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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 6. schůze rady města konané dne 9. dubna 2013
Usnesení č. RM 13 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 21/2013 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází ke změně celkových
příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 13 06 36 01
Rada města projednala informaci o předložených projektech v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. zařazení projektu Rekonstrukce plynovodu – bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23,
Děčín do opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem
Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009,
2. zařazení projektu Rekonstrukce bytového domu Žerotínova 198, Děčín do opatření č. 4.1.
Snížení energetické náročnosti vybraných budov a opatření 4.2. Sanace infrastruktury
bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město,
reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne
27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 13 06 37 01
Rada města projednala návrh na snížení příslušenství při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení příslušenství při placení nájmu z bytu dle směrnice č. 4-3
paní M. D. z částky 26.331,00 Kč na 10 %, tj. 2.633,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 06 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a

rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 2785 – ostatní plocha, p. č. 2827 – ostatní plocha, p. č. 2838/1 –
ostatní plocha, p. č. 2864 – ostatní plocha, p. č. 2865 – ostatní plocha, vše v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního
a kanalizačního řadu včetně přípojek přes výše uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 06 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2897 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynovodní přípojky včetně umístění
HUP přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 2897 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynovodní přípojky včetně umístění HUP přes
výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 06 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2906 – ostatní plocha, p. č. 2913 vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení VN
přes výše uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 2906 – ostatní plocha, p. č. 2913 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení VN přes výše
uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 06 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 107 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedený
pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 06 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2395/19 o výměře cca 750 m2 v k. ú.
Děčín, za účelem zajištění příjezdu na staveniště v rámci realizace akce „Rekonstrukce mostu
v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“, mezi statutárním městem Děčín a zhotovitelem stavby spol.
Metrostav a.s. se sídlem v Praze 8, Koželužská 2246, IČ 00 01 49 15 za cenu 18.750 Kč/rok,
na dobu určitou, od 01.08.2013 do 31.10.2013.
Usnesení č. RM 13 06 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 264/18 v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 264/18 o výměře cca 190 m2 v k. ú. Bělá u Děčína za účelem
osázení okrasných keřů pro manžele F. a K. M. za cenu 380 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 06 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků p. č. 1035/6 a 1218/1 v k. ú. Horní
Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1035/6 o výměře 44 m2 a části pozemku p. č. 1218/1 o výměře
cca 30 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, jako přístupovou cestu, pro pana L. V. za cenu 222 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 06 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1455/3 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1455/3 o výměře cca 117 m2 v k. ú. Horní Oldřichov jako zahrada
a zázemí k objektu, pro pana J. R. za cenu 468 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 06 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2782/1 o výměře 3 362 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 06 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 66/1 o výměře 737 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní H. Č. za cenu 221.100,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 66/1 věcným
břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 13 06 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 800/7 o výměře 64 m2 v k. ú. Loubí u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele L. a S. S. za cenu 51.200,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 06 37 13
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 12 15 37 36 ze dne 18.09.2012, týkající se
prodloužení termínu koupě pozemku v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění, z důvodu
částečného odstoupení žadatele a
2. revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 37 21 ze dne 22.09.2009, týkající se prodeje
pozemku p. č. 230/6 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění, z důvodu částečného odstoupení
žadatele a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj.:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 08 06 33 ze dne 18.10.2012, týkající se
prodloužení termínu koupě pozemku v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění, z důvodu
částečného odstoupení žadatele a
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 09 07 22 ze dne 22.10.2009, týkající se
prodeje pozemku p. č. 230/6 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění, z důvodu částečného
odstoupení žadatele a
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3. prodej části pozemku p. č. 230/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 880 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana
P. B. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 06 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 12 37 07 ze dne 18.09.2012, týkající se pronájmu částí
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění, z důvodu nerealizace plánované akce spol. Lesy
ČR, s.p., správa toků, Teplice.
Usnesení č. RM 13 06 37 15
Rada města projednala žádost Lesy ČR s.p., správa toků, Teplice o bezúplatný převod pozemků
v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatného převodu pozemků p. č. 1285/1
o výměře 263 m2, p. č. 1285/2 o výměře 37 m2 a p. č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. RM 13 06 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1285/1 o výměře 263 m2,
p. č. 1285/2 o výměře 37 m2 a p. č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 13 06 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1179/3 v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1179/3 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Prostřední Žleb za účelem jeho
údržby, pro manžele M. a A. B. za cenu 760 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 06 37 18
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 417/1a, 835a – 106/12 ze dne
05.03.2012 a
schvaluje
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výpověď nájemní smlouvy č. 417/1a, 835a – 106/12 ze dne 05.03.2012, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a nájemcem panem J. D. dle důvodové zprávy a porušení sjednané
podmínky.
Usnesení č. RM 13 06 37 19
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu
dle směrnice č. 4-3 paní I. G. z částky 25.885,00 Kč na 10 %, tj. 2.589,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 06 37 20
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu
dle směrnice č. 4-3 paní I. P. z částky 18.873,00 Kč na 10 %, tj. 1.887,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 06 37 21
Rada města projednala návrh na snížení příslušenství při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. snížení příslušenství, a to při placení nájemného z bytu
dle směrnice č. 4-3 manželům M. a R. M. z částky 561.663,00 Kč na 10.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 06 37 22
Rada města projednala návrh oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku města a
schvaluje
plán oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku statutárního města Děčín na rok 2013
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 06 38 01
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2013 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o poskytnutí finančních dotací organizacím poskytujícím sociální služby a aktivity v sociální
oblasti dle důvodové zprávy a příloh a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
2. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 13 06 38 02
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2013 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt organizacím poskytujícím
sociální služby a aktivity v sociální oblasti a organizacím zabývajícím se hlídáním dětí
dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
3. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 13 06 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení movitého majetku Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace – kopírky Canon a tento návrh
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 06 39 02
Rada města projednala žádost:
 Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, p.o.,
 Základní školy a mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí 688/1, p.o.,
 Základní školy a mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, p.o.,
 Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o. a
schvaluje
pokračování činnosti přípravných tříd od 01.09.2013, a to v Základní škole Děčín XXXII,
Míru 152, p. o., Základní škole a mateřské škole Děčín IV, Máchovo náměstí 688/1, p.o.,
Základní škole a mateřské škole Děčín VI, Školní 1544/5, p.o., Základní škole Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.
Usnesení č. RM 13 06 39 03
Rada města projednala žádost:
 Základní školy a mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, p.o.,
 Základní školy a mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o., a
schvaluje
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zřízení přípravných tříd od 01.09.2013, a to v Základní škole a mateřské škole Děčín III,
Březová 369/25, p.o., Základní škole a mateřské škole Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o.
Usnesení č. RM 13 06 39 04
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Děčínská
sportovní p.o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a Dům dětí a mládeže, Děčín IV,
Teplická 344/38, IČ 70949565 k uzavření nájemních smluv s provozovateli zábavných atrakcí
a prodejních stánků na nájem pozemků v rámci pořádaných akcí Městských slavností Děčín 2013
a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc
mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Děčínská sportovní a Dům dětí
a mládeže.
Usnesení č. RM 13 06 50 01
Rada města projednala návrh na prodej movitého majetku dle přílohy č. 1 a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem kupní smlouvy ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 06 50 02
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 25. dubna 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 06 50 03
Rada města projednala, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na pověření Ing. Jana Šatavy k jednáním a úkonům
jménem statutárního města Děčín spojených s vyjednáním podmínek a přípravou převodu
regionální dráhy Děčín - Oldřichov u Duchcova (tzv. Kozí dráha) do majetku statutárního města
Děčín a s tímto pověřením
souhlasí
a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu o plné
moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Janem Šatavou.
Usnesení č. RM 13 06 50 04
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Městské
divadlo Děčín, se sídlem Teplická 75, Děčín IV, IČ: 673692, zastoupená MgA. Jiřím Trnkou,
ředitelem k zastupování ve věci změny v užívání části stavby – kina Sněžník, Podmokelská č.p.
1070, Děčín IV-Podmokly, kdy stávající způsob využití bude rozšířen o hudební produkci
a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc
mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Městské divadlo Děčín.
Usnesení č. RM 13 06 50 05
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytování právních
služeb pro statutární město Děčín“, a po úpravě
schvaluje
 Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení.
 Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
 Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
František Pelant (ČSSD)
náhradník: Pavel Sinko
Ing. Hynek Plachý (VPM)

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek

RSDr. Jaroslav Horák (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

MUDr. Antonín Zamykal (Severočeši)

náhradník: Jaroslav Škoda

Miloš Röhrich (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc

Ivan Vepřek (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát

Ing. Josef Štejnar – OT

náhradník: JUDr. Vlastimil Doutnáč - OT

Ing. Věra Havlová – OR

náhradník: Miroslav Šašek – OR

Barbora Hercíková - OR

náhradník: Petra Šivrová - OR
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Elektronické otevírání obálek proběhne ve středu 05.06.2013 ve 13:00 hod. v budově Magistrátu
města Děčín.
Usnesení č. RM 13 06 60 01
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Vznášedlo
na vzduchovém polštáři včetně záchranářských nosítek“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení,
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací dokumentaci a její překlad do anglického jazyka tak, aby byl rozšířen okruh
možných uchazečů
a zároveň pro výše uvedenou veřejnou zakázku
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Ing. Věra Havlová – OR
náhradník: Petra Šivrová - OR
Miroslav Šašek – OR

náhradník: Barbora Stožická - OR

DiS. Richard Musil – odd. krizového řízení

náhradník: Ing. Radek Tuhý - odd. krizového řízení

Mgr. Milan Rosenkranc – člen ZM (TOP 09) náhradník: Miloš Röhrich (TOP 09)
Jaroslav Škoda – (Severočeši)

náhradník: MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM
(Severočeši)

Pavel Sinko – člen ZM (ČSSD)

náhradník: Mojmír Skala – člen ZM (ČSSD)

Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM (VPM)

náhradník: Šárka Zimová - Dostálová - člen ZM
(VPM)

Ing. Rostislav Donát – člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Vladislav Raška - člen ZM (ODS)

Vlastimil Lhoták – člen ZM (KSČM)

náhradník: RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM
(KSČM)

Usnesení č. RM 13 06 60 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a návrh smlouvy na pořádání farmářských
a řemeslných trhů a po úpravě
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 37 07 ze dne 26.03.2013, týkající se uzavření
smlouvy mezi statutárním městem Děčín a paní Šárkou Justrovou na pořádání
Farmářských a řemeslných trhů na Husově náměstí v Děčíně IV v plném znění, z důvodu
upřesnění podmínek smlouvy a
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2. uzavření smlouvy mezi statutárním městem Děčín a paní Šárkou Justrovou na pořádání
Farmářských a řemeslných trhů na Husově náměstí v Děčíně IV a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 06 60 03
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na významnou veřejnou zakázku
„Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné prostranství - 2. část", a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení, s tím, že bude
umožněno pouze elektronické přijímání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím
certifikovaného nástroje EZAK.
2. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy a všech příloh,
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Člen komise
Náhradník komise
p. Mojmír Skala – člen ZM (ČSSD)

p. Daniela Trojanová - člen ZM (ČSSD)

p. Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM)

p. Hynek Plachý – člen ZM (VPM)

p. Jaroslav Škoda (Severočeši)

MUDr. Antonín
(Severočeši)

p. Miloš Röhrich (TOP 09)

Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM (TOP 09)

Doc. Dr. Václav Šenkýř - člen ZM (KSČM)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

p. Edita Jiřišťová – OR

Bc. Lenka Houdová – OR

Ing. Věra Havlová - OR

p. Petra Šivrová – OR

Zamykal

-

člen

ZM

Otevírání obálek proběhne ve středu 15.05.2013 ve 13:00 hod. v budově Magistrátu města Děčín.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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