Město Děčín
USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 11. května 2004

Usnesení č. RM 0412 10 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude
konat dne 20. května 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
schvaluje.

Usnesení č. RM 0412 11 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměny, které lze poskytnout za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva města, v souladu se zněním zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce člena kontrolního
výboru pro Ing. Jiřího Astera v maximální výši od dne vzniku mandátu člena zastupitelstva
města, Mgr. Danuši Koluchovou v maximální výši od dne zvolení za člena kontrolního
výboru a Mgr. Milana Rosenkrance v maximální výši od dne zvolení za člena kontrolního
výboru dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0412 13 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p. č. 1716/9 ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení
zemního kabelu nn.

Usnesení č. RM 0412 13 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemky p. č. 26 ost. pl., p. č. 118 ost. pl. a p. č. 159/1 ost. pl. v k. ú. Nebočady
věcným břemenem práva vedení optického kabelu pro budoucího oprávněného za cenu
dle “zásad“.
Usnesení č. RM 0412 13 03

Rada města projednala žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce VŠ koleje a
schvaluje
variantu č. 1, tj. prodloužení smlouvy o výpůjčce objektu VŠ koleje č. p. 1265 Děčín I, včetně
st. p. č. 2371 v k. ú. Děčín pro ČVUT FD, se sídlem Konviktská 20, Praha 1, na dobu určitou,
tj. do 31. 12. 2014.
Usnesení č. RM 0412 13 04
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vůči společnosti KREDIT Děčín, a. s.
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0412 13 05
Rada města projednala návrh dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 1. 7. 2002 uzavřené
mezi městem Děčín a HC Děčín s. r. o. a
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 1. 7. 2002, uzavřené mezi městem Děčín
a HC Děčín s. r. o., týkající se pověření HC Děčín s. r. o. k zajišťování všech sportovních
a kulturních akcí na Zimním stadionu v Děčíně, specifikovaném v čl. 2 mandátní smlouvy ze
dne 1. 7. 2002 ode dne účinnosti dodatku po doplnění.

Usnesení č. RM 0412 13 06
Rada města projednala předložený návrh na odpis investice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis investice PD Přístavba spojovacího traktu ZŠ Vilsnická
č. p. 143, Děčín VII, 98 700,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 13 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1157/4 o výměře 1158 m2, p. č. 1158/4
o výměře 14 m2, p. č. 1286/3 o výměře 48 m2, p. č. 1286/4 o výměře 146 m2, p. č. 1149/3
o výměře 10 m2, p. č. 1290/2 o výměře 13 m2, p. č. 348/16 o výměře 617 m2, p. č. 1161/3
o
2
2
2
výměře 81 m , st.p.č. 98/2 o výměře 30 m , p. č. 595/3 o výměře 11 m , p. č. 1300/2
o
výměře 63 m2 a p.č. 631/8 o výměře 55 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb a část st. p. č. 74/1 a
pozemku p. č. 332, dle GP č. 150-15/2004 st.p.č. 74/4 o výměře 174 m2 a pozemku p. č.
2

332/2 o výměře 14 m2, oba v k. ú. Dolní Žleb – majetkoprávní urovnání po stavbě „ČD, DDC,
Optimalizace traťového úseku Děčín – státní hranice SRN, pro Správu železniční dopravní
cesty, stát. org., Praha 8, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 603 140,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0412 13 08
Rada města projednala návrh na pronájem stavby bikrosového hřiště na části pozemku p. č.
2889/1 ost. pl. v k. ú. Podmokly, dle nového GP č. 2426-057/2004 pozemku p. č. 2889/92
ost. pl. v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout stavbu bikrosového hřiště na části pozemku p. č. 2889/1
ost. pl. v k. ú. Podmokly, dle nového GP č. 2426-057/2004 pozemku p. č. 2889/92 ost. pl.
v k. ú. Podmokly o výměře 5227 m2.
Usnesení č. RM 0412 13 09
Rada města projednala žádost paní Taberyové o prominutí poplatku z prodlení při placení
nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
paní Taberyové na 10% dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0412 13 10
Rada města projednala informace o návrhu na opatření proti vzniku víceprací u stavebních
akcí a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0412 13 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 993 o výměře 339 m2
v k. ú. Boletice nad Labem jako přístup k pozemkům p. č. 905, p. č. 902, p. č. 898 a p. č.
894 v k. ú. Boletice nad Labem.

Usnesení č. RM 0412 13 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 73/2 o
výměře 56 m2, pozemek p. č. 278/1 o výměře 110 m2 a část pozemku p. č. 278/2 o výměře dle
GP vše v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu a zázemí k domu na st. p. č. 79/2.

Usnesení č. RM 0412 13 13
Rada města projednala návrh na prodej a zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú.
Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 493 o výměře 158 m2 v
k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Kosejkovy z Děčína,
za cenu 1 580,--Kč + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu
dle GP č. 180-015/2004 a to bezúplatně pro vlastníka nemovitosti – pozemku p. č. 337/3
v k. ú. Chlum u Děčína.

Usnesení č. RM 0412 13 14
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků a to:
-

z majetku města pozemek p. č. 1290/2 o výměře 103 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 25 750,--Kč + ostatní náklady do vlastnictví
Mechaniky Teplice, výrobního družstva, Masarykova 31, Teplice;
do majetku města pozemek p. č. 369/8 o výměře 84 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 12 600,- Kč + ostatní náklady z vlastnictví Mechaniky
Teplice, výrobního družstva, Masarykova 31, Teplice.

Usnesení č. RM 0412 13 15
Rada města projednala na svém zasedání návrh na prodloužení nájemního vztahu k pozemku
p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k pozemku p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly, uzavřeného
s panem Ivanem Kalašem z Děčína, za účelem provozování pneuservisu, na dobu určitou do
31. 12. 2010.

Usnesení č. RM 0412 13 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2927/11 o výměře 276 m2
v k. ú . Podmokly – majetkoprávní urovnání s podmínkou zatížení pozemku věcným břemen
práva jízdy a chůze k nemovitosti p. č. 2927/10 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0412 14 01
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 649 ul. Kamenická 45, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 649 ul. Kamenická 45, Děčín II, do 20. 8. 2004.

Usnesení č. RM 0412 14 02
Rada města projednala návrh předkládacích cen u objektu č. p. 770 ul. El. Krásnohorské 40,
Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu bytové jednotky č. 770/2 v objektu č. p. 770
ul. El. Krásnohorské 40, Děčín II, s podílem 1512/3086 na společných částech domu a na
pozemku p. č. 1042/1 zastavěná plocha, celý pozemek p. č. 1043/2 zahrada a ½ pozemku
p. č. 1043/3 zahrada v k. ú. Děčín ve výši 698 900,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 03
Rada města projednala návrh předkládacích cen u objektu č. p. 770 ul. El. Krásnohorské 40,
Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat podíl 1574/3086 na pozemku
p. č. 1042/1 zast. plocha, celý pozemek p. č. 1043/1 zahrada a ½ pozemku p. č. 1043/3
zahrada v k. ú. Děčín k bytové jednotce č. 770/1 v objektu č. p. 770 ul. El. Krásnohorské 40,
Děčín II, za cenu ve výši 196 700,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 04
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu č. p. 744 ul. Lužická 11, Děčín II,
s pozemkem p. č. 756 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej objektu č. p. 744 ul. Lužická 11, Děčín
II, s pozemkem p. č. 756 v k. ú. Děčín za předkládací cenu dle nového znaleckého posudku.
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Usnesení č. RM 0412 14 05
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 317/2004/RKS/377 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 377 ul. Čs. partyzánů, včetně pozemku
st. p. č. 832/5 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
Dagmar Tia, Děčín a Eduard Tia, Děčín
kupní cena 1 150 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20 %, tj. 129 750,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 06
Rada města projednala návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 175/2001/RKS/676 ze dne
30. 8. 2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro
prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - jednotky v budově č. p. 676 ul. Palackého,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 951 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
8. Lucie Jersenská z Děčína,
byt. j. č. 676/2 včetně podílu 393/3522 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 67 203,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek dle čl.VIII, odst.1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
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Usnesení č. RM 0412 14 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 290/2004/RKS/301/7 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 301/7 v budově č. p. 300, 301, 302,
303 ul. Oblouková a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 360/50261
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Alexander Horváth z Děčína
za nabídnutou cenu 190 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitního potrubí
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude e poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 291/2004/RKS/301/22 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 301/22 v budově č. p. 300, 301, 302,
303 ul. Oblouková a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 360/50261 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Marie Barcalová z Děčína
za nabídnutou cenu 160 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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-

nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitního potrubí

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 292/2004/RKS/627/1 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 627/1 v budově č. p. 627 ul. Palackého
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 590/3355 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 952 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagmar Tia z Děčína
za nabídnutou cenu 135 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- zachovat a strpět právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 952 na p. č. 953 v k. ú. Podmokly
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

RM 0412 14 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 293/2004/RKS/171/9 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 171/9 v budově č. p. 171, 172 ul.
Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 790/28416 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny u Děčína, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Jiří a Dagmar Pexovi z Děčína
za nabídnutou cenu 184 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- při ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 11
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 294/2004/RKS/313/2 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 313/2 v budově č. p. 313 ul. Přímá
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 295/14271 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 811, 812 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Šárka Větrovcová z Děčína
za nabídnutou cenu 130 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0412 14 12
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 295/2004/RKS/402/7 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 402/7 v budově č. p. 399, 400, 401,
402 ul. Pražská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 419/29200 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 832/17 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Sdružení RIO, s. r. o. se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené panem
Martinem Šmalclem z Děčína
za nabídnutou cenu 76 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s. spolu
s umožněním přístupu
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 296/2004/RKS/278/6 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 278/6 v budově č. p. 278, 279
ul. Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 783/21090 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 798 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Václav Donda z Děčína a
Iveta Dondová, Jílové u Děčína
za nabídnutou cenu 230 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- při ohrožení ČR budou v budově vybudovány protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
10

-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě
platby před vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 297/2004/RKS/301/21 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 301/21 v budově č. p. 300, 301
ul.
Vítova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 606/26577 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 816 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Sdružení RIO, s. r. o., se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené panem
Martinem Šmalclem z Děčína
za nabídnutou cenu 130 862,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 15
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 298/2004/RKS/656/6 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 656/6 v budově č. p. 656 ul.
Bezručova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 1187/7403 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1201 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jaroslav Pobříslo z Děčína
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za nabídnutou cenu 160 637,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- zachovat a strpět právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 1201 v k. ú. Podmokly
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s.,
spolu s umožněním přístupu
- jednat s městem Děčín o zřízení cyklistické stezky přes stávající pozemek p. č. 1201
v k. ú. Podmokly, pokud město Děčín k jejímu vybudování přistoupí a dále závazek
uzavřít s městem smlouvu o podmínkách provozování této stezky. V případě realizace
záměru města vybudovat přes pozemek p. č. 1201 v k. ú. Podmokly cyklistickou stezku
uhradí
město veškeré náklady s touto realizací spojené (geometrické oddělení
pozemku, vklad GP do katastru nemovitostí apod.)
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 16
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 299/2004/RKS/1105/3 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1105/3 v budově č. p. 1105
ul.
Čs. armády a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 989/6540 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 345 a spoluvlastnických podílů ve výši 989/6540
na vedlejším pozemku p. č. 346 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Stanislav a Vladimíra Pavlovi z Děčína
za nabídnutou cenu 194 551,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0412 14 17
Rada města projednala žádost paní Jany Tierbergerové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 172/17
v objektu č. p. 172 ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, paní Janě Tierbergerové za nabídkovou
cenu navýšenou o 10%, tj. 78 417,--Kč + náklady za opravy ve výši 246,--Kč, tj. celkem
78 663,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 18
Rada města projednala žádost paní Ivany Bašistové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1220/12
v objektu č. p. 1220 ul. Pohraniční, Děčín I, paní Ivaně Bašistové za nabídkovou cenu
navýšenou o 10%, tj. 118 645,--Kč + náklady za opravy ve výši 906,--Kč, tj. celkem
119 551,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 19
Rada města projednala žádost pana Jiřího Gavruna o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 300/23
v objektu č. p. 300 ul. Oblouková, Děčín III, panu Jiřímu Gavrunovi za nabídkovou cenu
navýšenou o 10%, tj. 119 820,--Kč + náklady za opravy ve výši 1 618,-- Kč, tj. celkem
121 438,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 20
Rada města projednala žádost pana Jindřicha Milichovského o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 354/57
v objektu č. p. 354 ul. Žerotínova 354, Děčín III, panu Jindřichu Milichovskému za
nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. 55 529,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 14 21
Rada města projednala žádost paní Anny Dzurkové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 585/8
v objektu č. p. 585 ul. Bezručova, Děčín IV, paní Anně Dzurkové za nabídkovou cenu
navýšenou o 10%, tj. 108 346,--Kč.
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Usnesení č. RM 0412 14 22
Rada města projednala žádost pana Václava Šturmy o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnutí slevy
z nabídkové ceny bytové jednotky č. 401/2 v objektu č. p. 401 ul. Pražská, Děčín XXXII,
s přihlédnutím na závazky bytové jednotky.

Usnesení č. RM 0412 14 23
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 256/17 v objektu č. p. 256
ul. Teplická, Děčín IX a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 256/17
v objektu č. p. 256 ul. Teplická, Děčín IX, panu Vilému Musilovi za nabídnutou cenu
165 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0412 16 01
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti včetně návrhu na
doplatek odměn za rok 2003 a stanovení hmotných a věcných ukazatelů ředitelů řízených
příspěvkových organizací na rok 2004 a
schvaluje
1) návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Děčína, řízených
odborem SVAZ:
DD Kamenická 195,Děčín II - Mgr. Radek Michálek , ÚSP Horní Žleb - Jan Tomsa a
ÚSP DOMINO, Boletice - Mgr. Alena Šestáková ve výši dle důvodové zprávy
2) vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2003 ředitelů příspěvkových organizací
řízených odborem SVAZ
3) stanovení hmotných a věcných ukazatelů na rok 2004 ředitelům příspěvkových organizací
řízených odborem SVAZ.

Usnesení č. RM 0412 16 02
Rada města projednala materiál návrh rozpočtového opatření a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit
1) rozpočtové opatření z položky mikrojesle na položku Krizová poradna - poradna pro
rodinu a mezilidské vztahy ve výši 120 tis. Kč a Komunitní plánování ve výši 80 tis. Kč
2) návrh smlouvy o poskytnutí dotace na spoluúčast města na projektu Krizová poradna –
poradna pro rodinu a mezilidské vztahy.
Usnesení č. RM 0412 16 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace pro organizace a občanská
sdružení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací organizacím a sdružením dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0412 19 01
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti včetně návrhu na
doplatek odměn za rok 2003 a stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů řízených
příspěvkových organizací na rok 2004 a
schvaluje
1) poskytnutí doplatku odměn za rok 2003 ředitelům: Děčínský zámek a Společenský dům
Střelnice, příspěvková organizace, Labská ul. 691, Děčín I – Ing. Pavlu Pflanzerovi,
Kulturní a společenské středisko města Děčína, příspěvková organizace, Divišova ul.
217/8, Děčín IV – Jaroslavě Šulckové, Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
Teplická ul. 75, Děčín IV – Mgr. Janetě Benešové, Městská knihovna Děčín, příspěvková
organizace, Raisova 1155/3, Děčín IV – Mgr. Ladislavu Zoubkovi, Zoologická zahrada
Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, Žižkova 1286/15, Děčín IV –
Ing. Lubomíru Moudrému, dle důvodové zprávy
2) stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok
2004: Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace, Labská ul.
691, Děčín I – Ing. Pavel Pflanzer, Kulturní a společenské středisko města Děčína,
příspěvková organizace, Divišova ul. 217/8, Děčín IV – Jaroslava Šulcková, Městské
divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická ul. 75, Děčín IV – MgA. Petr Michálek,
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace, Raisova 1155/3, Děčín IV –
Mgr. Ladislav Zoubek, Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, Žižkova 1286/15, Děčín IV – Ing. Lubomír Moudrý, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0412 19 02
Rada města projednala Informativní zprávu o plnění úkolů zakotvených ve Strategickém
plánu rozvoje města Děčína za rok 2003 a rozhodnutí
odkládá
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s tím, že přepracovaný materiál bude předložen do jednání rady města v 06/04.

Usnesení č. RM 0412 19 03
Rada města projednala znění smluv o poskytnutí dotací občanským sdružením v oblasti
mládeže a kultury v roce 2004 a

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací občanským sdružením
v oblasti mládeže a kultury v roce 2004 v předloženém znění.

Usnesení č. RM 0412 19 04
Rada města projednala návrh „Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004, kterou se doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 3/2002, o závazné části Územního plánu města Děčín “ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností
od 15. dne po jejím vyhlášení.

Usnesení č. RM 0412 19 05
Rada města projednala žádost společnosti TV WALK, která vyrábí pro ČT cyklus
cestopisných dokumentů „PO STOPÁCH“ a
souhlasí
s natáčením cestopisného dokumentu „PO STOPÁCH“ ve městě Děčín, který bude věnován
děčínskému rodákovi Dr. M. Tyršovi.

Usnesení č. RM 0412 19 06
Rada města projednala realizaci projektu „Zapojení nezaměstnaných do pomoci děčínským
domácnostem postiženým povodněmi“ a tuto
bere na vědomí
s tím, že vyslovuje poděkování sdružení Arnika za pomoc občanům postiženým povodní.
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Usnesení č. RM 0412 20 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1571 – ostatní komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva vedení plynovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na
tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě za cenu dle “Zásad“.

Usnesení č. RM 0412 20 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2590 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení vodovodní, plynové a el. přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky stavby RD umístěné na pozemku p č. 2600/1 v k. ú.
Podmokly za cenu dle “Zásad“.

Usnesení č. RM 0412 20 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 415 – ostatní komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva vedení plynové a el. přípojky a část pozemku p. č. 393/2 – zahrada, pozemek
p. č. 392/2 – zbořeniště a pozemek p. č. 391 – ostatní komunikace v k. ú. Boletice nad Labem
věcným břemenem práva vedení kanalizační a vodovodní přípojky přes tyto pozemky včetně
práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 393/4 v k. ú. Boletice nad
Labem za cenu dle “Zásad“.

Usnesení č. RM 0412 20 04
Rada města na svém zasedání projednala informaci o poškozování domu – Oblouková ulice
na základě stížnosti Hany a Zbyňka Andrášových a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0412 21 01
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Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací za rok 2003 a

ředitelů řízených

schvaluje
vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů řízených příspěvkových organizací
na úseku školství za rok 2003.
Usnesení č. RM 0412 21 02
Rada města projednala stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů řízených
příspěvkových organizací na rok 2004 a
schvaluje
stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na úseku
školství na rok 2004:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12 – Božena Šmídová, Mateřská škola Děčín II,
Liliová 277/1 – Irena Michálková, Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr.Jaroslava Vatalová, Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372 – Jana Zahradníková,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3 - Mgr. Stanislav Vavřina, Základní škola
Děčín II, Kamenická 1145 - Mgr. Ludmila Lacinová, Základní škola Děčín II, Vrchlického
630/5 - Mgr. Josef Herclík, Základní škola Děčín III, Březová 369/25 - Mgr. Ivan Slavík,
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14 - Mgr. Alena Zemanová, Základní škola
Děčín VI, Na Stráni 879/2 - Mgr. Vít Průša, Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5 Mgr. Miroslav Samler, Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12 - Mgr. Jiří Olša,
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330 - Mgr. Jan Bašta, Základní škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177 - Mgr. Věra Floriánová, Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 Mgr.
Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13 - Miluše Procházková,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3 - Eva Drescherová, Dům dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 344/38 - Zdeněk Kult.

Usnesení č. RM 0412 21 03
Rada města projednala návrh na odměnu ředitelce Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1,
paní Ireně Michálkové a
schvaluje
odměnu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0412 21 04
Rada města projednala znění smluv o poskytnutí dotací sportovním subjektům v roce 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací sportovním subjektům
v roce 2004 v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 0412 21 05
Rada města projednala žádost o přesun Kontaktního a poradenského centra pro drogově
závislé, poradny pro rodiče do náhradních prostor na dobu určitou a
rozhodla
o přesunu tohoto zařízení do náhradních prostor v objektu bývalých Pozemních staveb Děčín
v Želenicích a to v případě, že po prověření všech možností, nebude nalezen jiný vhodný
prostor v některém z objektů ve vlastnictví města Děčín a s tím, že budou respektovány
závazky vyplývající z kupní smlouvy na objekt Husovo náměstí 66/8, Děčín IV.

Usnesení č. RM 0412 50 01
Rada města projednala problematiku pohřebnictví a
schvaluje
1. Aktualizovaný řád veřejného pohřebiště města Děčín.
2. Smlouvu o nájmu hrobového místa a pověření odboru správy majetku města MěÚ Děčín,
k zastupování města ve věci sjednávání a podpisu těchto smluv.
3. Smlouvu o provádění prací na veřejných pohřebištích (hřbitovech) města Děčín a pověření
vedoucího odboru ŽP MěÚ Děčín, k zastupování města ve věci sjednávání a podpisu
těchto smluv.

Usnesení č. RM 0412 50 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města
k. ú. Děčín - Staré Město a

a prodej pozemku v

neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0409 13 63 ze dne 06. 4. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 194 (dle GP
č. 526-186/2003 se jedná o pozemek p. č. 194/1 o výměře 582 m2) v k. ú. Děčín - Staré Město
manželům Martině Juhnové z Děčína a Romanu Juhnovi z Děčína,
se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 49 100,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0412 50 03
Rada města nabídku Ministerstva vnitra, týkající se zapojení do projektu podpory jakosti
„Implementace modelů CAF do organizací územní veřejné správy v České republice a
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souhlasí
se zapojením Městského úřadu Děčín do projektu podpory jakosti „ Implementace modelů
CAF do organizací územní veřejné správy v České republice“.

Usnesení č. RM 0412 50 04
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti včetně návrhu na
doplatek odměny za rok 2003 a stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele řízené
příspěvkové organizace na rok 2004 a
schvaluje
1. poskytnutí doplatku odměny za rok 2003 řediteli Lesního úřadu Děčín, příspěvkové
organizace, se sídlem Jindřichova ul. 337, 405 05 Děčín IX, Ing. Pavlu Filipovi,
dle důvodové zprávy,
2. návrh stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele Lesního úřadu Děčín,
příspěvkové organizace, Ing. Pavla Filipa, na rok 2004, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0412 50 05
Rada města projednala návrh na uzavření mandátní smlouvy na inženýrskou činnost
a technický dozor investora a
schvaluje
uzavření mandátní smlouvy na výkon stavebního dozoru stavby – TDI „Přístavba sportovní
haly Maroldova ul. Děčín“ mezi městem Děčín a Gabrielou Hrubou – Česká stavební
kancelář, se sídlem Lázeňská 2, Děčín I, s tím, že starosta města projedná výši úplaty a
doplnění obsahu mandátní smlouvy ve smyslu připomínek rady města s tím, že návrh
mandátní smlouvy bude předložen do jednání rady města.

Usnesení č. RM 0412 50 06
Rada města projednala informaci o hostování lodi Tajemství – Divadlo bratří Formanů –
v červnu 2004 v Děčíně a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0412 50 07
Rada města projednala návrh na pověření a
doporučuje
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zastupitelstvu města
1. pověřit starostu města účastí na dražbě pozemků p. č. 250/4 o výměře
447 m2 a p. č. 252/1 o výměře 1106 m2 v k. ú. Děčín
2. vzít na vědomí složení dražební jistoty ve výši 50 000,--Kč v souvislosti s dražební
vyhláškou č. 06/04/2004 veřejné dražby dobrovolné.

Usnesení č. RM 0412 50 08
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. prodej části pozemku p. č. 1048 (dle GP č. 2392-9/2004 pozemek p. č. 1048/2 o výměře
273 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím jako zázemí k objektům
č. p. 795, č. p. 743 a č. p. 742 v k. ú. Podmokly a to ve výši ideální 1/3 vlastníkům
bytových jednotek v domě č. p. 795 Raisova 22, Děčín IV, a ideální 1/3 vlastníkům
bytových jednotek v domě č. p. 743 Raisova 18, Děčín IV, a ideální 1/3 vlastníkům domu
č. p. 742 Raisova 20, Děčín IV, dle výpisů z katastru nemovitostí dle důvodové zprávy,
které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu za cenu 6 825,--Kč + ostatní náklady a
2. ponechání části pozemku p. č. 1048 (dle GP č. 2392-9/2004 pozemek p. č. 1048/1 o
výměře 130 m2) v k. ú. Podmokly i nadále v majetku města.

Usnesení č. RM 0412 50 09
Rada města projednala návrh na revokace usnesení a prodej pozemku v k. ú.
Horní Oldřichov a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rada města č. RM 0324 089 ze dne 26. 8. 2003 ve smyslu
vypuštění textu „po vydání územního rozhodnutí“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 0308 0764 ze dne 11. 9. 2003 ve smyslu vypuštění
textu „po vydání územního rozhodnutí“ a
2. variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 1014/15 o výměře 556 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Karla a Zděnku Vobinuškovy z Děčína,
za cenu 13 900,--Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0412 50 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1579/1 v k. ú.
Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, za účelem
umožnění přístupu k budoucí zástavbě RD.

Usnesení č. RM 0412 60 01
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
-

z vlastnictví města Děčín část p.p.č. 3711/1 a část p.p.č. 3717/1 k.ú. Podmokly, dle GP č.
2427-49/2004 p.p.č. 3711/10 o výměře 262 m2

-

do vlastnictví města část p.p.č. 3711/7 k.ú. Podmokly, dle GP č. 2427-49/2004 p.p.č.
3711/9 o výměře 378 m2.

Usnesení č. RM 0412 60 02
Rada města projednala problematiku, týkající se výběrového řízení na výběr poradce pro
prodej majoritního podílu v TS a. s. Děčín a
schvaluje
1. realizaci služby „Výběr poradce pro prodej majoritního podílu v TS a. s. Děčín
2. seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.

Usnesení č. RM 0412 60 03
Rada města projednala námitku k vyloučení z veřejné zakázky, podanou firmou VAKUTEX
s. r. o. Chomutov a
schvaluje
zamítnutí podané námitky.
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Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta
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