnesení:13/26/4/03 - Doplnění sociálních zařízení v objektech MŠ a ZŠ 
1. RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o nutných stavebních úpravách v objektech MŠ, ZŠ  
a speciálních škol za účelem splnění hygienických požadavků na počet sociálních zařízení podle vyhlášky  
č. 410/2005 Sb. o hygien. požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí  
a mladistvých. Uvedené náklady budou zařazeny do návrhu rozpočtu odboru RIaSM na rok 2014. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit v letošním roce projektovou dokumentaci na rekonstrukci a rozšíření 
sociálních zařízení v ZŠ Komenského a v ZŠ praktická. Projektová dokumentace bude hrazena z rozpočtu 
odboru RIaSM na rok 2013. 
č.usnesení:13/26/4/04 - „Rekonstrukce komunikace v ulici Karsova v Kralupech nad Vltavou“ – změnový 
list 
1. RM schvaluje provedení víceprací, dle předložených změnových listů v rámci akce „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Karsova v Kralupech nad Vltavou" firmou: Rybář stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, Mělník. 
Celkově bude cena díla navýšena o 418.478,50 Kč vč. DPH. Uvedené finanční náklady budou hrazeny 
z rozpočtu RIaSM na rok 2013 (Rekonstrukce komunikace v ulici Karsova). Se zhotovitelem bude uzavřen 
dodatek SOD č. 1. 
 
2. RM schvaluje prodloužení termínu dokončení díla v rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Karsova 
v Kralupech nad Vltavou“ do 21.12.2013. Důvodem je pozdější předání staveniště zhotoviteli (rekonstrukce 
plynovodu). Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek SOD č. 1. 
č.usnesení:13/26/4/05 - Generální klíč – výběr zhotovitele 
RM schvaluje jako zhotovitele generálního klíče firmu EG – line, a. s., sociální podnik, Nádražní 62, Praha 5. 
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V. RIaSM (správa majetku) 
č.usnesení:13/26/5/01 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč 
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav plyn. přípojky na pozemku  
pp. 470 v k. ú. Lobeč, 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 za prvních 10 bm délky 
trasy a 300,- Kč za každý další bm trasy uložení vedení do pozemků K náhradě za zřízení věcného břemene bude 
připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
2. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemku pp. 470 v k. ú. Lobeč, jehož vlastníkem je město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch Olgy 
Špačkové, Tomkova 489, Kralupy nad Vltavou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč u délky trasy  
do 10 bm uložení do komunikace a 300,- Kč za každý další bm trasy. K náhradě za zřízení věcného břemene 
bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/26/5/02 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Kralupy nad Vltavou a Lobeč - horkovod 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav nově zřízeného horkovodu 
 na pozemcích města Kralupy nad Vltavou pp. 62/4, pp. 62/7, pp. 62/15 a pp. 62/16, vše v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou a pp. 15/6, pp. 27, pp. 36/1, pp. 36/3, pp. 36/10, pp. 48/3, pp. 48/6, pp. 48/69, pp. 68/1, pp. 197/2,  
pp. 199/3, pp. 391, pp. 412/3 a st. 97 vše v k. ú. Lobeč, ve prospěch TAMERO INVEST, s. r. o., IČ: 24781452, 
za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč za prvních 10 bm délky trasy a 300,- Kč za každý další bm trasy 
uložení vedení do pozemků vedených jako ostatní plocha, komunikace a 3.000,- Kč za prvních 10 bm délky 
trasy a 150,- Kč za další bm trasy uložení vedení do ostatních pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši 
stanovené zákonem. 
č.usnesení:13/26/5/03 - Revokace usnesení RM ze dne 4. 10. 2011, č. 11/26/5/06 - zřízení věcného břemene 
v k.ú. Lobeček 
RM mění usnesení RM č. 11/26/5/06 ze dne 4. 10. 2011 takto: 
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN  
na pozemcích města pp. 49/32, 49/34, 49/39, 49/82, 49/85, 49/95, 49/114, 49/115, 49/116, 49/117, 49/119, 
49/121, 49/122, 49/124, 49/125, 49/126, 49/127, 49/128, 50/4, 81/159, 81/162, 81/164, 81/186, 81/187, 81/191, 
81/192, 81/193, 81/194, 81/195, 153/28, 162/1, 162/32, 163/31, 167/1, 182/6, st. 1284, st. 580, st. 2576  
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 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:13/26/5/04 - Výpověď Smlouvy o dílo (úklid čp. 539 Dr. E. Beneše) 
RM schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 439/10/STA na úklidové práce v bytovém domě čp. 539,  
Dr. E. Beneše, uzavřené s firmou JNV – SERVICE, Veronika Bláhová, ke dni 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 bude 
smlouva na úklidové práce v bytovém domě čp. 539, Dr. E. Beneše uzavřena mezi úklidovou firmou 
a Městským bytovým podnikem. 
č.usnesení:13/26/5/05 - Návrh na schválení záměru o nájmu částí pozemku p. č. 81/199, k. ú. Lobeček 
RM schvaluje záměr o pronájmu částí pozemku p. č. 81/199, k. ú. Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou,  
za účelem zřízení rekreační zóny u přilehlých rodinných domů. 
č.usnesení:13/26/5/06 – Bytové záležitosti  
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Cesta brigádníků čp. 679 J** H**ze sociálních důvodů 
na 3 měsíce od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014. 

 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Smetanova čp. 211 B** N** z veřejného zájmu na 
dobu 1 roku od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014. 
 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. *, Dr. E. Beneše čp. 539 J** L** ze sociálních důvodů  
na dobu 3 měsíce od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
VI. odbor SVŠK 
č.usnesení:13/26/6/01 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 1/2010 
RM uděluje, ve smyslu žádosti, výjimku pro FK Kralupy 1901 z Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad 
Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku chce FK Kralupy 
uplatnit na jednorázovou kulturní akci „Taneční zábava“.  
Uvedená akce se bude konat dne 26. 10. 2013 od 20:00 hod. do 27. 10. 2013 do 02:00 hod. 
Místo konání je v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. 
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Předpokládaný počet účastníků je 100 lidí. 
Za dodržení náležitosti OZV č. 1/2010 odpovídá pan Milan Repka. 
č.usnesení:13/26/6/02 - Informace MUDr. Černušákové 
RM bere na vědomí informace MUDr. Černušákové o ukončení provozu neurologické ambulance. 
č.usnesení:13/26/6/03 - Rozpočtová změna v rámci kapitoly 2 
RM schvaluje o změnu rozpočtu v rámci kapitoly č. 2 pro odbor SVŠaK., týkající se pořádání akce „Kotva  
na fest“ 
z kap. 2, § 3429, pol. 5493, org.5666  - 35.000,- Kč 
z kap. SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 
fyzickým osobám, org. podpora společ. kultur. a sport. života 
 
na kap. 2, § 3429, pol. 5222, org. 5666  + 35.000,- Kč  
na kapitolu SVŠaK, § ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. neinvestiční transfery občanským sdružením,  
org. podpora společ. kultur. a sport. života. 
č.usnesení:13/26/6/04 - Žádost přijetí finančního sponzorského daru pro ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
RM schvaluje Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, přijetí 
finančního sponzorského daru v celkové výši 1.178,- Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Dar poskytne Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace,  
na zmírnění následků povodní z června 2013.  
č.usnesení:13/26/6/05 - Přidělení bytu v DPS 
RM schvaluje přidělení bytu č. * na adrese: Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru čp. 1171 V** F**. 
č.usnesení:13/26/6/06 - Minimální preventivní program (prevence kriminality) 
RM doporučuje, aby finanční prostředky na minimální preventivní program byly pro jednotlivé základní školy 
rozdělovány takto: 

Varianta č. 2 – podle počtu dětí 
č.usnesení:13/26/6/07 - MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše – ukončení doplňkové činnosti - ubytování 
RM bere na vědomí ukončení pronájmu ubytovacího zařízení Mateřské školy Kralupy nad Vltavou,  
Dr. E. Beneše v budově na nábřeží J. Holuba čp. 153 s A** Š** standardním způsobem v zákonné 3 měsíční 
lhůtě, která počíná běžet dnem 1. 11. 2013. 
 
VII. ŽP+zeleň  
č.usnesení:13/26/7/01 - Žádost o rozpočtovou změnu 
Odloženo. 
 
VIII. Marketing, dotace 
č.usnesení:13/26/8/01 - Nákup nového vánočního osvětlení na strom do Minic 
1. RM schvaluje nákup vánočního osvětlení na strom v části města Minice od společnosti Ateliér Maur, s. r. o., 
Libušínská 575/82, 326 00  Plzeň za celkovou cenu 42.600,- 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 uvedené akce, a to z důvodu zachování designu vánočního osvětlení. 
č.usnesení:13/26/8/02 - Nákup vánoční dekorace nové radnice a pořízení pevné dekorace nad Mostní ul. 
1. RM schvaluje nákup vánoční dekorace pro novou radnici od společnosti AZ Dekorace, Hložkova 1882,  
765 02 Otrokovice, varianta č. 1 za cenu 130.720 + 57.860 Kč bez DPH. 
 
2. RM schvaluje nákup vánoční dekorace na železnou konstrukci od společnosti AZ Dekorace, Hložkova 1882, 
765 02 Otrokovice, varianta kód TL085 „padající světlo“ za cenu 20.990 Kč bez DPH. 
 
IX. Organizační složky (MěBP, TSM, MěP, KaSS)  
č.usnesení:13/26/9/01 - Výše nájemného pro rok 2014 
RM souhlasí s cenami základního nájemného pro rok 2014 platnými od 01.01.2014 za pronájem bytu: 
bez snížené kvality   68,41 Kč/ m2 
se sníženou kvalitou   61,57 Kč/ m2 
půdní vestavby    39,56 Kč/ m2 
nákladové nájemné 23 bytů v čp. 539 52,50 Kč/ m2 
 
 



str.5 

č.usnesení:13/26/9/02 - Stanovení nové výše měsíčního nájemného za zařizovací předměty v městských 
bytech 
RM schvaluje nové měsíční nájemné za plnění poskytovaná s užíváním bytů - za zařizovací předměty, ve výši 
uvedené v důvodové zprávě. Tato nová výše nájemného za zařizovací předměty se vztahuje na nově přidělené 
byty (v DPS, Chelčického 687 atd.), u stávajících uzavřených nájemních smluv na byty až po výměně 
zařizovacího předmětu. 
č.usnesení:13/26/9/03 - Žádost o vrácení nájemného za sklep v Havlíčkově ul. čp. 900 
RM souhlasí s vrácením nájemného za sklep v Havlíčkově ul. čp. 900 ve výši 10.516 Kč za období od 
01.02.2010 do 30.09.2013  L** H**. 
č.usnesení:13/26/9/04 - Opravy na mostech a lávkách 
RM bere na vědomí předložený soupis provedených prací dle mostních prohlídek vypracovaných firmou 
PONTEX, s. r. o. 
 
XI. Komise, náměty, požadavky, zápisy 
č.usnesení:13/26/11/1 – Zápisy komisí 
RM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 1. 10. 2013, rozpočtové komise dne 14. 10. 2013. 
sportovní komise dne 9. 10. 2013, sociální+zdravotní+prevence kriminality ze dne 25. 9. a 2. 10. 2013.  
č.usnesení:13/26/11/2 – Příspěvky pro FBC Kralupy 
1. RM schvaluje dle došlé žádosti, finanční příspěvek ve výši 4.400,- Kč pro sportovní oddíl Florbal Kralupy. 
Finanční příspěvek má být použit na akci Rookie Floorball Cup 2013, která se koná 26. 10. 2013 na sportovním 
hřišti U Cukrovaru. 
2. RM neschvaluje dle došlé žádosti příspěvek pro sportovní oddíl Florbal Kralupy. FBC požaduje příspěvek  
na akci Gothia Innebandy Cup 2014, který se koná ve Švédsku. Sportovní komise nedoporučuje tuto akci 
podpořit. Dle sportovní komise se nejedná o žádnou postupovou soutěž či turnaj v rámci partnerských měst. 
č.usnesení:13/26/11/3 – Schválení zachování rozdělení financí z loterijního zákona 
Staženo. 
 
XII. Informace na vědomí  
č.usnesení:13/26/12/1 – Přehledové zprávy 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za 09/2013. 
č.usnesení:13/26/12/2 – Přehled smluv uzavřených za 2. čtvrtletí 2013 
RM bere na vědomí Přehled smluv uzavřených městem Kralupy nad Vltavou za 2. čtvrtletí 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta      Libor Lesák, místostarosta 


