Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28.06.2012
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 12 06 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Mgr. Milan Rosenkranc
Hana Pacinová

Usnesení č. ZM 12 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení projednání návrhu zadání Územního plánu
Děčín a
bere na vědomí
vyhodnocení projednání návrhu zadání Územního plánu Děčín.
Usnesení č. ZM 12 06 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh zadání Územního plánu Děčín a
schvaluje
návrh zadání Územního plánu Děčín.
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Usnesení č. ZM 12 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za rok 2011 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku
a závazků statutárního města Děčín za rok 2011 a výsledku auditu města a městem
založených organizací a
schvaluje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a založených organizací za
rok 2011 včetně finančního vypořádání,
2. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2011, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s.r.o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad a
bere na vědomí
inventarizaci majetku a závazků statutárního města Děčín za rok 2011 a výsledky auditu
města a městem založených organizací.
Usnesení č. ZM 12 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů K. a P. Š. a manželů Z. a J. N., týkající se
přímého odprodeje b.j.č. 791/2 v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej b.j.č. 791/2 v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu
711/4407 na společných částech budovy čp. 791 a zastavěném pozemku p.č. 2675, zast. pl.
a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení
ve výši 178.319,00 Kč dle „Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 12 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 10 03 02 ze dne 20.10.2011, týkající se
přímého odprodeje b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova,
Děčín I a
schvaluje
prodej b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu
741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku p.č. 2674 – zast. pl.
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a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení
ve výši 177.776,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 12 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo nabídku měst Roudnice nad Labem a Lovosice, společníků
obchodní společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00,
IČ 47282851, na úplatné převzetí jejich obchodních podílů ve společnosti HYDROLABE
s.r.o. a
1) rozhodlo
a) nepřijmout nabídku města Roudnice nad Labem, společníka obchodní společnosti
HYDROLABE s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, IČ 47282851, na úplatné
převzetí jeho obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o. ,
b) nepřijmout nabídku města Lovosice, společníka obchodní společnosti HYDROLABE
s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, IČ 47282851, na úplatné převzetí jeho
obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o. a
2) pověřuje
primátora města Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí zastupitelstva města
a) dle bodu 1a) tohoto usnesení městu Roudnice nad Labem a
b) dle bodu 1b) tohoto usnesení městu Lovosice.
Usnesení č. ZM 12 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 2 ks akcií města Louny v této
společnosti a
1) r o z h o d l o nepřijmout nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 2 ks akcií města Louny v této
společnosti a
2) p o v ě ř u j e primátora města Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí zastupitelstva města
dle bodu 1) tohoto usnesení Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. ZM 12 06 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok
2012 – 2013 a
rozhodlo
1. o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého od České
spořitelny, a. s. Praha o jeden rok se splatností do 30.06.2013
2. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne
22.06.2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu a
pověřuje
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primátora podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne
22.06.2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha.
Usnesení č. ZM 12 06 06 04
Zastupitelstvo města projednalo změny Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města
Děčín – zóna Centrum
j m e n u j e
členem Řídícího výboru IPRM Děčín - zóna Centrum Ing. Hanu Hlaváčkovou,
o d v o l á v á
1. člena Řídícího výboru IPRM Děčín - zóna Centrum Ing. Věru Jančovou,
2. člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum pí. Evu Šmídovou.
Usnesení č. ZM 12 06 06 05
Zastupitelstvo města projednalo změny Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město a
j m e n u j e
členem Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město Ing. Hanu Hlaváčkovou,
o d v o l á v á
1. člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město Ing. Věru Jančovou,
2. člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město pí. Evu Šmídovou.
Usnesení č. ZM 12 06 06 06
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace CSS Děčín, p.o. a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 06 06 07
Zastupitelstvo města projednalo informaci o partnerství statutárního města Děčín v projektu
s názvem "Využitie kultúrneho dedičstva pre rozvoj domáceho i cezhraničného cestovného
ruchu“ a
schvaluje

4

partnerství statutárního města Děčín v projektu s názvem "Využitie kultúrneho dedičstva
pre rozvoj domáceho i cezhraničného cestovného ruchu“.
Usnesení č. ZM 12 06 06 08
Zastupitelstvo města projednalo podání žádosti statutárního města Děčín o dotaci na projekt
s názvem „Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska“ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 77 z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, financovaného z ESF s názvem „Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě
regionu Děčínska“, zaměřené na zlepšení komunikace města s malými a středními podniky a
zaměstnavateli o celkových nákladech 3.372.669,83 Kč bez DPH, 4.047.203,80 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Žádosti o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 12 06 06 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Zlaty Novákové o schválení splátkového
kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti
s povodněmi v roce 2002 a
schvaluje
povolení měsíčních splátek ve výši 2.500,00 Kč na celkovou dlužnou částku 160.068,00 Kč
(včetně úroků), počínaje měsícem červnem 2012, a to vždy k 15. dni v měsíci a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Dohody o uznání dluhu a o splátkách s paní
Zlatou Novákovou (příloha č. 2).
Usnesení č. ZM 12 06 06 10
Zastupitelstvo města projednalo informaci o podání žádosti o dotaci na projekt Úřad otevřený
veřejnosti dle výzvy č. 89 OP LZZ a
schvaluje
a)

podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good
governance v úřadech územní veřejné správy, Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt „Úřad otevřený veřejnosti“ o celkových nákladech projektu
2.650.000,00 Kč, včetně DPH, 2.208.333,30 Kč bez DPH,

b) zajištění spolufinancování projektu s tím, že statutární město Děčín se bude na projektu
podílet v minimální výši 397.500,00 Kč, včetně DPH, 331.250,00 Kč bez DPH (tj. 15 %
z celkových výdajů) a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Žádosti o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 12 06 06 11
Zastupitelstvo města projednalo „Odůvodnění veřejné zakázky“ – výběrové řízení
na zhotovitele „Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195“ a toto
odůvodnění veřejné zakázky
schvaluje.
Usnesení č. ZM 12 06 06 12
Zastupitelstvo města projednala žádost HC Děčín občanského sdružení o zajištění spoluúčasti
k dotaci vyhlašované MŠMT ČR a
schvaluje
1. zajištění financování projektové dokumentace v roce 2012 ve výši 350 tis. Kč vč. DPH
2. spolufinancování v roce 2013 na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – II. etapa“
v objektu Zimního stadionu Děčín ze strany statutárního města Děčín ve výši max. 30 %
nákladů, tj. 3 840 tis. Kč
3. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté
dotace MŠMT na akci „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v objektu Zimního stadionu
Děčín a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín občanským sdružením a ukončení
činnosti (zániku) HC Děčín občanského sdružení.
Usnesení č. ZM 12 06 06 13
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 18 ke Zřizovací listině organizace CSS Děčín,
p.o. a tento
schvaluje
s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem Dodatku č. 18 a následně podpisem Úplného znění
Zřizovací listiny organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. ZM 12 06 06 14
Zastupitelstvo města projednalo informaci o zajištění ambulantní pohotovostní péče
ve spádovém území města Děčín a projednalo smlouvu o zajištění závazku veřejné služby
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby s Krajskou zdravotní a.s. na období od
01.07.2012 do 31.12.2012 za podmínky poskytnutí dotace Ústeckým krajem a
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schvaluje
model zajištění ambulantní pohotovostní péče ve spádovém území města Děčín na období
od 01.07.2012 do 31.12.2012 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní
služby s Krajskou zdravotní a.s. na období od 01.07.2012 do 31.12.2012 za podmínky
poskytnutí dotace Ústeckým krajem a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. ZM 12 06 06 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost o podání zprávy – soudní spor o náhradu škody M. P.
a
schvaluje
pokračování v soudním sporu, a to z důvodu, že nedošlo k úspěšnému jednání s pojišťovnou
Kooperativa a.s. ve věci hledání shody o případném návrhu na mimosoudní vypořádání sporu.
Usnesení č. ZM 12 06 06 16
Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
Děčín – II včetně příloh za rok 2011 a
schvaluje
1) Vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčín – II včetně příloh
k 30.06.2012
2) Vyřazení cílů:
C.I.5 - Přemístění domova pro osoby se zdravotním postižením H. Žleb
C.III.1 - Centrum mladých
částečně cíl C.V.5 - Zapojení města Děčín do komunitního plánování a to body:
a) Město zpracuje Komunitní plán města Děčína
c) Zhotovení katalogu sociálních a doplňkových služeb města
č. 16 a 17 z Přílohy č. 1 – Problematická místa v Děčíně.
3) Zařazení nově navržených cílů:
A.II.5
Rozvojové plochy a pozemky města
C.II.6
Vznik nové mateřské školy
C.IV.8
Revitalizace veřejné tržnice.
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Usnesení č. ZM 12 06 06 17
Zastupitelstvo města projednalo „Odůvodnění veřejné zakázky“ – výběrové řízení na
zhotovitele „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad – 2. část“ a
toto odůvodnění veřejné zakázky
schvaluje.
Usnesení č. ZM 12 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1532/1 v k.ú. Krásný Studenec o výměře stanovené
geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 06 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1537/9 o výměře 82 m2 a pozemek p.č. 1538/4 o výměře
407 m2 oba v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 12 06 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 895 o výměře 713 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 12 06 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3055/34 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 06 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 8/2 o vým. 23 m2 k.ú. Krásný Studenec.
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Usnesení č. ZM 12 06 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 275/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 06 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2689 o výměře 13 704 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 12 06 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 797 v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 12 06 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby v k.ú. Březiny
u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 212 o výměře 28 m2 včetně stavby bez čp. v k.ú. Březiny u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu nákladů spojených s převodem pro manžele
F. a J. H.
Usnesení č. ZM 12 06 07 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu koupě pozemku v k.ú. Březiny
u Děčína a
schvaluje
prodloužení termínu pro podpis kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 71/68 k.ú. Březiny
u Děčína na jeden rok, tj. do 25.01.2013.
Usnesení č. ZM 12 06 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideálních podílů pozemků v k.ú. Horní
Oldřichov a
schvaluje
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prodej ideální ½ pozemku p.č. 1373/4 o výměře 774 m2 , ideální 1/34 pozemku p.č. 1373/1
o výměře 924 m2 a ideální 1/34 pozemku p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní J. H., za cenu 31.278,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 203/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Nebočady se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele J. a M. P., za cenu 12.400,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 611 o výměře 67 m2 (dle GP č. 236-103/2012 ozn. jako p.č. 611/2)
v k.ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele M. a D. K., za cenu
13.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 771/5 o výměře 387 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní S. P., za cenu 29.025,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 06 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1533 o výměře 112 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana M. S., za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
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1. prodej části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Vilsnice pod garáží, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
M. P., za cenu 900 Kč/m2 + ostatní náklady
2. podíl ve výši 1/3 ze zbývající části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Vilsnice jako zázemí ke
garáži, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní M. P., za cenu 300 Kč/m2 + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 12 06 07 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 809/5 a p.č. 809/9, dle GP č. 345-127/2011 nově ozn. jako p.p.č.
809/25 o vým. 54 m2, k.ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. R.,
za cenu 10.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 06 07 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1220/2 o vým. 341 m 2 k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. K. M., za cenu 68.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 06 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 377 o výměře 260 m2 k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro paní K. P., za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej prodej pozemku p.č. 328 o výměře 169 m2 k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele J. a S. S. a pro pana F. K., za cenu 26.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 415, dle GP č. 750-56/2011 nově ozn. jako p.č. 415/2 o výměře
1 m2 k.ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. R., pro paní
E. R. a pro pana M. R., za cenu 400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1642 k.ú. Podmokly o výměře 24 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní B. B., za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 12 06 07 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 02 05 27 ze dne 23. 02. 2012, týkající se
prodeje pozemku p.č. 411 k.ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 06 07 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 01 06 11 ze dne 26.01.2012 a usnesení
č. ZM 12 03 07 16 ze dne 22.3.2012, týkající se prodeje části pozemku p.č. 306/3 v k.ú.
Prostřední Žleb, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 06 07 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod brodu do majetku města a
schvaluje
bezúplatný převod stavby brodu přes vodní tok Kamenička v ř. km 2,007 v Děčíně –
Boleticích z majetku Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, do majetku
statutárního města Děčín, a to po předání dokončené stavby.
Usnesení č. ZM 12 06 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.06.2012 do 28.06.2012 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .
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Předseda návrhové komise:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Rostislav Donát v. r.
Daniela Trojanová v. r.

František P e l a n t
primátor

v. r.

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