Město D ě č í n

U S N E S E NÍ
z 21. schůze rady města, konané dne 8. července 2003

Usnesení č. RM 0321 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. 116/02
starosta města
usnesení č. 0311 009
starosta města
usnesení č. RM 0318 053
tajemník MěÚ
usnesení č. RM 0318 054
tajemník MěÚ
usnesení č. RM 0313 007
ředitel ZOO Děčín
usnesení č. 161/02/2
všichni vedoucí odborů
usnesení č. 1355/02
vedoucí odboru správy majetku města

VzDK
VzDK
VzDK
VzDK
VzDK
VzDK
DK 09/03.

Usnesení č. RM 0321 002
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu č. p. 200 včetně p. č. 169 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 200 včetně p. č. 169 – zastavěná plocha
za cenu dle „Zásad“, která činí 5 377 848,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
ukládá
starostovi města
zahájit jednání s cílem zajistit věcné břemeno v souladu s § 108 stavebního zákona
č. 50/76 Sb. ve znění jeho změn a doplňků za účelem zřízení práva přístupu a příjezdu
k nemovitosti č. p. 200 v k. ú. Děčín.
Termín: ihned.
Usnesení č. RM 0321 003
Rada města projednala stížnost občanů, týkající se areálu u Bažantnice a
schvaluje
1) revokaci usnesení rady města č. RM 0317 120 ze dne 3. 6. 2003
2) výpověď smlouvy o výpůjčce č. 01/99/HS uzavřené dne 17. 2. 1999 mezi městem Děčín
a Erektus bike team energy , zastoupené panem Dušanem Mánkem.
Usnesení č. RM 0321 004
Rada města projednala návrh na realizaci stavby „Oprava fasády MěÚ Děčín, Mírové náměstí
1175/5, Děčín IV“ a
schvaluje
1/ realizaci této stavby
2/ zajištění finančních prostředků ve výši cca 1 mil. Kč na realizaci stavby dle důvodové zprávy
a to v návaznosti na
výsledky
hospodaření
za 1. pololetí roku 2003 s tím, že
zastupitelstvu města bude předložen návrh na rozpočtovou změnu.
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Usnesení č. RM 0321 005
Rada města projednala návrh na zajištění zprostředkování pojištění pro město Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 1107/02 v bodě č. 2), provedení auditu pojištění majetku města
společností DC DEMAS a. s. a
pověřuje
starostu města podpisem plných mocí pro makléřské společnosti GrECo Internationale, s. r. o.,
MPS – makléřská pojišťovací společnost s. r. o. a MARSH, s. r. o. , pro výběrové řízení na
výběr makléře k zajišťování pojištění majetku města Děčín s tím, že uvedené společnosti předloží
své nabídky do 19. 8. 2003.
Usnesení č. RM 0321 006
Rada města projednala návrh pozvánky na 8. zasedání zastupitelstva města dne 17. července
2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
rozhodla,
že zasedání zastupitelstva města se dne 17. července 2003 nebude konat.
Usnesení č. RM 0321 007
Rada města projednala návrh odměny pro ředitele Děčínského zámku a Společenského domu
Střelnice, příspěvková organizace, v souvislosti
s organizačním zajištěním Mezinárodního
hudebního festivalu Děčín 2003 a
schvaluje
odměnu pro Ing. Pavla Pflanzera, ředitele Děčínského zámku a Společenského domu Střelnice,
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0321 008
Rada města projednala informaci o postupu rušení „Správy městských domů a bytů, příspěvkové
organizace“ a
rozhodla
odebrat osobní příplatek řediteli „Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace“ od 1. 7.
2003 na dobu neurčitou.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta

