Město Děčín

USNESENÍ
ze 4. schůze rady města konané dne 4. února 2003
Usnesení č. 0304 001
Rada města projednal kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. 116/02
starosta města
usnesení č. 138/02
vedoucí odboru majetkového
usnesení č. 610/02
vedoucí odboru majetkového
usnesení č. 684/02
vedoucí odboru dopravy

DK 04/03
DK 03/03
VzDK
DK 03/03.

Usnesení č. 0304 002
Rada města projednala žádost pana Milana Veselého o výjimku z „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města ke schválení výjimky z „Doplňkových pravidel“ při prodeji bytové jednotky č.
679/1 v budově č. p. 679 ul. Jiřího z Poděbrad, Děčín VI a ponechání bytové jednotky v majetku
města Děčína.
Usnesení č. 0304 003
Rada města projednala problematiku financování investiční akce „Víceúčelová sportovní hala
Děčín – Podmokly I. etapa“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o uznání dluhu a splátkách mezi městem Děčín a společností
Sport – Technik Bohemia s. r. o. a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8012/02 se zhotovitelem díla Sport – Technik Bohemia
s. r. o., týkajícího se prodloužení splatnosti faktury č. 20210084 do 31. 3. 2003.
Usnesení č. 0304 004
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej částí pozemků v k. ú. Bělá a
schvaluje
pronájem části p. p. č. 347/1 o výměře cca 352 m2 v k. ú. Bělá u Děčína manželům Věře
a Zdeňkovi Kosíkovým, Děčín, na zahradu k RD za cenu dle „Zásad“, 2,--Kč/ m2 /rok, tj. 704,-Kč/rok a
neschvaluje
pronájem části p. p. č. 1146/2 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část p.p.č. 347/1 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře dle GP (který bude vyhotoven) a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část p. p.č. 1146/2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. 0304 005
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Rada města projednala návrh na pronájem a prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části p. p. č. 472 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Děčín slečně Karle Bělohlavové, Děčín,
na zahradu za cenu dle „Zásad“, 2,--Kč/ m2 /rok, tj. 1 600,--Kč/rok a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část p. p. č. 472 v k. ú. Děčín o výměrách dle
GP (který bude vyhotoven), jako zázemí k obytným domům na st. p. č. 468, 469, 470 a 471 v k.
ú. Děčín – varianta „B“.
Usnesení č. 0304 006
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 249/4 o výměře 700 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na zahrádku a
pod drobnou stavbou (10 m2 ) pro manžele Evu a Slávka Vlasákovy, Děčín, a manžele Růženu
a Stanislava Potůčkovy, Děčín, za cenu dle „Zásad“, tj. 625,--Kč/rok.
Usnesení č. 0304 007
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část p. p. č. 42 (dle GP č. 114-055/2000 se
jedná o p. p. č. 42/1) v k. ú. Lesná u Děčína o výměře 733 m2 .
Usnesení č. 0304 008
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část p. p. č. 274 a část p.p. č. 276 o výměrách
dle GP (který bude vyhotoven) v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. 0304 009
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat pozemek p. p. č. 516 v k. ú. Bynov o výměře
5976 m2 .
Usnesení č. 0304 010
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1047/52 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře 561 m2 .
Usnesení č. 0304 011
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. p. č. 1707 o výměře 158 m2 , p. p.
č. 127/1 o výměře 402 m2 , p. p. č. 127/2 o výměře 122 m2 , p. p. č. 128 o výměře 87 m2 vše
v k. ú. Velká Veleň.

Usnesení č. 0304 012
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. p. č. 715 o výměře 478 m2 , p. p. č.
716 o výměře 743 m2 , p. p. č. 717 o výměře 754 m2 v k. ú. Děčín na stavbu 2 RD (po rozdělení
pozemků GP dle návrhu StÚ Děčín).
Usnesení č. 0304 013
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 339/7 dle GP č. 436-119/2002 ozn. jako díl „a“
o výměře 2 m2 a části pozemku p. č. 343/2 dle GP ozn. jako díl „d“ o výměře 387 m2 v k. ú. Březin
y u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Říhovy, Děčín, za cenu 9 725,--Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení částí pozemků věcným břemenem práva
chůze pro vlastníky pozemku st. p. č. 213 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. 0304 014
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej:
1) části pozemku p. č. 45/1 dle GP č. 172-163/2002 ozn. jako p. p. č. 45/1 o výměře 88 m2 v k. ú.
Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Holečkovy, Praha, za cenu
880,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
2) části pozemku p. č. 45/1 dle GP č. 172-163/2002 ozn. jako p. p. č. 45/3 o výměře 64 m2 v k. ú.
Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Šťovíčkovy, Děčín, za cenu
640,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. 0304 015
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 39 v k. ú. Chrochvice o výměře 177 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Málkovy, Děčín, za cenu 6 359,--Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. 0304 016
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. p. č. 1453 v k. ú. Horní Oldřichov (dle GP
č. 416-181/2002 se jedná o díl „c“ o výměře 138 m2 ) a části pozemku p. č. 1452/1 v k. ú. Horní
Oldřichov (dle GP č. 416-181/2002 se jedná o díl „a“ o výměře 276 m2 ) pro manžele Albínu a
Karla Veverkovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10 350,--Kč + ostatní
náklady s podmínkou zatížení části pozemku p. p. č. 1453 věcným břemenem - právo chůze a
jízdy pro vlastníky nové p. p. č. 1452/7.
Usnesení č. 0304 017
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit:
1) prodej části pozemku p. p. č. 239 v k. ú. Podmokly (dle GP č. 2262-167/2002 nově označenou
jako p. p. č. 239/2 o výměře 48 m2 ) manželům Haně a Václavovi Staňkovým, Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 1 200,--Kč + ostatní náklady a
2) prodej části pozemku p. p. č. 239 v k. ú. Podmokly (dle GP č. 2262-167/2002 nově označenou
jako p. p. č. 239/1o výměře 502 m2) společnosti KREDIT Děčín a. s., Masarykovo náměstí 3/3,
Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 125 500,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0304 018
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 1019/02 ze dne 22. 8. 2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXVI ze dne 5. 9. 2002
2) odprodej p. p. č. 1061 v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 854 m2 panu Lukáši Hřebíkovi,
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 21 350,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0304 019
Rada města projednala návrh na převod pozemku z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města
Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí p. č. 2688 v k. ú. Děčín o výměře 5757 m2,
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR na město Děčín.
Usnesení č. 0304 020
Rada města projednala problematiku podnájmu kotelny v objektu Obchodní akademie Děčín a
schvaluje
odložení rozhodnutí s tím, že do jednání rady města v březnu 2003 bude předložen materiál
o komplexním řešení této problematiky.
Usnesení č. 0304 021
Rada města projednala žádost o slevu nájemného a
schvaluje
slevu nájemného z nebytových prostor v objektu 28. října 225/1, Děčín I, ve výši 50 % za měsíc
prosince 2002 pro nájemce pana Zdeňka Kováče.
Usnesení č. 0304 022
Rada města projednala žádost o slevu z nájmu garáže a
neschvaluje
slevu z nájmu garáže u domu č. p. 347 Teplická 42, Děčín IV, pro žadatele pana Zdeňka
Rejzka Děčín.
Usnesení č. 0304 023
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji domu z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení rozhodnutí č. 1/03/OM o odprodeji objektu č. p. 183, Na

Hrázi 11 a, se st. p. č. 588/2 v k. ú. Horní Oldřichov pro kupující manžele Jiřího a Lucii Kubů,
Děčín, za kupní cenu 210 000,--Kč.
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny dle čl. VII bod 2 (v případě platby před vkladem do KN)
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl.VII odst. 1 ve výši 20 %, tj. 27 055,--Kč.
Usnesení č. 0304 024
Rada města projednala žádost o pronájem nebo odprodej části zděné kůlny včetně pozemku p. č.
115/1 v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část zděné kůlny na p. p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část zděné kůlny včetně pozemku p. č.
115/1 v k. ú. Vilsnice dle GP (který bude vyhotoven) s podmínkou zatížení části pozemku p. č.
115/1 věcným břemenem práva přístupu a příjezdu.
Usnesení č. 0304 025
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení doplnění usnesení zastupitelstva města č. XXVII ze dne 24. 10.
2002 o podmínku zřízení věcného břemene vedení dvou náhonů pro pohon Kaplanovy turbíny
včetně pomocných odtoků, vstupu, oprav a údržby pro vlastníka objektu č. p. 1264 s pozemkem p.
č. 2377 - zastavěná plocha.
Usnesení č. 0304 026
Rada města projednala záměr pronájmu dvou kanceláří v budově MěÚ a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. 1453/02 ze dne 31. 10. 2002 v plném znění
2. záměr pronájmu jedné místnosti o ploše 18,24 m2 pro kancelář senátora za nájemné dle
„Zásad“
3. pověření p. Petra Kužela, pověřeného řízením odboru majetkového, k jednání ve věci
vypovězení smlouvy o výpůjčce č. 02/02/HS.
Usnesení č. 0304 027
Rada města projednala žádost pana Petra Dudy o přednostní poskytnutí nájmu bytu a tuto
neschvaluje.
Usnesení č. 0304 028
Rada města projednala žádost manželů Kořínkových o přednostní poskytnutí bytové náhrady pro
nájemce pana Netíka a
schvaluje
návrh dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0304 029
Rada města projednala odvolání pana Františka Horyny proti rozhodnutí bytové komise ze dne 3.12.
2002 a

neschvaluje
výměnu bytové jednotky č. 14 v objektu Nálepkova 297 za bytovou jednotku č. 17 v objektu Na
Pěšině 277, Děčín IX.
Usnesení č. 0304 030
Rada města projednala návrh na podání žaloby na přivolení k výpovědi nájmu bytu a
schvaluje
podání žaloby na přivolení k výpovědi nájmu bytu na Pavla Jungmana.
Usnesení č. 0304 031
Rada města projednala odvolání paní Aleny Musilové proti nezařazení žádosti o nájem bytu do
evidence žadatelů a zařazení této žádosti do evidence žadatelů
neschvaluje.
Usnesení č. 0304 032
Rada města projednala návrh bytové komise na zrušení funkce domovníka v objektech v majetku
města a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0304 033
Rada města projednala výsledky výběrového řízení a
schvaluje
vyhodnocení komise o výběru zhotovitele stavby: „Stezka pro cyklisty a pěší, soutok Labe
a Ploučnice v Děčíně“ a to firmu PSD spol. s r.o. Březová 187, 405 01 Děčín III, za cenu
5 266 006,--Kč.
Usnesení č. 0304 034
Rada města projednala stanovisko právního zástupce k umístění a realizaci stožáru s STA
a televizních rozvodů pro objekty Podmokelská 730/31 a 753/29 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 23/02 ze dne 26. 11. 2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXXXIII – ze dne 12. 12. 2002
2) realizaci umístění stožáru s STA a televizních rozvodů pro objekty Podmokelská 730/31
a 753/29 a následné bezúplatné převedení stožáru s STA a televizních rozvodů vlastníkům
objektu Podmokelská 730/31 a 735/29 a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu
vyvodit důsledky za porušení pracovních povinností odpovědných pracovníků městského úřadu v
souvislosti s realizací umístění stožáru s STA a televizních rozvodů na výše uvedené objekty.
Termín: 03/03.
Usnesení č. 0304 035
Rada města projednala stanovisko právního zástupce města k dodatkům ke smlouvě
„Odkanalizování a rekonstrukce komunikace Sněžnická, Děčín XIX – II. etapa“ z hlediska zákona o

zadávání veřejných zakázek č. 199/94 Sb. v platném znění k navyšování původní ceny díla formou
dodatků a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. 0304 036
Rada města projednala přípravu výběrového řízení na zhotovitele staveb: „Rekonstrukce mostu po
povodni evid. č. DC – 015L ul. Čsl. Mládeže, Děčín“, „Rekonstrukce mostů po povodni evid. č.
DC – 018L Vilsnická, evid. č. DC – 043L Slepá a regulace zdi toku“, „Rekonstrukce mostu přes
náhon – ul. Oblouková, Děčín“ a
schvaluje
1/ po úpravě návrh členů komise
2/ pořadí kritérií
3/ seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
Usnesení č. 0304 037
Rada města projednala návrh na uzavření příkazní smlouvy na vybírání příspěvků na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů ve školských zařízeních a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření „Příkazní smlouvy na vybírání příspěvků na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách, školních družinách a školních klubech“
s řediteli jednotlivých příspěvkových organizací města Děčína od 1. ledna 2003.
Usnesení č. 0304 038
Rada města projednala žádost ZOO Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost ZOO Děčín o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na
realizaci projektu „Vytápění objektu v ZOO“.
Usnesení č. 0304 039
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. Bělá a
doporučuje
zastupitelstvu města pojmenovat nově vzniklé ulice v k. ú. Bělá, městská část Čechy, obec Děčín
– p. p. č. 435/13 – Pod Písečným vrchem, p. p. č. 432/4 a p. p. č. 393/4 – Souběžná, p. p. č. 444/3
– Ve Svahu a p. p. č. 471/10 – Pod Vřesovištěm.
Usnesení č. 0304 040
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere na vědomí
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných ve II.
pololetí 2002 na činnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata a na činnost ekocentra, do majetku
města.
Usnesení č. 0304 041
Rada města projednala vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2002
a toto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. 0304 042
Rada města projednala „Žádost o státní účelovou dotaci na rok 2003“ v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 0304 043
Rada města projednala nabídku firmy MK STUDIO zastoupenou panem Miroslavem Kabátem
a uzavření nové smlouvy o spolupráci s firmou MK STUDIO
neschvaluje.
Usnesení č. 0304 044
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. 0302085 ze dne 21.1. 2003 a
schvaluje
částečnou revokaci bodu č. 1) usnesení rady města č. 0302085 ze dne 21. ledna 2003 v části
„zřízení komise sociální a zdravotní“ a současně odvolání předsedy a členů komise.
Usnesení č. 0304 045
Rada města projednala návrh vzít zpět uzavření veřejnoprávní smlouvy a
schvaluje
zpětvzetí návrhu veřejnoprávní smlouvy na správní činnosti, sepsaného mezi Městem Děčín
a městem Varnsdorf dne 20.12.2002 a předloženého ke schválení MV ČR.
Usnesení č. 0304 046
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. 0302077 ze dne
21. ledna 2003 o nabídce finanční pomoci 25 000 € drážďanského Rotary Clubu postiženým
srpnovou povodní v roce 2002 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 0302077 ze dne 21. ledna 2003 a to v bodě 4 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bod 4 v tomto znění:
„4. HC Děčín – občanské sdružení, sídlo Zimní stadion, Oblouková ul., Děčín III, obdrží dar ve výši
7 500 € na pokrytí provozních nákladů v sezóně 2002/2003“.
Usnesení č. 0304 047
Rada města projednala návrh akcí - opravy mostů v Děčíně na zařazení do investičních akcí v roce
2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) schválit akce „Obnova mostu ul. Čs. mládeže“, „Oprava mostu v ul. U Plovárny“, „Oprava
mostu ul. Vilsnická a ul. Slepá“ k realizaci a zařazení do investičních akcí na rok 2003
2) schválit 20 % podíl města, který bude zajištěn z rozpočtu odboru dopravy
a současně rada města
ukládá
vedoucímu odboru majetkového

provést výběrové řízení na výše jmenované akce do konce února 2003.
Usnesení č. 0304 048
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se umístění Městského informačního
centra v prostorách „ČD centrum v železniční stanici Děčín“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 511/02 ze dne 18. 4. 2002 v plném znění.
Usnesení č. 0304 049
Rada města projednala aktualizaci žádostí o dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit aktualizaci žádostí o dotaci z „Regionálního programu podpory
rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu v roce 2003“ vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR na investiční akce města Děčín:
- Turistické zázemí přístaviště osobních lodí v Děčíně
- Průmyslová zóna Děčín VIII – Dolní Oldřichov
- Organizace a výstavba záchytného parkoviště pro návštěvníky města Děčína na příjezdu od
hraničního přechodu s e SRN
- Zrestaurování secesní žulové kašny na Masarykově náměstí v Děčíně
- Hospodářské zázemí pro udržování infrastruktury ZOO Děčín - 1. etapa
pro realizaci v roce 2003 a v případě přidělení státní dotace zajistit vlastní spolupodíl financování
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0304 050
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 28/02 ze dne 26. 11. 2002 a to části, týkající se bodu c)
materiálu Poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu
poškozeného povodněmi v roce 2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. VIII ze dne 12. 12. 2002 a to části,
týkající se bodu c) materiálu „Poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002“,
2) schválit bod c) se změnou v příloze č. 3 – způsobu rozdělení finančních prostředků
z povodňového fondu u společenství vlastníků a to takto: z přílohy č. 3 se vyjímají následující
společenství vlastníků: Nerudova 944/2, Podmokelská 932/16, Smetanovo nábřeží 1088/1,
Tyršova 1089/15, Zámecká 1112/9, Zámecká 1087/10 a Zámecká 1113/11.
Současně rada města projednala návrh vzoru dodatku ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku
z povodňového fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení
poškozených povodněmi v roce 2002“, seznam žadatelů o příspěvek z povodňového fondu
(v 1. kole doplatek max. možné částky a ve 2. kole vyplacení max. možné částky) a výši
navrhovaných příspěvků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) vzor dodatku ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce na úhradu části
nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002“,
2) vyplacení příspěvků z povodňového fondu obce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Usnesení č. 0304 051
Rada města projednala návrh na složení finančního výboru a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit členy finančního výboru dle návrhu předsedy finančního výboru.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta

