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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2013, 
konané 16. října 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
744 taj. (ONI)  18.12. 
281 taj. (ONI)  leden 2014   
 
Splněné usnesení č.: 1180 (ONI)  
 

Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj.      k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 

43/12  taj.       pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
        v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 

745/13 taj. (ONI)   předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb  
        v integrovaném centru prevence 

 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
790  
Rozpočtovou změnu č. 138/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 64.000 Kč na 
dohodu o provedení práce, odměny manažerům pracovních skupin a odvody za sociální 
a zdravotní pojištění za práci v komunitním plánování města Bílina a přípravu Komunitního 
plánu města Bílina na období 2013 – 2015. 
 
791  
Rozpočtovou změnu č. 140/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 180.000 Kč, dle 
návrhu předloženého vedoucí odboru sociálních věcí na zakoupení osobního automobilu pro 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
792  
Rozpočtovou změnu č. 143/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 81.600 Kč na školu 
v přírodě 136 žáků, a to z rezervy pro školy v přírodě.  
 
793  
Rozpočtovou změnu č. 144/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Pokračování oprav bytů v domech 
se soustředěnou pečovatelskou službou“, ve výši 536.000 Kč. 
 
794  
Rozpočtovou změnu č.145/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic do rezervy na projektovou dokumentaci, ve výši 
500.000 Kč. 
 
795  
Rozpočtovou změnu č. 146/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, – topná soustava – autodoprava“ ve výši 141.000 Kč. 
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796  
Rozpočtovou změnu č. 149/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Nasvětlení před domem č. 355 v ulici 
Jiráskova“ v celkové výši 27.000 Kč. 
 
797  
Rozpočtovou změnu č. 150/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 100.000 Kč z programu 
podpory kultury a literární fond, a to na uspořádání akce „BELINENSIS“ ve výši 50.000 Kč, 
která se koná 26.11.2013 a na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ ve výši 50.000 Kč, která 
se koná 30.11.2013.    
 
798  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 11.500 Kč z programu podpory sportu 
– rezerva pro sportovní organizace, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SanDóMon, 
Bílina, jako příjemcem, na úhradu dopravy na dětské závody konané 23.11.2013 v Hradci 
Králové. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.            
 
799  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z programu podpory sportu – 
rezerva pro sportovní organizace, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem, na odměnu pro dobrovolné trenéry. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
800  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z programu podpory sportu – 
rezerva pro sportovní organizace, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem, na nákup materiálního vybavení pro potřeby mládežnických 
celků FK. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
801  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z programu podpory sportu – 
rezerva pro sportovní organizace, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem, na zajištění dofinancování nákladů spojených s činností 
fotbalového klubu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
802  
Pokračování spolupráce s Krajským úřadem Ústeckého kraje o provozování lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti Bílina s předpokládanou dotací. 
 
803  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 501 nebytových prostor na adrese Mírové náměstí 46, Bílina 
o celkové výměře 37,82 m2, uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní 
Jarmilou Nodžákovou, bytem Tylova 301, Bílina jako nájemcem uzavřené 01.09.2004. 
Smlouva bude ukončena dohodou k 31.10.2013, dle žádosti nájemce. 
 
804  
Zveřejnění záměru pronájmu volného nebytového prostoru na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro, o celkové výměře 37,82 m2 – využití – provoz solária. 
 
805  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 98 nebytových prostor na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina 
o celkové výměře 37,20 m2, uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem 
Hájkem Jiřím, bytem Švabinského 643, Bílina jako nájemcem dne 16.3.1998. Smlouva bude 
ukončena k 30.11.2013, dle žádosti nájemce. 
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806  
Přidělení nebytového prostoru po provozovně – brusičství – Žižkovo náměstí č. p. 58, Bílina, 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina. 
 
807  
Stanovisko bytové komise dle zápisu z 02.10.2013.  
 
808  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. 5. května 269 s panem Milanem Balážem, vždy na 
dobu určitou šesti měsíců. 
 
809  
Uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 42, ul. Tyršova 320, na dobu určitou, po dobu 
trvání pracovního poměru u Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina s paní MUDr. 
Janou Shalaldehovou a zároveň mění kategorii užívání bytu na „běžný“ s tím, že po uvolnění 
další bytové jednotky kategorie „běžná“ bude převedena na kategorii „rozjezdová“. 
 
810  
Neúčtovat poplatek z prodlení panu Milanu Balážovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 

 
811  
Neúčtovat úroky z prodlení paní Libuši Smatušíkové za opožděně uhrazenou přefakturaci. 

 
812  
Výzvu, zadávací podmínky, návrhy smluv o dílo, jmenování členů a náhradníků komise pro 
otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a návrh na oslovení 
pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na služby „Revitalizace zeleně 
v Bílině“. 
 
813  
Zapojení města Bílina do projektu „Asistent prevence kriminality II“ realizovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 
 
814  
Dodatek č. 1 k zásadám pro vyplácení reprezentačního příspěvku za svatební obřady, dle 
předloženého návrhu. 
 
815  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Pavlem Prchalem 
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka notebooku Lenovo TP Edge E535 
vč. software v celkové pořizovací ceně 13.963,40 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, 
s účinností od 16.10.2013 do 15.10.2014. Podpisem smlouvy o výpůjčce pověřuje starostu 
města. 
 
816  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Karlem Schönem 
jako vypůjčitelem, jejím předmětem je výpůjčka notebooku Lenovo TP Edge E535 
vč. software v celkové pořizovací ceně 13.963,40 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, 
s účinností od 16.10.2013 do 15.10.2014. Podpisem smlouvy o výpůjčce pověřuje starostu 
města. 
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II. souhlasí 
 
817  
S použitím investičního fondu na nákup nástaveb – sypač s radlicí a fekální cisterna ve výši 
1.450.000 Kč vč. DPH a zároveň rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na 
„Nákup fekální nástavby“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, společnosti KOBIT, s. r. o. Praha, jako 
specializovanou zakázku. 
 
 

III. zamítá  
 
818  
Návrh odboru nemovitostí a investic na zvýšení sazby měsíčního nájemné v bytech ve 
vlastnictví města Bíliny s tím, že sazba zůstává ve stejné výši  35 Kč za 1 m2 podlahové 
plochy  bytu, s platností od 01.01.2014. 
 
 

IV. rozhodla  
 
819  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Parkoviště u Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., v Bílině“. 
 
820  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v Bílině“ dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
 

V. ruší 
 
821  
Usnesení rady města č. 766 z 02.10.2013, kterým byl schválen návrh smlouvy o vzájemné 
spolupráci při realizaci projektu s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce“ mezi Svazem měst a obcí ČR a městem Bílina.   
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
822  
Usnesení zastupitelstva města č. 176 z 5. září 2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
mostové váhy s příslušenstvím za cenu dle obálkové metody s tím, že vyvolávací cena byla 
stanovena na částku 28.458 Kč (zůstatková hodnota majetku), viz usnesení č. 830. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
823  
Rozpočtovou změnu č. 139/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na 
předfinancování akce „Sanace skalního masivu Kostrlík“ ve výši 2.139.000 Kč.  
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824  
Rozpočtovou změnu č. 141/2013 – přijetí dotace ve výši 1.344.794 Kč na realizaci výstavby 
výtahu radnice, dále k přijetí dotace 2.195.580 Kč na akci zateplení objektu MŠ Čapkova 
a k přijetí dotace 1.126.497 Kč na akci zateplení objektu technických služeb. 
 
825  
Rozpočtovou změnu č. 142/2013 – přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 500.000 Kč na 
výměnu dlažeb ZŠ Za Chlumem a v ZŠ Aléská a zároveň doporučuje pověřit starostu města 
podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru.  
 
826  
Rozpočtovou změnu č. 148/2013 – přijetí daru od SD, a. s., ve výši 300.000 Kč na podporu 
územního rozvoje a zároveň doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy 
o poskytnutí finančního daru.  
 
827  
Rozpočtová pravidla města Bíliny, kterými se stanovuje jednotný postup k provádění 
rozpočtových změn, s účinností od 01.01.2014, dle návrhu předloženého vedoucí finančního 
odboru. 
           
828  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností WAMB, v. o. s., 
Bílina, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej souboru movitého majetku – části 
vybavení Hotelu u Lva, za celkovou prodejní cenu 15.347,89 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
829  
Záměr prodeje movitého majetku – pěti čističek vzduchu za celkovou prodejní cenu 
7.500 Kč. 
 
830  
Záměr prodeje movitého majetku „mostová váha s vážním domkem“ za cenu 20.000 Kč. 
 
831  
Záměr zúčastnit se v roce 2014 Programu Podpora terénní práce a požádat o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu). Celková 
výše bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2014.  
 
832  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Milana Čonku ve výši 173.806 Kč za nezaplacené dlužné nájemné,   
b) za paní Miroslavu Baranovou ve výši 111.485 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za pana Jiřího Fáberu ve výši 31.737 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za pana Milana Petruláka ve výši 86.269 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za pana Milana Berkyho ve výši 108.030 Kč za nezaplacené dlužné nájemné.  

 
833  
Uzavření darovací smlouvy č. MV 96376-1/KAP-2013 mezi městem Bílina jako obdarovaným 
a Ministerstvem vnitra ČR jako dárcem, kdy předmětem daru jsou 3 ks tiskáren OKI 390FB 
v celkové hodnotě 118.631,58 Kč; 1 ks tiskárny OKI Microline 390 FB v celkové hodnotě 
39.983,06 Kč; 1 ks tiskárny OKI ML 3390 v celkové hodnotě 17.061,70 Kč; 8 ks osobních 
počítačů v celkové hodnotě 195.555,97 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.  
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834  
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 12125973 mezi městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem životní prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 121.976 Kč v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení a výměna oken objektu MŠ Čapkova, Bílina“. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
835  
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 12124913 mezi městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem životní prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 66.264 Kč v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení správního objektu MĚTS Bílina“. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
836  
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 12124623 mezi městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem životní prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 65.746 Kč v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení a výměna oken objektu MŠ Za Chlumem“. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
837  
Záměr prodeje bytového domu č. p. 216 v ul. Vrchlického spolu s pozemkem pod stavbou 
p. č. 1751/1  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 a částí p. p. č. 1752 (zahrada) 
o výměře cca 785 m2 za cenu 3.150.000 Kč a náklady spojené s prodejem s tím, že prodej 
se uskuteční dle občanského zákoníku. V případě více zájemců se jedná o prodej objektu za 
cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou 3.150.000 Kč. 
 
838  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 160/15 o výměře cca 12 m2 k. ú. Bílina za cenu v místě 
obvyklou dle znaleckého posudku s tím, že žadatel zajistí jeho vypracování.  Zároveň nechá 
na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
839  
Záměr prodeje pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina za cenu 200 Kč/m2. Zároveň 
souhlasí s vydáním prohlášení, že město Bílina není vlastníkem budovy bez čp./če. na 
pozemkové parcele č. 804/3 k. ú. Bílina (budova trafostanice), které bude sloužit jako 
podklad k provedení notářského zápisu, kterým dojde k opravě chybného zápisu v katastru 
nemovitostí. 
 
840  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/165 o výměře 226 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
165 Kč/m.2  
 
841  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1758/1 o výměře cca 250 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
200 Kč/m.2  
 
842  
Záměr prodeje pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, 2232 o výměře 178 m2, 2233/1 
o výměře 271 m2, 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu dle cenové mapy 
stavebních pozemků města Bíliny ve výši 145 Kč/m2.  
 
843  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/3 o výměře 25 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2. 
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844  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1729/3  o výměře 244 m2 a p. č. 1729/12 o výměře 22 m2 k. ú.  
Bílina, s tím že předkupní právo na tyto pozemky mají dle usnesení č. I/15 z 17.09.1998 
vlastníci jednotek domu čp. 382-384, za kupní cenu dle tehdejších platných cenových 
předpisů, a to ve výši 150 Kč/m2. 
 
845  
Změnu sídla obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA z adresy Hrobčice 17, 417 57 
Hrobčice, na adresu Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice a zároveň změnu tohoto sídla 
v aktualizované zakládací smlouvě společnosti schválené Zastupitelstvem města Bíliny 
20.06.2013, usnesením č. 128. 
 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
846  
Žádost manželů Vlastimila a Moniky Procházkových o prodej pozemku p. č. 23/202 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny. 
 
847  
Žádost pana Jaroslava Kovačky o prodej části pozemku p. č. 873 k. ú. Bílina. 
 
848  
Návrh na záměr prodeje osobního obytného automobilu CITROËN-HYMERMOBIL E 510. 
 
849  
Žádost společnosti Lechomar, s. r. o., a žádost pana Romana Kendíka, v právním 
zastoupení JUDr. Lucií Kýčkovou, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 
č. 4/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v Herně 
Dragon, v ul. Seifertova v Bílině a v provozovně „BAR ALEX“ ve Wolkerově ulici v Bílině. 
Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí podnět pana Pavla 
Ryjáčka, člena zastupitelstva města, na omezení provozní doby automatů s tím, že tento 
návrh bude projednán v jednotlivých klubech a poté předložen zastupitelstvu města ke 
schválení.  
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 
850  
Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, dle předloženého návrhu. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města stáhnout z programu 
 

 
851  
Žádost pana Libora Tannerta o prodej části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 48 m2 k. ú.  
Bílina.  
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852  
Žádost manželů Jiřího a Pavlíny Eliášových o prodej pozemku p. č. 637/1 k. ú. Bílina. 
 
853  
Žádost společnosti Hostav Teplice, s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 1683/154 o výměře 
cca 280 m2 k. ú. Bílina.   
 
854  
Žádost manželů Malkovských o prodej pozemků p. č. 8 o výměře 1205 m2 a p. č. 9 o výměře 
324 m2 k. ú. Jablonec u Libčevsi s tím, že pověřuje stavební úřad přípravou celkové 
koncepce pro prodej majetku získaného jako historického majetku od státního pozemkového 
úřadu.  
 
 

XII. bere na vědomí 
 

 
855  
Splnění usnesení č. 1180 z 19.12.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic pořízením projektové dokumentace na 
rekonstrukci plavecké haly. 
 
856  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 281 ze 17.04.2013, 
kterým souhlasila s postupem stavebních prací v Hotelu U Lva, dle návrhu předloženého 
vedoucím odboru nemovitostí a investic tak, jak jsou navrženy v cenové rekapitulaci a uložila 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
potřebné projektové a inženýrské přípravy jednotlivých etap. Po jejím dokončení požaduje 
předložení zpracovaných podkladů pro stanovení dalšího postupu, tj. zajištění finančních 
prostředků a vypsání výběrového řízení. Další termín – lednové zasedání rady města. 
 
857  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 744 z 20.09.2013, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic připravením podkladů pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci na přesun 
sídla městské policie na Teplické Předměstí. 
 
858  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k rekonstrukci centrálních šaten 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
859  
Vyjádření odboru dopravy k současnému dopravnímu značení v lokalitě na Pražském 
Předměstí s tím, že pověřuje starostu města sjednáním schůzky s dopravním inspektorátem 
a odborem dopravy, kterými budou jednotlivé problémy řešeny přímo na místě.  
 
860  
Stížnost pana Josefa Svobody ohledně jízdy cyklistů po místní komunikaci IV. třídy, vedoucí 
podél řeky Bíliny od ulice Břežánská k ulici Kyselská a na způsob parkování na Mírovém 
náměstí v části před hlavní poštou. 
 
861  
Informaci starosty města o zahraniční studijní cestě v Bruselu, která se uskutečnila ve dnech 
od 18.09.2013 do 20.09.2013. 
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862  
Ukončení platnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 06.06.2012 uzavřené mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a panem Pavlem Prchalem jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky byl 
notebook Sony Vaio BX 197XP vč. software, v celkové pořizovací hodnotě 90.166,00 Kč. 
 
   

XIII. stahuje z programu  
 
 
863  
Materiál č. 630 – návrh na pronájem nebytového prostoru na Mírovém náměstí 46 v 1. patře 
s tím, že možnost pronájmu tohoto prostoru bude opětovně zveřejněn.  
 
 
 

 

 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina 

 
 

I. stahuje z programu 
 
 
864  
Mat. č. 660 – návrh na uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy na zimním stadionu 
v Bílině pro účely umístění reklamy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

           
 


