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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 7. května 2013

Usnesení č. RM 13 08 29 01
Rada města projednala smlouvu o umístění kamerového bodu Městského kamerového
dohlížecího systému na domu č. p. 257, ul. Teplická v Děčíně IX a uzavření této smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 08 29 02
Rada města projednala předložený materiál na odborné konzultace psychologa pro účastníky
projektu „Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 – 5 ze dne 20.03.2012 na výběr služby: „Odborné konzultace
psychologa“ a
rozhodla
o uzavření smlouvy s Mgr. Tomášem Burianem, IČO: 61653993 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Smlouvy o poskytnutí
služeb psychologického poradenství.
Usnesení č. RM 13 08 31 01
Rada města projednala návrh na nákup vozu Ford Tranzit 2,5 D pro Středisko městských služeb
a tento
schvaluje
a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 08 31 02
Rada města projednala návrh dodatku Pojistné smlouvy o škodovém pojištění živelním,
o škodovém pojištění pro případ odcizení, o škodovém pojištění elektroniky, o škodovém
pojištění strojů a strojních zařízení a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 5000009470
s pojišťovnou TRIGLAV pojišťovna, a. s. se sídlem v Brně, Novobradská 544/1 a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Usnesení č. RM 13 08 31 03
Rada města projednala nabídku N2013019 na nákup konzultačních a implementačních služeb
pro řízení PO a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města, v platném znění, pro akci „Nákup konzultačních a implementačních služeb
pro řízení PO“ dle důvodové zprávy,
2. nákup služeb za 200.000,00 Kč bez DPH od firmy Dynatech s.r.o. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 13 08 34 01
Rada města projednala návrh úpravy mzdy ředitele Lesního úřadu Děčín, příspěvková organizace
a
stanovila
mzdu ředitele Lesního úřadu Děčín, p.o. pana Ing. Antonína Nováka podle důvodové zprávy,
s platností od 01.05.2013.
Usnesení č. RM 13 08 35 01
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných statutárním
městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za I. čtvrtletí 2013 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 13 08 35 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách statutárního města Děčín po splatnosti
k 31.12.2012 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 08 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
za 2. pololetí 2012 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 08 35 04
Rada města projednala návrh pana L. P. o ukončení soudního sporu smírem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit ukončení soudního sporu smírem tak, že dlužník uhradí
statutárnímu městu Děčín částku 80.000,00 Kč před schválením smíru.
Usnesení č. RM 13 08 36 01
Rada města projednala informaci o záměru založení sdružení měst a obcí s názvem Asociace
měst pro cyklisty a možnosti stát se spoluzakladateli tohoto sdružení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj.
a) členství statutárního města Děčín v Asociaci měst pro cyklisty a
b) roční poplatek za členství ve výši 15.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 08 36 02
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku,
odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení, s tím, že bude
umožněno pouze elektronické přijímání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím
certifikovaného nástroje EZAK.
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh a
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Miloš Röhrich (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM (TOP 09)

Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)

náhradník: Daniela Trojanová - členka ZM (ČSSD)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM) náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. - člen ZM (KSČM)
Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

Jaroslav Škoda - Severočeši

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

Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM) náhradník: Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM)
Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Božena Mrvová - OPO

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Miroslav Šašek - OR

Petra Šivrová - OR

náhradník: Barbora Stožická - OR

Otevírání obálek proběhne dne 10.07.2013 ve 13:00 hod. v budově Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 13 08 36 03
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Územní plán Děčín“,
a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení.
2. Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
3. 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
Mgr. Hana Cermonová (VPM)

náhradník: Ing.Vlastimil Pažourek

RSDr. Jaroslav Horák (KSČM)

náhradník: Vlastimil Lhoták

MUDr. Antonín Zamykal (Severočeši)

náhradník: Ing. Robert Poskočil

Mgr. Milan Rosenkranc (TOP 09)

náhradník: Miloš Röhrich

Ivan Vepřek (ODS)

náhradník: Ing. Vladislav Raška

Ing. Alena Singolová – OSU

náhradník: Ing. Věra Jančová

Ivana Šejnohová – OSU

náhradník: Mgr. Pavel Žatečka

Ing. Věra Havlová – OR

Miroslav Šašek – OR

Petra Šivrová – OR

Barbora Stožická - OR
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Usnesení č. RM 13 08 36 04
Rada města projednala informaci o předloženém projektu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektu Rekonstrukce plynovodu a otvorových výplní
domu Rakovnická 358/37, 359/39 a 360/41, 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 08 37 01
Rada města projednala návrh na vydání Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2013 – Tržní řád
a
vydává
Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2013 – Tržní řád, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 13 08 37 02
Rada města projednala návrh na zveřejnění záměru pronájmu areálu SD Střelnice a po úpravě
neschvaluje
zveřejnění záměru města změnit smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 04/OSM/2004
uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a panem Petrem Kudrhaltem dne 13.12.2004
na pronájem areálu SD Střelnice, formou dodatku č. 10 ke smlouvě tak, že bude změněna doba
nájmu na dobu určitou do 30.04.2014 a
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu areálu SD Střelnice od 01.01.2014 formou veřejné obchodní soutěže
s tím, že podmínky budou projednány a schváleny v radě města.
Usnesení č. RM 13 08 37 03
Rada města projednala jednací řád komise pro životní prostředí a urbanismus a dokument
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 08 37 04
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 876/1 o výměře 291 m2 v k. ú. Podmokly,
s ČR - Generálním ředitelstvím cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, zast. oddělením Hospodářské
správy Ústí nad Labem, Hoření 3540/7A, Ústí nad Labem, ke dni 31.03.2013.
Usnesení č. RM 13 08 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 555/2 o výměře 377 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7,
Praha 1, zast. Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem, Železničářská 31, Ústí nad Labem,
za nájemné ve výši 15.080 Kč/rok, za účelem realizace akce „Stavba dětského hřiště“, na dobu
neurčitou, s účinností od 01.06.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 555/2
o výměře 377 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 08 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 786/6 o výměře 304 m2 v k. ú. Březiny u Děčína pro B. W. za cenu
20.064 Kč/rok, na dobu neurčitou za účelem scelení pozemků.
Usnesení č. RM 13 08 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1558 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1558 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře cca 8 m2 za účelem
výstavby přístupového schodiště, pro pana P. S. za cenu 1.280 Kč/rok, na dobu neurčitou,
s podmínkou:
1. bude provedeno jednoznačné vymezení prostoru pro pohyb pěších, užívajících vstup
do objektu čp. 25, v návaznosti na stávající trasy pohybu pěších tak, aby nedocházelo
ke kolizi mezi chodci a ostatními účastníky silničního provozu. Součástí vstupu
do objektu bude i nástupní plocha – chodník, situovaný tak, aby chodci ze schodiště
nevstupovali přímo do prostoru komunikace, dle dokumentace „Prostorové uspořádání
komunikace p. p. č. 1558 v k. ú. Horní Oldřichov“, vypracované Ing. Miroslavem
Ouzkým,
2. bude provedeno fyzicky vymezení prostoru pro stanoviště nádob na tříděný odpad,
dle dokumentace „Prostorové uspořádání komunikace p. p. č. 1558 v k. ú. Horní
Oldřichov“, vypracované Ing. Miroslavem Ouzkým,
3. kolaudace stavby přístupového schodiště proběhne v termínu do 2 let od uzavření nájemní
smlouvy.
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Usnesení č. RM 13 08 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 27/1 o výměře cca 112 m2 a části
pozemku p. č. 27/3 o výměře cca 110 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec pod stavbou místní účelové
komunikace mezi statutárním městem Děčín a paní M. M. a panem L. B. za cenu 15.000 Kč/rok,
na dobu určitou – 10 let.
Usnesení č. RM 13 08 37 09
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 27/1 a části pozemku p. č. 27/3 vše
v k. ú. Krásný Studenec o výměrách upřesněných geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 13 08 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 1147/2 a p. č. 1161/4
v k. ú. Boletice nad Labem o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 13 08 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 150 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu (cca 3 m2).
Usnesení č. RM 13 08 37 12
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2889/40 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly,
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku st. p. č. 2807, dle geometrického plánu
č. 3456-3/2012 nově ozn. jako st. p. č. 2807/4 o výměře 12 m2, v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 13 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1189, dle geometrického plánu č. 704227/2012 ozn. jako díl „a“ o výměře 12 m2, a části pozemku p.č. 1191, dle GP č. 704-227/2012
ozn. jako díl „b“ o výměře 58 m2 , nově ozn. jako p. č. 1191/1 o výměře 70 m2, vše v k. ú.
Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní A. L. za cenu 21.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 08 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 3055/34,
dle geometrického plánu č. 3460-012/2012 nově ozn. jako p. p. č. 3055/150 o výměře 36 m2,
v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele K. a R. Z. za cenu
7.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 08 37 15
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 340/1 v k. ú. Chrochvice
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 08 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 02 37 19 ze dne 12.02.2013, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1481/3 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu odstoupení žadatelky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 02 07 07 ze dne
28.03.2013, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1481/3 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném
znění, z důvodu odstoupení žadatelky.
Usnesení č. RM 13 08 37 17
Rada města projednala návrh na prominutí platby paušálního poplatku a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit prominutí úhrady výdajů spojených s projednáváním prodeje
pozemku ve výši 3.000,00 Kč (paušální částka) žadatelce paní J. T.
Usnesení č. RM 13 08 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Maxičky a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 427/5 – ostatní plocha, p. p. č. 173/4 – ostatní plocha v k. ú. Maxičky
věcným břemenem práva zřízení a provozování kabelového vedení NN přes výše uvedené
pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 08 37 19
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na převoz v Dolním Žlebu a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na převoz v Dolním Žlebu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu dodatku č. 2.
Usnesení č. RM 13 08 37 20
Rada města projednala návrh ukončení smlouvy č. 1/2009 o pronájmu vývěsní skříňky
na zastávce MAD u hl. nádraží uzavřenou s panem Markem Řízkem, Fotografické služby a
schvaluje
ukončení smlouvy č. 1/2009 o pronájmu vývěsní skříňky na zastávce MAD u hl. nádraží
uzavřenou s panem Markem Řízkem, Fotografické služby, ze dne 28.05.2009 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu výpovědi předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 13 08 37 21
Rada města projednala žádost od paní Martiny Juhnové o poskytnutí dotace na provoz koupaliště
v Nebočadech a návrh smlouvy o poskytnutí dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí dotace na provoz koupaliště v Nebočadech pro rok 2013 ve výši
100.000,00 Kč pro paní Martinu Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI,
2. rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem
Děčín a paní Martinou Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI, v předloženém znění a
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3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 08 37 22
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 6 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV pro pana T. Ř. s účinností od 01.06.2013 na dobu neurčitou, za nájemné 900,00 Kč
za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 13 08 37 23
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 M. G. z částky 32.739,00 Kč na 10 %, tj. 3.274,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 08 37 24
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 V. Š. z částky 249.253,00 Kč na 10 %, tj. 24.925,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 08 37 25
Rada města projednala návrh na snížení příslušenství při placení nájmu z bytu a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města snížení příslušenství, a to při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 paní
K. H. z částky 115.890,00 Kč na 5.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 08 37 26
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 paní Z. G. z částky
5.236,00 Kč na 10 %, tj. 524,00 Kč.
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Usnesení č. RM 13 08 39 01
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2013 Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvkové organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 08 39 03
Rada města projednala žádost Fokus Labe, IČ: 44226586, Pražská 166/47, PSČ 400 01 Ústí
nad Labem zastoupené panem Petrem Čálkem o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín ve výroční zprávě a na internetových stránkách Fokus Labe,
IČ: 44226586, Pražská 166/47, PSČ 400 01 Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 08 50 01
Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní
cestu a
souhlasí
s vysláním 2. náměstkyně primátora statutárního města Děčín, Mgr. Hany Cermonové,
na zahraniční pracovní cestu do Rakouska ve dnech 20.05.2013 - 24.05.2013.
Usnesení č. RM 13 08 50 02
Rada města projednala návrh na ukončení účasti statutárního města Děčín ve společnosti Labská
investiční, a.s., a to darováním cenných papírů – 3 kusů akcií obchodní společnosti Labská
investiční, a.s., Ústí n. L., Židovské obci Teplice a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. ukončit účast statutárního města Děčín ve společnosti Labská investiční, a.s., darováním
cenných papírů - 3 kusů akcií obchodní společnosti Labská investiční, a.s.,
IČO: 271 78 323, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, čísla akcií
000010 – 000012 vydaných na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné
akcie 20 000,00 Kč, Židovské obci Teplice, IČO: 615 154 34 se sídlem Lipová 25/333,
415 01 Teplice, Smlouvou darovací dle přílohy tohoto usnesení a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem smlouvy
darovací mezi statutárním městem Děčín a Židovskou obcí Teplice dle bodu 1) a
3. revokovat v plném znění usnesení ZM č. 11 06 07 02 ze dne 23.06.2011.
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Usnesení č. RM 13 08 50 03
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6,
Děčín, IČ 75107350 ohledně výběru dodavatele na pronájem stage včetně ozvučení a osvětlení
pro Hudební festival Labe v rámci Městských slavností Děčín 2013 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci Hudební festival Labe v rámci Městských slavností Děčín, která se uskuteční
11.05.2013 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 08 50 04
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 23. května 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 08 50 05
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvkové organizace
ohledně výběru dodavatele na odstranění havarijního stavu opláštění vzduchotechniky a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
na výběr dodavatele dle důvodové zprávy.

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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