ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 19. 12. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 14 /
Omluveni : pan Urx
MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Bc. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, Zdeněk Přivřel, BBA –
tajemník MěÚ, Andrea Hodačová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Monika
Mansfeldová – odb. FaP
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájila a řídila starostka města paní Mgr. Dagmar Tesarčíková. Přivítala přítomné a
nechala hlasovat o složení návrhové komise a ověřovatelích zápisu.
Návrh p. Leknera na zařazení bodu „Plán zimní údržby Služeb města“ na program jednání
ZaM
Starostka - ul Vilová byla zařazena do prioritní skupiny v den vznesení požadavku tj. 12. 12.,
postačí vždy zatelefonovat řediteli SLM
-dotázala se pana Leknera, zda chce tento bod ještě zařadit na program jednání
p. Lekner – postačí mu tato odpověď
- má špatnou zkušenost s telef. domluvou s panem Nelibou, proto žádal písemně
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 124/2012 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení : p. Dračka, p. Myšíková, p. Franclová.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 125/2012 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu : p. Kulíková, p. Henig.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 126/2012 :
ZaM schválilo program jednání.
2. REKONSTRUKCE MOSTU NA SOKOL. VRCH
Starostka - vzhledem k tomu, že jsou přítomni zástupci firmy N+N konstrukce k projednání
záležitosti rekonstrukce mostu, navrhuje zařadit tento bod na začátek jednání.
Zastupitelé souhlasí.
Most přes železnici na Sokolský vrch, dodavatel žádá o prodloužení termínu stavby do dubna
2013, RaM doporučuje vzhledem k jistotě minimálního prodlení odpuštění smluvní pokuty za
nedodržení termínu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, v intencích tohoto
rozhodnutí bude podepsán dodatek ke smlouvě.
RaM doporučuje ZaM schválit odpuštění smluvní pokuty z prodlení dle čl. 12. 1. v případě
nevhodných klimatických podmínek pro stavbu („Oprava mostu na Sokolský vrch“ VR
12001), podmínkou je zprovoznění mostu pro pěší v termínu do 21. 12. 2012.

Starostka přivítala zástupce firmy N+N konstrukce a předala jim slovo.
p. Jícha Míroslav – dnes proběhl kontrolní den, zkontrolovány body z minulého kontr. dne,
vše je zaznamenáno ve stavebním deníku
- problém s povětrnostními podmínkami
- most je zprovozněn pro pěší
Místostarosta – RaM si vymínila pochůznost mostu do 21.12.2012 – dnes splněno
- nic nebrání tomu, aby byl tento návrh schválen
p.Kulíková - ptá se, jak je možné, že o kabelu nikdo nevěděl a kdo za to nese odpovědnost
p. Ušák – tato zakázka, šla skrz RaM
- překvapilo ho, že město nevědělo o kabelu, který vedl přes most o napětí několika
desítek tisíc voltů, byla nedodržena základní bezpečnost práce
- špatné povětrnostní podmínky jsou v zimě očekávatelné
- navrhuje neschvalovat dodatek ke smlouvě, ale pouze doporučení pro RaM
Starostka - zakázka byla projednána a schválena zastupitelstvem města v září
p. Dračka – byl navštíven občanem města, který ho upozorňoval na způsob výroby mostního
tělesa, co se týká svařování – žádá zástupce firmy o informaci
p. Jícha – odpověděl na dotaz - dnes řešeno na kontr. dni, osobně navštívili i p. Ptáka
p. Lekner – když se kdysi dotazoval starostky na stav mostu, bylo mu řečeno, že most je
v pořádku
Starostka – řekla, že most není v havarijním stavu
Místostarosta – dodatek je vynucen ze znění smlouvy – jakákoliv změna musí být řešena
dodatkem
p. Ušák – žádá přítomné, aby vzhledem k rozpočtu nebyly vícepráce akceptovatelné
p. Mádle – nedoporučuje prodloužení termínu
p. Myšíková – podivuje se nad tím, že pár dní před dokončením stavby, žádá firma o
prodloužení termínu
p. Šohaj – vícenáklady prohlásil investor jako neuznatelné – je to zapsáno i ve st. deníku
- dodavatel žádá o odpuštění smluvních pokut – každá změna se musí řešit dodatkem
p. Dračka – žádá o specifikaci nepříznivých klimatických podmínek
p. Šohaj – velkou motivací firmy k dokončení stavby jsou vyjednané platební podmínky –
město bude platit ve splátkách a nezaplatí ani korunu, dokuď nebude stavba kompletně
dokončena a převzata
- odpověděl panu Dračkovi na místě
Starostka – ukončila diskusi a nechala hlasovat o návrhu usnesení
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 1 proti, 5 se zdrželo
Usnesení č. 127/2012 :
ZaM schválilo odpuštění smluvní pokuty z prodlení dle čl. 12. 1. v případě nevhodných
klimatických podmínek pro stavbu („Oprava mostu na Sokolský vrch“ VR 12001), formou
dodatku č. 1. Podmínkou je zprovoznění mostu pro pěší v termínu do 21. 12. 2012.
V čase 17:38 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku.
3. KONTROLA USNESENÍ
Kontrola plnění ukládajících usnesení: 122/2012 – zpráva o kulturních akcích za rok 2012,
zpráva bude předložena v lednu 2013 – po uzavření roku 2012, úkol trvá
Usnesení č. 128/2012 :
ZaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.

p. Lekner – mrzí ho, že není přítomen p. Neliba, jak inicioval na minulém ZaM
- na minulém ZaM místostarosta nepravdivě informoval přítomné, když se ho
dotazoval na označení služebního automobilu Služeb města
Místostarosta – auto bylo označeno erbem, je objednán znak města s označením Služby města
p. Lekner – návrh na usnesení – přítomnost pana Neliby na všech zasedáních ZaM –
doporučení RaM k projednání
p. Ušák - dle jeho názoru je usnesení nehlasovatelné
- rovněž si myslí, že by přítomnost pana Neliby byla žádoucí, žádá o názor právníka
města
Mgr. Špička - souhlasí s panem Ušákem
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Leknera
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 pro, 3 proti, 9 se zdrželo
Usnesení č. 129/2012 :
ZaM neschválilo doporučení RaM, aby projednala možnou účast ředitele Služeb města na
zasedáních Zastupitelstva města.
p. Lekner – posílal dotaz na předsedu KV a předsedu FV, obdržel pouze odpověď od předsedy
KV – dotazuje se na stav odpovědi od předsedy FV
p. Zíval – omluvil se, hned zítra odpověď panu Leknerovi pošle
p. Ušák – připomínka k materiálům pro ZaM, které jsou zveřejněny na int. stránkách města –
ponechávat tyto materiály na stránkách města

4. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Paní Sluková seznámila přítomné s rozp. provizoriem na první čtvrtletí roku 2013
p. Ušák –ostatní města rozpočty mají, my každý rok přistupujeme k provizoriu, nesouhlasí
s tím, nicméně již na pracovním jednání slíbil letos o trochu větší vstřícnost s ohledem na
nejasné daňové zákony.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro, 4 se zdrželi
Usnesení č. 130/2012 :
ZaM schválilo rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2013.

5. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
5.1. Prodej p.p.č. 700/4
Návrh na schválení kupní ceny a kupní smlouvy na prodej p. p. č. 700/4 o výměře 128 m2,
kupující ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 4, kupní cena 41150 Kč. Záměr
prodeje schválen a zveřejněn v zákonné lhůtě.
RaM doporučuje ZaM schválit prodej p. p. č. 700/4 o výměře 128 m2, kupující ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 4, kupní cena 41 150 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 131/2012 :
ZaM schválilo prodej p. p. č. 700/4 o výměře 128 m2, kupující ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 40502 Děčín 4, kupní cena 41 150 Kč, stavba bude mít sedlovou střechu.
5.2. Žádost pana M. H.
Žádost M. H., Benešov n. Pl. o koupi b.j. č. 6 v čp. 346, ul. Nádražní, Benešov nad Ploučnicí

za cenu 50 000 Kč. Město byt nabízí za odhadní cenu ve výši 74 800 Kč
RaM nedoporučuje ZaM schválit prodej b.j. č. 6 v čp. 346, ul. Nádražní, Benešov nad
Ploučnicí za cenu 50 000 Kč
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 proti, 4 se zdrželi
Usnesení č. 132/2012 :
ZaM neschválilo prodej b.j. č. 6 v čp. 346, ul. Nádražní, Benešov nad Ploučnicí za cenu
50 000 Kč.
5.3. Žádost f. FEURTES development
Žádost f. FEURTES development o odkup pozemků mezi ul. Nádražní – Nábřežní, pozemek
u obchvatu. Na pozemku by měl stát nový obchodní dům s parkovištěm. Obchodní dům by
mohl zaměstnat 20 až 30 lidí, firma nabízí vybudování nové odstavné plochy pro 4 autobusy,
parkoviště pro min. 45 automobilů. Na pracovním jednání ZaM byly podány dva návrhy –
uspořádat místní referendum k využití pozemku na výstavbu nového obchodního domu nebo
ustanovit pracovní skupinu, která by zpracovala záměr využití pozemku pro dopravní
vybavenost.
Diskuse :
p. Ušák – je proti referendu takto ze začátku
- je toho názoru, že další supermarket není potřeba
- řešit koncepčně a navrhuje zřídit pracovní skupinu nebo výbor
- mají připravený další scénář, co bude následovat - na příštím jednání chce toto
usnesení změnit
p. Klouček – autobusové nádraží – měla být vypracovaná studie
P. Lekner – dotaz na značku OD
Starostka – odpověděla na místě
p. Mádle – podporuje návrh nového OD
p. Dračka – shoduje se s názorem pana Ušáka
p. Myšíková – žádá zastupitele o opatrnost – poslední volná rovná plocha
p. Ušák – navrhuje zřídit výbor pro rozvojové a investiční proiority rozvoje města
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 4 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 133/2012 :
ZaM schválilo vypsání místního referenda k možnosti výstavby obchodního domu na
p.p.č.1440, 555/1,1441,564/1,557/2, 556, st. p. č. 353/3, 354, 478, 353/6 o celkové výměře
4 783 m2.
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 134/2012 :
ZaM zřizuje výbor pro rozvojové a investiční priority rozvoje města.
p. Ušák – navrhuje zvolit předsedu výboru na dnešním jednání ZaM
p. Lekner – vznesl dotaz na zástupce ČSSD ohledně zpracování strategického plánu rozvoje
města, který měli v programu – odpověď bude písemná
V čase 18:23 vyhlásila starostka patnáctiminutovou přestávku.
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka – volba předsedy výboru na dnešním
jednání

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 5 proti
Usnesení č. 135/2012 :
ZaM schválilo volbu předsedy rozvojového a investičního výboru.
Starostka – pan Ušák má zájem o funkci předsedy výboru – viz usnesení
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 6 se zdrželo
Usnesení č. 136/2012 :
ZaM zvolilo předsedu rozvojového a investičního výboru pana Filipa Ušáka.
6. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách města. Zastupitelé ji obdrželi v materiálech.
Usnesení č. 137/2012 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
p. Ušák – na schůzi KV bylo projednáváno téma odměňování členů výborů
- navrhl koncepci odměňování členů výborů a komisí – viz usn.
p. Zelený – cítí se být ve střetu zájmu, protože syn je ve FV
Starostka – nechala hlasovat o návrhu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 3 proti, 3 se zdrželi
Usnesení č. 138/2012 :
ZaM schválilo koncepci odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
v tomto rozmezí : měsíční odměna pro člena výboru 300,-Kč a člena komise 150,-Kč
s účinností od 1. 1. 2013 po zbytek funkčního období.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 pro, 12 se zdrželo
Usnesení č. 139/2012 :
ZaM neschválilo doporučení RaM, aby zajistila pravidelnou informovanost KV ve formě
předkládání čtvrtletního rozboru BTS a žádá o předložení KV závěrečný rozpočet BTS za rok
2012 nejpozději do konce ledna 2013.
p. Ušák – po prostudování zápisů FV zjistil, že pan Martin Podolínský se účastnil pouze první
schůze FV a proto navrhuje jeho odvolání
p. Zíval – FV již tento problém řešil,souhlasí s panem Ušákem, pan Podolínský to časově
nestíhá
Starostka – nechala hlasovat o návrhu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 140/2012 :
ZaM odvolalo člena finančního výboru pana Martina Podolínského.

7. PŘENESENÁ SPRÁVA VO
Projednáno na pracovním jednání ZaM, smlouva doplněna o záruku za zhotovené dílo.
RaM doporučuje ZaM schválit Smlouvu o provozu, správě, údržbě a obnově veřejného
osvětlení města.
RaM doporučuje ZaM schválit Smlouvu o výpůjčce systému veřejného osvětlení na území

města Benešov nad Ploučnicí společnosti BTS s.r.o.
p. Mádle – nechápe proč to nemůže dělat pan Neliba
Starostka – odpověděla a vysvětlila panu Mádlemu situaci s VO
p. Ušák – s tímto návrhem nemá žádný problém
- navrhuje možné sloučení spol. BTS a Služeb města v akciovou společnost – uložit
ukládající úkol buď paní starostce nebo panu místostarostovi
p. Lekner – převod nepodpoří, seznámil přítomné s jeho důvody
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 141/2012 :
ZaM schválilo Smlouvu o provozu, správě, údržbě a obnově veřejného osvětlení města
prostřednictvím BTS s.r.o.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 142/2012 :
ZaM schválilo Smlouvu o výpůjčce systému veřejného osvětlení na území města Benešov
nad Ploučnicí společnosti BTS s.r.o.
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka – ukládající usnesení pro místostarostu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 2 se zdrželi
Usnesení č. 143/2012 :
ZaM ukládá místostarostovi, aby ve spolupráci s právním zástupcem města prověřit
možnosti sloučení org. města BTS s.r.o. a Služeb města v jednu akciovou společnost.

8. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
8.1. OZV – poplatek za odpady pro r. 2013
OZV – poplatek za odpady pro rok 2013, projednáno opětovně finančním výborem, FV
souhlasí s následným zněním:
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka činí 720,- 600 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a) z částky 250,- 60 Kč a
b)
z částky 470,- 540 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
Při tomto poplatku bude hrazena za odpady z rozpočtu města částka 550 000Kč + zahrnuta
odměna od spol. Eko Kom ve výši 200 000, celkem tedy 750 000 Kč. Jedná se o tříděné
odpady, likvidaci černých skládek, sběrný dvůr, uliční smetky. Současně bylo na FV
projednáno zrušení poplatku na sběrném dvoře pro občany města, kteří zde vytříděný odpad
odevzdají.
RaM doporučuje ZaM schválit OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje
OZV 4/2011 se změnou oproti původně navržené v článku 4:
Sazba poplatku pro poplatníka činí 600 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a)
z částky 60 Kč a

b)
z částky 540 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
p. Ušák – opozice je proti této OZV s ohledem na tíživou finanční situaci v současné době
- nemělo by se zdražovat, nepodpoří žádné zvýšení cen odpadu
p. Zíval – FV se dohodl na tom, že zvýšení o 10,-Kč za měsíc není moc
p. Kulíková – jako člena FV se zvýšením částky o 10,-Kč nesouhlasí
p. Dračka – rozšíření třídění o biodpad
Starostka – odpověděla na místě
p. Myšíková – zaměřit se na neplatiče, dotaz na chalupáře
p. Šohaj – odpověděl na místě
Starostka – neplatičům byly odeslány upomínky, na ty kteří neplatí bude podaná exekuce
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro, 6 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 144/2012 :
ZaM neschválilo OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje OZV
4/2011.
8.2. OZV o ochraně nočního klidu
Tento bod byl přesunut na příští jednání ZaM !!!
8.3. OZV o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her,
loterií a jiných podobných her
OZV o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a
jiných podobných her. Materiál předložen na pracovním jednání ZaM. Odbor dozoru MV
nemá k této vyhlášce připomínky, bude akceptována.
p. Ušák - předkládáme tento návrh vyhlášky z důvodů toho, že vyhláška výrazně regulující
hazard v našem města začne naplno platit až za 2 roky. Toto je cesta, jak okamžitě zakázat
odpudivé neonové nápisy např. na hernách v centru města. Myslí si, že zastupitelstvo to
jednomyslně podpoří.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 se zdržel, p. Lekner nepřítomen
Usnesení č. 145/2012 :
ZaM schválilo OZV o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových
her, loterií a jiných podobných her.
8.4. Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9
Krajský úřad Ústeckého kraje - účelová neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných
hasičů
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11.663,-- příjem dotace
4.000,-- refundace
7.663,-- pohonné hmoty

ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí - odvod z investičního fondu do rozpočtu města.
Investiční zdroje PO jsou vyšší než je jejich potřeba užití. Výše 600.000,-
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2122
8115

600.000,-- příjem
600.000,-- financování

Služby města Benešov nad Ploučnicí - odvod z investičního fondu do rozpočtu města.
Investiční zdroje PO jsou vyšší než je jejich potřeba užití. Výše 100.000,231 400
231 400

361

3639

2122
8115

100.000,-- příjem
100.000,-- financování

Dotace Euroregion Labe - projekt Přátelé r. 2011
231 400
231 800

N 41, Z 5

709
341

3399
6171

2329
5169

165.223,-- příjem
165.223,-- vrácení prostředků do HS
odboru, ze kterého byla
akce
v roce 2011 financována

RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 8
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 146/2012 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 8.

Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na opravu lávky v Nádražní ul, dotace na opravu
místní komunikace v ul. B. Němcové ( poškozeno povodněmi 2010 )
231 342
231 340
231 342
231 340

17466
17466
17466
17466

123
123
123
123

2212
2212

4116
4116
5171
5171

94.031,-452.517,-94.031,-452.517,--

dotace lávka Nádražní ul.
dotace ul.B.Němcové
realizace akce
realizace akce

RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 9
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 147/2012 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 9.
8.5. Plán práce ZaM
Plán práce ZaM na první pololetí 2013
RaM doporučuje ZaM schválit plán práce na 1. pol. 2013
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro, 4 se zdrželi
Usnesení č. 148/2012 :
ZaM schválilo plán práce na 1. pololetí 2013, lednové zasedání se uskuteční ve velké
zasedací místnosti na MěÚ, ostatní zasedání v sále městského kina.
8.6. Rozpočet SOB
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska, předkladatel p. místostarosta

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 se zdržel, 1 proti
Usnesení č. 149/2012 :
ZaM schválilo rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2013 jako schodkový.
8.7. Pracovní skupina pro eliminaci kamion. dopravy
Návrh z pracovního jednání ZaM: ustanovení pracovní skupiny pro eliminaci kamionové
dopravy přes území města. Do pracovní skupiny se přihlásili p. Ušák, p. Vrbický, p. Dračka,
pracovní skupina bude spolupracovat se starosty obcí na trase – Malá Veleň, Františkov nad
Ploučnicí, Starý Šachov.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 150/2012 :
ZaM schválilo ustanovení pracovní skupiny pro eliminaci kamionové dopravy přes území
města. Členy skupiny za město Benešov nad Ploučnicí jsou: p. Filip Ušák, p. Karel Vrbický,
p. Ota Dračka. Pracovní skupina bude spolupracovat se starosty obcí Malá Veleň, Františkov
nad Ploučnicí, Starý Šachov.
V čase 19:35 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku.
9. DISKUSE
p. Koucká Elisová – opakovaně připomíná zastínění lampy, která se nachází před jejich
domem
Starostka – přislíbila, že se o to postará
10. NÁVRH USNESENÍ A ZÁVĚR
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 151/2012 :
ZaM schválilo návrh usnesení z jednání ZaM dne 19. 12. 2012.

Ověřovatelé zápisu :
Andrea Kulíková……………………………………..
Zdeněk Henig….………………………………………

Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

…………………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

