Město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města, konané dne 8. dubna 2003
Usnesení č. RM 0311 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. 66/02
starosta města
usnesení č. RM 0307 103
starosta města
usnesení č. RM 0302 088
tajemník MěÚ
usnesení č. RM 0304 034
tajemník MěÚ
usnesení č. 115/02
vedoucí OE
usnesení č. 1162/02/2
vedoucí OE
usnesení č. RM 0307 076
vedoucí OD

VzDK
VzDK
DK 04/03
VzDK
VzDK
VzDK
VzDK.

Usnesení č. RM 0311 002
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci a opravu usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0303 626 ze dne
13. 2. 2003 a to v části, týkající se ceny u bodu 3) a opravu navýšené nabídkové ceny bytové
jednotky č. 1542/5 v objektu Želenická 1542, Děčín VI, z částky 134 325,--Kč na částku 74 262,-Kč.

Usnesení č. RM 0311 003
Rada města projednala žádost paní Blanky Popelákové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ při prodeji bytové jednotky
č. 1184/2 v budově č. p. 1184, ul. 17. listopadu, Děčín I a ponechat tuto bytovou jednotku v majetku
města Děčína.
Usnesení č. RM 0311 004
Rada města projednala žádost pana Vlastimila Ryšánka o výjimku z „Pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej bytové jednotky
č. 792/4
v objektu Jeronýmova 792, Děčín IV, za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj.
192 852,--Kč.
Usnesení č. RM 0311 005
Rada města projednala problematiku odprodeje domů z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města u objektu Riegrova 652/73, Děčín II - vyzvat náhradníka na 2. pořadí dle
zápisu z dohadovacího řízení, tj. Ing. Preiszlera za cenu 1 600 000,--Kč, u objektu Budapešťská
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610/3, Děčín VI - vyzvat náhradníka z dohadovacího řízení, tj. pana Jonyho za nabídnutou cenu ve
výši 558 000,--Kč, u objektu ČSA 448/42, Děčín I - vyzvat dalšího náhradníka z dohadovacího
řízení, tj. paní Pařilovou za nabídnutou cenu 1 650 000,--Kč, u objektu Teplická 378/88, Děčín IV opětovné zveřejnění odprodeje objektu za sníženou nabídkovou cenu o 50 % v případě, že stávající
nájemníci nepodají žádost na základě opětovné nabídky, u objektu Roudnická 396/7b, Děčín III vyzvat dalšího náhradníka z dohadovacího řízení, tj. paní Pařilovou za nabídnutou cenu 1 150 000,-Kč.

Usnesení č. RM 0311 006
Rada města projednala „Návrh na rozdělení částky 5 000,-- € od drážďanského Rotary Clubu
postiženým srpnovou povodní v roce 2002“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení této částky 19-ti rodinám a HC Děčín – občanské sdružení
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0311 007
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení o poskytování finančních prostředků
z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi a
schvaluje
a) částečnou revokaci usnesení rady města č. 28/02 ze dne 26. 11. 2002, a to v bodě c) – příloha č.
3 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na opravu nemovitosti
Podmokelská 814/10 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele Ing.
Jiřího Pacovského a Gabrielu Hrubou a
b) částečnou revokaci usnesení rady města č. 0304 050 ze dne 4. 2. 2003, a to v bodě 2) – příloha č.
1 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na opravu
nemovitosti Podmokelská 814/10 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové
majitele Ing. Jiřího Pacovského a Gabrielu Hrubou a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
a) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. VIII/02 ze dne 12. 12. 2002, a to v bodě 3) –
příloha č. 3 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na opravu
nemovitosti Podmokelská 814/10 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové
majitele Ing. Jiřího Pacovského a Gabrielu Hrubou a
b) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0303 805 ze dne 13. 2. 2003, a to v bodě 4)
– příloha č. 1 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu obce na opravu
nemovitosti Podmokelská 814/10 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové
majitele Ing. Jiřího Pacovského a Gabrielu Hrubou.

Usnesení č. RM 0311 008
Rada města projednala Doplněk č. 1 k „Programu obnovy sportovních zařízení a sportovišť
v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění tohoto programu o Doplněk č. 1.

Usnesení č. RM 0311 009
Rada města projednala informativní zprávu o plnění cílů zakotvených ve Strategickém plánu
rozvoje města Děčín a tuto

bere na vědomí
a
ukládá
starostovi města
projednat s vedoucí odboru rozvoje MěÚ Děčín zpracování aktualizace strategického plánu
rozvoje města ve smyslu připomínek a návrhů rady města a koordinaci plnění jednotlivých úkolů
příslušnými odbory.
Termín kontroly: 06/03

Usnesení č. RM 0311 010
Rada města projednala žádosti o finanční dotace na činnost v roce 2003 v oblasti kultury a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotaci na činnost v roce 2003 ve výši do
50 000,--Kč podle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o výši finanční dotace v roce 2003 pro subjekty pracující v oblasti
kultury podle důvodové zprávy ve výši nad 50 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0311 011
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2003 a
rozhodla
poskytnout pro sportovní subjekty finanční dotace na činnost v roce 2003 ve výši do 50 000,--Kč
podle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o finančních dotacích v roce 2003 pro sportovní subjekty podle
důvodové zprávy ve výši nad 50 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0311 012
Rada města projednala žádost o poskytnutí půjčky z FKSP a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout, aby příspěvková organizace Základní škola Děčín XXXII, Míru
152, uzavřela smlouvu o půjčce z FKSP ve výši 5 000,--Kč za účelem poskytnutí sociální půjčky
pro zaměstnance výše uvedeného právního subjektu.
Usnesení č. RM 0311 013
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Děčín a Svazem
hudebníků ČR a
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Děčín a Svazem hudebníků ČR podle
návrhu uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0311 014
Rada města projednala žádost Romského sdružení INDIGO Děčín o bezúplatný pronájem sálu
Střelnice – společenského domu města Děčína a
neschvaluje
bezúplatný pronájem prostor Střelnice – společenský dům města Děčína pro Romské sdružení
INDIGO Děčín na akci „Romský festival písní a tanců“ pořádanou dne 14. 6. 2003.

Usnesení č. RM 0311 015
Rada města projednala návrh využití finančních prostředků z výtěžku výherních hracích přístrojů a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o využití finančních prostředků ve výši 1 510 272,72 Kč, které byly
městu Děčín odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2 § 4 a § 16
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách na veřejně prospěšný účel podle
předložené důvodové zprávy k 30. 3. 2003.
Usnesení č. RM 0311 016
Rada města projednala žádost o zrušení součástí Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2 a
doporučuje
zastupitelstvu města
a) zrušit Mateřskou školu Děčín XI, Horní Žleb 56 a Školní jídelnu Děčín XI, Horní Žleb 56,
součásti právního subjektu Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 k 31. červenci
2003,
b) schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině právního subjektu Základní škola Děčín VI, Na Stráni
879/2 s účinností od 1. srpna 2003.
Usnesení č. RM 0311 017
Rada města projednala odvolání pana Zdeňka Dirdy o nezařazení žádosti o nájem bytu do evidence
žadatelů a
neschvaluje
zařazení této žádosti do evidence.
Usnesení č. RM 0311 018
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0311 019
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky za panem Miroslavem Havlem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0311 020
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky za paní Evou Volfovou a
neschvaluje
odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0311 021
Rada města projednala návrh na doplnění stávající smlouvy o pojištění majetku města a
rozhodla
doplnit pojištění objektů města o nově realizované stavby obytného domu Příbramská č. p.
1911/32 v k. ú. Podmokly a o objekt víceúčelové haly v ul. Práce v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 0311 022

Rada města projednala zprávu o prověření návrhu na likvidaci majetku umístěného v objektu
Plaveckého areálu, Oblouková 1400/6, Děčín I a
schvaluje
vyřazení hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 668 678,--Kč z účetní evidence.
Usnesení č. RM 0311 023
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy mezi městem Děčín a Českou republikou – Státním
oblastním archivem v Litoměřicích a
rozhodla
odložit schválení nájemní smlouvy a pověřit starostu města jednat o podmínkách pronájmu s
ředitelem Státního oblastního archivu v Litoměřicích a na Ministerstvu financí ČR a s tím, že
příslušný odbor zajistí pojištění areálu děčínského zámku.

Usnesení č. RM 0311 024
Rada města projednala výsledky výběru dodavatele na „Ostrahu areálu děčínského zámku“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce uchazeče ZAS Děčín, s.r.o. Děčín.
Usnesení č. RM 0311 025
Rada města projednala informaci o výběrovém řízení na zajišťování správy a provozu veřejných
WC konaném dne 21. 3. 2003 a
schvaluje
doplnění schváleného výběrového řízení na úklid určených objektů v majetku města o správu a
provoz veřejných WC, umístěných v ul. Maroldova č. p. 1408, Děčín I a v ul. Teplická č. p. 1900,
Děčín VI, za podmínek dle mandátní smlouvy uzavřené dne 1. 8. 2002.
Usnesení č. RM 0311 026
Rada města projednala návrh pojištění odpovědnosti právních subjektů ve školství za škody a
schvaluje
uzavření samostatných pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za škodu jednotlivými
příspěvkovými organizacemi.
Usnesení č. RM 0311 027
Rada města projednala opětovnou žádost pana Tomáše Matyse a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 3. 2003 č. 0304 9009
2. rozhodnout o prominutí pohledávky ve výši 27 000,--Kč
3. rozhodnout o prominutí úroku z prodlení ve výši 6,5 % p. a. z dlužných částek
za podmínky, že budou uhrazeny náklady soudního řízení ve výši 14 226,--Kč (soudní poplatek a
náklady právního zastoupení).
Usnesení č. RM 0311 028
Rada města projednala návrh na finanční spoluúčast vlastníku domu č. p. 1822 v k. ú. Podmokly,
Jeronýmova ul. na vybudování přístupové komunikace na části st. p. č. 1141/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
finanční spoluúčast vlastníků č. p. 1822 v k. ú. Podmokly ve výši 10 % z předpokládaných nákladů
dle návrhu projektanta, tj. 15 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0311 029
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1392 o výměře 502 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Šulcovy,
Děčín, za cenu 501,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 0311 030
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 195 o výměře 312 m2 v k. ú Vilsnice manželům
Miroslavovi a Marii Dvořákovým, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 7 800,--Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 031
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 12/1 o výměře 585 m2 v k. ú. Velká Veleň paní Olze
Polesné Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 850,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 032
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 1540/5 o výměře 61 m2 a části p. p. č. 1539/3 o výměře
118 m2 v k. ú. Horní Oldřichov (dle GP č. 422-044/2003 se jedná o p. p. č. 1540/5 o výměře
179 m2) paní Anně Červinkové, Přerov–Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
4 475,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 033
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 502 o výměře 197 m2 v k. ú. Chrochvice panu Josefu
Knazovičovi, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 925,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 034
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části p. p. č. 599/5 o výměře 159 m2 v k. ú. Bynov (dle GP č.
524-003/2003 se jedná o p. p. č. 599/5 o výměře 159 m2 ) manželům Andree a Tomášovi
Ekertovým, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 975,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0311 035
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 113 o výměře 1004 m2 v k. ú. Chrochvice panu
Richardu Bejšovcovi, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25 100,--Kč + ostatní

náklady.
Usnesení č. RM 0311 036
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 87 o výměře 1679 m2 v k. ú. Prostřední Žleb
manželům Jiřímu a Martě Chocenským, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
16 790,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 037
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 180/1 o výměře 169 m2 a. p. p. č. 180/2 o výměře
31 m2 v k. ú. Bělá u Děčína manželům Oldřichovi a Zdeňce Štěpánovým, Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 5 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 038
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1392 o výměře 502 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 0311 039
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 124/2 o výměře 70 m2 a p. p. č. 126/5
o výměře 136 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0311 040
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3617 o výměře 1800 m2 ,
p. p. č. 3618 o výměře 2290 m2 a p. p. č. 3656/1 o výměře 602 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 0311 041
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 979 v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 979 v k. ú. Boletice n. L. a to:
1. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/2 o výměře 395 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Galbavé, Děčín, za cenu 3 950,--Kč +
ostatní náklady
2. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/3 o výměře 309 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Markovy, Děčín, za cenu 3 090,--Kč +
ostatní náklady
3. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/5 o výměře 446 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hindrákovy, Děčín, za cenu 4 460,--Kč
+ ostatní náklady a bezúplatné zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 555-195/2002
4. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/7 o výměře 382 m2 v k. ú. Boletice nad

Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Černé, Děčín, za cenu 3 820,--Kč +
5 850,--Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady
5. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/8 o výměře 361 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Havlovy, Děčín, za cenu 3 610,--Kč +
ostatní náklady – s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č.
555-195/2002
6. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/10 o výměře 421 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Šaškovy, Děčín, za cenu 4 210,-Kč + ostatní náklady – s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle
GP 555-195/2002
7. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/11 o výměře 698 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Romana Šandora, Děčín, za cenu 6 980,-Kč + ostatní náklady
8. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/1 o výměře 926 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Honzátkovy, Děčín, za cenu 7 130,-Kč + ostatní náklady
9. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/6 o výměře 842 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Kočí, Děčín, za cenu 6 710,--Kč +
ostatní náklady
10. část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p. p. č. 979/9 o výměře 599 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Březinovy, Děčín, za cenu 4 495,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0311 042
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 77 o výměře 19 m2 a část p. p.
č. 36/1 o výměře stanovené GP v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 0311 043
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. prodej p. p. č. 272/14 o výměře 723 m2 a p. p. č. 268/3 o výměře 201 m2 v k. ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Bohumila Havlíčka, Děčín, za cenu 46 005,--Kč
+ ostatní náklady
2. prodej p. p. č. 270/1 o výměře 491 m2 a p. p. č. 272/13 o výměře 813 m2 v k. ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ácsovy, Děčín, za cenu 32 600,--Kč.
Usnesení č. RM 0311 044
Rada města projednala zprávu odboru vnitřních věcí o přestupkové agendě za rok 2002 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0311 045
Rada města projednala žádost předsedy finančního výboru zastupitelstva města o poskytování
materiálu pro jednání zastupitelstva města a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města schválit v souladu se stanoviskem odboru.

Usnesení č. RM 0311 046
Rada města projednala žádost odboru dopravy o schválení finanční spoluúčasti při úpravě vozovky
v ulici Práce a
rozhodla
o finanční spoluúčasti města při úpravě vozovky v ulici Práce dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0311 047
Rada města projednala žádost DPmD a. s. o pronájem pozemků včetně staveb v prostoru terminálu
MHD a
schvaluje
pronájem pozemků včetně stavby odstavného parkoviště na p. p. č. 1238/1, 1242/12 a pouze stavbu
na p. p. č. 1238/2 v k. ú. Podmokly, dále pronájem skleněných zastávkových přístřešků včetně
jejich vybavení v prostoru autobusového nádraží na částech p. p. č. 1235/1, 1235/2, 1238/1 a 1242/2
v k. ú. Podmokly, dle předloženého návrhu smlouvy o nájmu a provozování autobusového nádraží.
Usnesení č. RM 0311 048
Rada města projednala návrh kalkulace ceny za pronájem dvorce ve Sportovní hale Děčín a
schvaluje
výši pronájmu za 1 hodinu a 1 dvorec ve Sportovní hale Děčín v částce 300,--Kč do 30. září
2003 a výši pronájmu Sportovní haly Děčín na 1 hodinu ve výši 1 000,--Kč do 30. září 2003 a
ukládá
vedoucímu odboru ŠKMaT
připravit kompletní ceník ve Sportovní hale Děčín k 1. 10. 2003.
Usnesení č. RM 0311 049
Rada města projednala výsledky výběru zhotovitele stavby „Rekonstrukce technologického zařízení
ZS Děčín“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce uchazeče BREMA, s. r. o. Praha.
Usnesení č. RM 0311 050
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují předpoklady
a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího úředníka
v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru ekonomického a v souladu s ustanovením zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2) písm. g)
jmenuje
ode dne 9. dubna 2003 do funkce vedoucí odboru ekonomického Ing. Hanu Hlaváčkovou.
Usnesení č. RM 0311 051
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují předpoklady
a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího úředníka
v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
v souladu
s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2) písm. g)
jmenuje
ode dne 1. května 2003 do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing.

Renatu Grešíkovou.
Usnesení č. RM 0311 052
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují předpoklady
a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího úředníka
v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a v souladu
s ustanovením zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2) písm. g)
jmenuje
ode dne 1. května 2003 do funkce vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ing.
Danuši Bednářovou.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta

ÚKOLY
z 11. rady města, konané dne 8. dubna 2003
Ing. Raška - projednat s vedoucí odboru rozvoje aktualizaci rozvojového plánu - přípravu
a zásadní aktualizaci projektů pro jejich uplatnění v případě vstupu do EU:
* aktualizace programu otevřených sportovišť
* koupaliště Pod zámkem– rekonstrukce a další koncepce provozu, vč. možného
investora a nájemce
* úprava pozemků u Kovošrotu – výjezd z města směr Ústí nad Labem
* pozemky u nemocnice – prověřit vlastnictví a jejich event. získání do majetku
města

