Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 3. října 2006
Usnesení č. RM 06 21 29 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 19. 10. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 21 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení RM č. 1299/99

vedoucí OR

DK 01/2007.

Usnesení č. RM 06 21 32 01
Rada města projednala návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Jiřího Simandla do funkce přísedících Okresního
soudu v Děčíně.
Usnesení č. RM 06 21 34 01
Rada města projednala žádost ZO SCHK Děčín o poskytnutí příspěvku na zajištění druhé
letošní "Národní výstavy koček" a
rozhodla
poskytnout příspěvek na uvedenou akci ve výši 10 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 21 35 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu Statutárního města Děčín za srpen 2006 a

schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 10.093 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 10.093 tis. Kč včetně návrhu na využití odvodu výtěžku z provozování
výherních hracích přístrojů ve výši 389 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 21 36 01
Rada města projednala Smlouvu o smlouvě budoucí a Smlouvu o provedení překládky
podzemního vedení zařízení veřejné komunikační sítě, která je v majetku společnosti
– Telefónica O2 Czech Republic, a. s. - záliv MHD na Teplické ulici a
rozhodla
o uzavření smluv.
Usnesení č. RM 06 21 37 01
Rada města projednala žádost paní Marie Barcalové z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu č. p. 79
a č. p. 80 ul. Loubská, Děčín XIII, do 30. 11. 2006.
Usnesení č. RM 06 21 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly, v k. ú.
- Staré Město a v k. ú. Chrochvice a

Děčín

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky:
1. p. č. 2636 o výměře 150 m2, p. č. 490/3 o výměře 6 m2, p. č. 490/4 o výměře 1 m2 vše
v k. ú. Podmokly a
2. p. č. 265 o výměře 100 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město a
3. části pozemků p. č. 359 a p. č. 403/4 dle GP č. 381-50/2004 nově označené jako pozemky
p. č. 359/3 o výměře 58 m2 a p. č. 359/4 o výměře 4 m2 vše v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 06 21 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 682/2 včetně staveb na něm umístěných
v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 682/2 o výměře 114 m 2
včetně staveb na něm umístěných v k. ú. Děčín - Staré Město.
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Usnesení č. RM 06 21 37 04
Rada města projednala návrh na vklad pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Děčín - Staré Město
a dle varianty č. 1
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vklad částí pozemku p. č. 2636/2 v k. ú. Děčín, dle GP
č. 1483-131/2002 ozn. jako pozemek p. č. 2636/19 o výměře 616 m2 a pozemek p. č. 2636/2
o výměře 460 m2, části pozemku p. č. 300, dle GP č. 598-071/2005 ozn. jako pozemek p. č.
300 o výměře 7309 m2, pozemek p. č. 306/1 o výměře 300 m2 a pozemek p. č. 286 o výměře
484 m2 vše v k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku
společnosti Technické služby Děčín a. s., Březová 402, Děčín III, formou navýšení
základního kapitálu.
Usnesení č. RM 06 21 37 05
Rada města projednala žádost manželů Stružinských ze dne 16. 6. 2006 a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 18 04 46 ze dne 22. 8. 2006, týkající se započtení
zhodnocení pozemků v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 04 46 ze dne 15. 9. 2006,
týkající se započtení zhodnocení pozemků v plném znění a
2. schválit zhodnocení pozemků zámkovou dlažbou a opěrnými zídkami ve výši
2.411.351,00 Kč na základě vyčíslení zhodnocení předmětných pozemků dle rozpočtu,
zpracovaného autorizovaným technikem pro pozemní stavby vůči pohledávce města
Děčín u manželů Stružinských z Děčína a
3. schválit uzavření kupní smlouvy na výkup zámkové dlažby a obrubníků na částech
pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín od manželů Libora a Lenky Stružinských z Děčína
za cenu 2.411.351,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 21 37 06
Rada města projednala žádost o poskytnutí finanční dotace na provoz koupaliště Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit poskytnutí finanční dotace na provoz koupaliště
Nebočady pro rok 2007 pro paní Martinu Juhnovou z Děčína ve výši 150.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 21 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 5/2006/OMH o odprodeji nebytového
objektu - garáže a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytového objektu - garáže na pozemku p. č. 212/5
včetně pozemku p. č. 212/5 zast. plocha o výměře 21 m² v k. ú. Děčín – Staré Město
kupující: manželé Brachovi z Děčína, za kupní cenu 48.188,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a případné náklady
na řešení oprav.
Usnesení č. RM 06 21 37 08
Rada města projednala žádost MUDr. Krátkého o snížení nájemného za nebytové prostory a
neschvaluje
prominutí úhrady nájemného o podíl na společně užívaných nebytových prostorech v objektu
Lodní 1407/6, Děčín I, s účinností od 1. 10. 2006.
Usnesení č. RM 06 21 37 09
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o ploše 8 m² v suterénu Základní školy, Na Stráni 879/2,
Děčín VI, na dobu neurčitou za nájemné 500,--Kč/měsíc za účelem prodeje potravin pro žáky
a zaměstnance školy, pro paní Alenu Novotnou, bytem Klostermannova 1779/52, Děčín VI.
Usnesení č. RM 06 21 37 10
Rada města projednala žádost pana Libora Mašky o souhlas s užíváním části tělocvičny a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
k užívání části tělocvičny v objektu č. p. 143 Vilsnická 65, Děčín VII, za účelem sportovní
přípravy pro pana Libora Mašku z Děčína, na dobu neurčitou, za poplatek ve výši 200,00 Kč
měsíčně a úhradu za spotřebovanou el. energii za podmínky, že případnou škodu odstraní
na vlastní náklady.
Usnesení č. RM 06 21 37 11
Rada města projednala žádost o vrácení finančních prostředků investovaných do objektu
č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII, a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 06 21 37 12
Rada města projednala problematiku, týkající se bytové jednotky č. 5 v domě č. p. 1333/14
Dvořákova ul., Děčín II, a dle varianty č. 1
rozhodla
1. neuzavírat nájemní smlouvu na užívání bytové jednotky č. 5 v domě č. p. 1333/14
Dvořákova ul., Děčín II, s Mgr. Petrem Horákem a
2. podat proti Mgr. Janě Horákové a Mgr. Petru Horákovi žalobu na vyklizení v případě,
že bytovou jednotku nevyklidí a nevrátí zpět pronajímateli.
Usnesení č. RM 06 21 37 13
Rada města projednala žádost pana Miroslava Matoucha o změnu koncepce prodeje obytných
objektů a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu koncepce prodeje obytných objektů, tzn. zařadit č. p. 569
ul. Kamenická, Děčín II a č. p. 610 ul. Kamenická, Děčín II, do prodeje.
Usnesení č. RM 06 21 37 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 411/2006/RKS/1334/24 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 09 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 02 07 ze dne 20. 4. 2006 v plném znění
2) prodej bytové jednotky č. 1334/24 v budově č. p. 1334 ul. Dvořákova, Děčín II,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 736/15890 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1250/21 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Jaroslav Spěváček ze Srbské Kamenice a Jana Spěváčková z Děčína
za nabídnutou cenu 460.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 21 37 15
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 412/2006/RKS/1318/16 o odprodeji bytové
jednotky 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. 1318/16 v budově č. p. 1318
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 980/30162
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/11 v k. ú. Děčín dle GP
č. 1636-065/2004, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Lubomír Buchal z Děčína, za nabídnutou cenu 215.263,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů
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 06 21 38 01
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací v rámci 2. kola dotačního
řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a návrhy smluv organizacím a sdružením
poskytujícím sociální služby a
rozhodla
o poskytnutí dotací do 50.000,00 Kč na subjekt dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv na poskytnutí dotací v rámci 2. kola
dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví organizacím a sdružením,
poskytujícím sociální služby, dle důvodové zprávy a návrhů smluv, které tvoří její přílohu.
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Usnesení č. RM 06 21 38 02
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50.000,00 Kč
na subjekt v rámci 2. kola dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a návrhy
smluv o poskytnutí dotace organizacím a sdružením poskytujícím sociální služby a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o poskytnutí finančních dotací nad 50.000,00 Kč na subjekt v rámci 2. kola dotačního
řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotace s organizacemi a sdruženími, poskytujícími
sociální služby, dle důvodové zprávy a návrhů smluv (které tvoří její přílohu).
Usnesení č. RM 06 21 38 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace
Mateřskému centru Bělásek a uzavření smlouvy a

ve výši 50.000,00 Kč

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o poskytnutí finanční dotace Mateřskému centru Bělásek ve výši 50 000,00 Kč a
2) o uzavření smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 21 38 04
Rada města projednala smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 750 tis. Kč občanskému sdružení
Jurta na 3. etapu rekonstrukce areálu chráněných ručních dílen Jurta v Děčíně – Nebočadech a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy, dle důvodové zprávy a dle návrhu
smlouvy, který tvoří její přílohu.
Usnesení č. RM 06 21 38 05
Rada města projednala žádost Ústeckého kraje o předložení návrhu na jmenování člena
dozorčí rady veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení – Nemocnice Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města předložit návrh na jmenování Mgr. Václava Lešanovského členem
dozorčí rady veřejného neziskového ústavního zařízení – Nemocnice Děčín dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 06 21 50 01
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na předmět veřejné zakázky: “Domov důchodců – projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení včetně inženýrské činnosti a zajištění územního rozhodnutí
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a stavebního povolení” a
rozhodla
1/ o vyřazení 2 uchazečů - pro podání nabídek po uplynutí lhůty pro podávání nabídek a
2/ o vyloučení 3 uchazečů - pro neúplné nabídky a
3/ o zadání této veřejné zakázky uchazeči Ing. Miloslavu Mikynovi, M – PROJEKCE a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
doplnit návrh smlouvy se zhotovitelem dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
a dle protokolu o jednání hodnotící komise.
Termín kontroly: 11/06.
Usnesení č. RM 06 21 50 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků
p. č. 1282/1, p. č. 1282/22 a p. č. 1282/23 vše v k. ú. Prostřední Žleb mezi Povodím Labe,
s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (jako budoucím povinným z věcného břemene)
a Statutárním městem Děčín (jako budoucím oprávněným z věcného břemene) za úplatu
ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 15,00 Kč za 1 m2 plochy věcného břemene
(dle geometrického plánu, který bude vyhotoven), minimálně 1.000,00 Kč, ke které
se připočte 19 % DPH po doplnění a
pověřuje
primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. RM 06 21 50 03
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 41 o výměře 187 m2 a části
pozemku p. č. 42 o výměře 77 m2 v k. ú. Prostřední Žleb mezi městem Děčín a vlastníkem
pozemků – panem Milanem Tvrzem z Hořic, za roční nájemné 10,--Kč/m2, pro účely trvalé
stavby „Cyklistická stezka Vídeň – Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb,
Čertova voda“ a
pověřuje
primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. RM 06 21 50 04
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Rada města projednala návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury a tento
bere na
a
ukládá

vědomí

vedoucímu místního hospodářství a majetku města
dopracovat bod 3/ důvodové zprávy dle požadavku rady města s tím, že nový návrh bude
předložen do jednání rady města dne 17. 10. 2006.
Termín kontroly: 11/06.
Usnesení č. RM 06 21 50 05
Rada města projednala dodatky – změny – ke zřizovacím listinám a příkazní smlouvě
řízených příspěvkových organizací Lesní úřad Děčín a Zoologická zahrada Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině p. o. Lesní závod Děčín,
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině p. o. Zoologická zahrada Děčín a uzavření Dodatku č. 2
k příkazní smlouvě uzavřené s p. o. Zoologická zahrada Děčín.
Usnesení č. RM 06 21 60 01
Rada města projednala problematiku „Zadávací řízení na předmět zakázky: Oprava elektro
instalace v objektu zimního stadionu v Děčíně“ a
schvaluje
navržený postup zadávacího řízení dle důvodové zprávy
Usnesení č. RM 06 21 60 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se návrhu dohody
na příspěvky obce Malšovice na obědy odebrané ve školním roce 2005/2006 z MŠ Děčín XII,
Chmelnická 44, která spadá pod ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 a
schvaluje
a) revokaci usnesení rady města č. RM 06 20 39 03-V ze dne 19. 9. 2006 v plném znění a
b) úhradu ze strany obce Malšovice Statutárnímu městu Děčín za režijní výdaje za stravování
žáků ZŠ Malšovice (zřizovatelem je obec Malšovice), kteří se stravují v jídelně MŠ
Děčín XII, Chmelnická 44 (zřizovatelem je Statutární město Děčín), a to ve výši 9,00 Kč
za jeden odebraný oběd ve školním roce 2005/2006 a
bere

na

vědomí

zálohový způsob úhrady skutečných režijních nákladů za stravování žáků ZŠ Malšovice
ve školní jídelně MŠ Děčín XII, Chmelnická 44, ve školním roce 2006/2007.
Usnesení č. RM 06 21 60 03
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Rada města projednala návrh na určení náhradního místa pro konání svatebních obřadů
ve dnech 7. 10. a 14. 10. 2006 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 21 60 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 04/06/0MH o odprodeji nebytového
objektu č. p. 394 včetně pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 394, část obce Děčín III – Staré Město,
postaveném na pozemku p. č. 445/1 včetně pozemku p. č. 445/1 zast. pl., pozemku p. č. 444/1
ost. pl. a pozemku p. č. 446/1 ost. pl. vše v k. ú. Děčín – Staré Město pro kupujícího:
Sbor Křesťanské společenství Děčín, se sídlem Na Pěšině 283, Děčín IX – Bynov, za kupní
cenu 1.000.000,00 Kč s tím, že se kupující v kupní smlouvě zaváže ke splnění následujících
povinností:
-

-

-

kupující se zavazuje v celém 1. NP objektu č. p.394, část obce Děčín III - Staré Město,
postaveném na pozemku p. č. 445/1, vše v k. ú. Děčín - Staré Město (půdorys 1. NP
je přílohou smlouvy) vybudovat a nejpozději ke dni, kdy bude příslušným
katastrálním úřadem povolen vklad vlastnického práva k výše uvedené nemovitosti
v jeho prospěch, zahájit provozování denního nízkoprahového centra pro bezdomovce
a zajištění základních ambulantních služeb pro tuto cílovou skupinu v následujícím
rozsahu: zřízení vývařovny, jídelny, sociálního šatníku, umýváren, WC, ošetřovny,
kanceláře pro zaměstnance, skladu, prádelny, společenské místnosti a zajištění
stravování, ošacení, hygienické péče, praní prádla, úschovny osobních věcí,
poradenství sociálního pracovníka, přičemž nízkoprahové centrum musí být schopno
tyto služby poskytovat minimálně pro 10 osob z cílové skupiny,
nízkoprahové centrum a základní ambulantní služby pro bezdomovce se kupující
zavazuje provozovat nepřetržitě po dobu 10-ti let ode dne, kdy bude příslušným
katastrálním úřadem povolen vklad vlastnického práva k výše uvedené nemovitosti
v jeho prospěch,
provozní doba denního nízkoprahového centra pro bezdomovce bude pondělí až pátek
od 9.00 hodin – 15.00 hodin,
po dobu provozních hodin nízkoprahového centra se zavazuje zajistit přítomnost
kvalifikované služby – sociálního pracovníka,
kupující se zavazuje žádným způsobem nepřevést žádnou z výše uvedených
nemovitostí na 3. osobu po dobu deseti let ode dne nabytí výše uvedených
nemovitostí,
pokud kupující nesplní kteroukoli výše uvedenou povinnost, bude prodávající
oprávněn od takto sjednané kupní smlouvy odstoupit a uplatnit po kupujícím smluvní
pokutu ve výši 500.000,00 Kč, při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany
povinny si vzájemně vrátit to, co bylo podle smlouvy plněno,

V souladu se „Zásadami“
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- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady
na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domu dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 20 %,
tj. 67.677,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 21 60 05
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Oprava fasády a střechy včetně výměny
oken budov Městského úřadu v Děčíně“ a
schvaluje
provedení víceprací uvedených v důvodové zprávě, včetně úpravy termínu realizace a
pověřuje
primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2006.
Usnesení č. RM 06 21 60 06
Rada města projednala návrh na označení budovy Magistrátu města Děčín na adrese Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV, na průčelí budovy a
schvaluje
variantu č. 2, tj. umístění označení MAGISTRÁT MĚSTA na průčelí budovy magistrátu
na adrese Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Pavel J e ř á b e k
v. r.
první náměstek primátora
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