Město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 6. ledna 2004

Usnesení č. RM 0401 001
Rada města projednala žádost vlastníků domu Purkyňova 762/7, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 762 Purkyňova 7, Děčín II, do 30. 6. 2004.

Usnesení č. RM 0401 002
Rada města projednala žádost vlastníků domu Čs. armády 1125/34, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 1125 ul. Čs. armády 34, Děčín I, do 30. 6. 2004.

Usnesení č. RM 0401 003
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 305/2004/RKS/250 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 250 ul. Spojenců, včetně pozemku
st. p. č. 186 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Miroslav Tesař a Damaris Tesařová z Děčína
kupní cena 589 000,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20 %, tj. 111 630,--Kč.
Usnesení č. RM 0401 004
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 306/2004/RKS/385 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
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nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 385 ul. V Sídlišti, včetně pozemku st. p.
č. 832/24 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Oldřich Zítek a Ivana Zítková z Děčína
kupní cena 1 300 815,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 11,22 %, tj. 146 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0401 005
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 244/2003/RKS/277/1 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 277/1 v budově č. p. 276, 277 ul. Na
Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Karel a Žofie Pollákovi z Děčína
za nabídnutou cenu 140 155,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 006
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 238/2003/RKS/277/17 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci části usnesení č. XVIII ze dne 12. 12. 2002 a to části, týkající se rozhodnutí
149/2002/RKS/277/17 a

č.

2) prodej bytové jednotky č. 277/17 v budově č. p. 276, 277 ul. Na Pěšině a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 352/21138 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Marie Šimralová z Děčína
za nabídnutou cenu 78 684,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 007
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 239/2003/RKS/669/5 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 669/5 v budově č. p. 669 ul.
Hudečkova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 935/9508 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 81 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jaroslav Šverma z Děčína
za nabídnutou cenu 175 874,--Kč

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 008
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 240/2003/RKS/226/7 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 226/7 v budově č. p. 226 ul. Teplická a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 635/8314 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 1051 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagma Tia z Děčína
za nabídnutou cenu 210 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 009
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 241/2003/RKS/1167/7 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1167/7 v budově č. p. 1167 ul.
Příbramská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 458/6971 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1229 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Tomáš Procházka z Děčína
za nabídnutou cenu 110 000,--Kč

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 010
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 242/2003/RKS/368/5 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 368/5 v budově č. p. 368 ul. Teplická a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 658/5080 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 579 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagmar Tia z , Děčín – Malšovice
za nabídnutou cenu 174 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- zachovat a strpět právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 579 na pozemku p. č. 581
v k.ú. Podmokly
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 011
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 243/2003/RKS/1221/3 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1221/3 v budově č. p. 1219, 1220,
1221 ul. Pohraniční a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 190/34847 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 54/2 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vladimír Feix z Děčína
za nabídnutou cenu 120 000,--Kč

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0401 012
Rada města projednala žádost pana Pavla Kubity o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové
jednotky č. 818/8 v objektu č. p. 818 ul. Benešovská, Děčín II, do 27. 2. 2004.

Usnesení č. RM 0401 013
Rada města projednala žádost pana Petra Vávry o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1184/10
v objektu č. p. 1184 ul. 17. listopadu 18, Děčín I, panu Petru Vávrovi za nabídkovou cenu
77 940,--Kč včetně podílu na vedlejším pozemku ve výši 1 304,--Kč, tj. celkem 79 244,--Kč.

Usnesení č. RM 0401 014
Rada města projednala žádost paní Dany Plechaté o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do 30. 1. 2004.

Usnesení č. RM 0401 015
Rada města projednala žádost manželů Daškových o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a uzavření kupní smlouvy
mezi městem Děčín a manželi Daškovými na převod bytové jednotky č. 172/6 v objektu č. p.
172 ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, před vypořádáním pohledávek.

Usnesení č. RM 0401 016
Rada města projednala problematika prodeje bytové jednotky v objektu č. p. 1087
Zámecká 10, Děčín I a

ul.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. zveřejnění nabídky prodeje volné bytové
jednotky za nabídkovou cenu 37 465,--Kč.

Usnesení č. RM 0401 017
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 06/2003 o odprodeji areálu děčínské
teplárny Pod Zámkem k. ú. Děčín a revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0328 053 ze dne 7. října 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0603 ze dne 20. 11. 2003 v části,
týkající se bodu 3 a
2) rozhodnutí ZM č. 6/03/OSM o odprodeji areálu děčínské teplárny Pod Zámkem k. ú.
Děčín pro kupujícího:
ELECOM s. r. o. Děčín, se sídlem Bočná 1, Děčín I, za kupní cenu ve výši 2 200 000,--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 katastru
nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu objektů dle čl. VII odst. 1 ve výši 20 %, tj. 200
000,--Kč.

Usnesení č. RM 0401 018
Rada města projednala návrh na změnu nájemce nebytových prostor a změnu nájemní
smlouvy a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 0330 105 v plném znění,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 0330 106 v plném znění,
3. pronájem objektu Na Pěšině 332, Děčín IX, včetně pozemku p. č. 761/114 v k. ú. Bynov
pro Dětský Stacionář Děčín, občanské sdružení, zastoupené předsedou sdružení panem
Janem Koutníkem, za účelem provozování dětského respiračního stacionáře,
4. nájemní smlouvu k objektu Na Pěšině 332, Děčín IX, s tím, že znění smlouvy bude
konzultováno s právním zástupcem města před jejím podpisem.

Usnesení č. RM 0401 019
Rada města projednala žádost pana Miroslava Dosedly o ukončení nájemního vztahu dohodou
v objektu 28. října 225/1, Děčín I a
neschvaluje
výpovědní lhůtu dle dohody k 31. 12. 2003.

Usnesení č. RM 0401 020
Rada města projednala žádost pana Zdeňka Kuchaře a slečny Věry Dudové, týkající se
snížení pronajímané plochy a
schvaluje
snížení pronajímané plochy v objektu č. p. 410 ul. Březová 58, Děčín III, na 150 m2 pro
pana Z. Kuchaře a slečnu V. Dudovou s účinností od 1. 6. 2003 do 31. 3. 2004 a
ukládá
vedoucímu odboru správy majetku
řešit problematiku bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu, oprav a údržby
vodoměru pro vlastníka k objektu č. p. 410 ul. Březová 58 včetně pozemku p. č. 445/2
-zastavěná plocha a pozemku p. č. 444/2 a p. č. 446/2 ostatní plochy vše v k. ú. Děčín –
Staré Město, případně přemístění výše uvedeného vodoměru, který brání prodeji dané věci.
Termín 31. 3. 2004.
Usnesení č. RM 0401 021
Rada města opětovně projednala problematiku, týkající se vrácení finančních prostředků za

údržbu objektu č. p. 544 U Kaple, Děčín VI a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0327 050 ze dne 23. 9. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0310 0401 ze dne 16. 10. 2003 v
plném znění a
2. vrácení finančních prostředků panu Josefu Valtovi za údržbu objektu č. p. 544 U Kaple,
Děčín VI, ve výši 91 295,--Kč po uhrazení úroků z prodlení ve výši 24 707,--Kč.

Usnesení č. RM 0401 022
Rada města projednala zprávy kontrolního výboru zastupitelstva města, týkající se kontroly
přestavby ZŠ Chrochvice na 27 b. j. , problematiky vytápění objektu č. p. 1257 Dlouhá jízda a
porušení rozpočtové kázně při využití státní dotace na opravu prostor zámku a tyto
bere na
a
ukládá

vědomí

starostovi města
předložit informaci o závěrech, vyplývajících z doporučení kontrolního výboru zastupitelstva
města do 30. 6. 2004.

Usnesení č. RM 0401 023
Rada města projednala návrhy optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit u Základní školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková
organizace, řešení dle varianty č. 3, tj. ukončit činnost v Pivovarské ul. k 31. 7. 2004 a
přesunout výuku a aktivity do budovy na Máchově náměstí a ukončit činnost Základní školy
Vilsnice k 31. 7. 2004.

Usnesení č. RM 0401 024
Rada města projednala návrhy optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit u Základní školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková

organizace, řešení dle varianty č. 4, tj. vytvořit podmínky pro zvýšení naplněnosti objektů –
zavedení specializovaných tříd v základní škole a rekonstrukce pavilonu Mateřské školy
Na Pěšině.

Usnesení č. RM 0401 025
Rada města projednala návrhy optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit u Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, řešení dle varianty č. 1, tj. zrušit odloučená pracoviště základní školy, školní
družiny a školní jídelny v Křešicích k 31. 7. 2004, veškeré aktivity přesunout do Základní
školy Děčín XXXII, Míru 152.

Usnesení č. RM 0401 026
Rada města projednala návrhy optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit u Mateřské školy Krásný Studenec řešení dle varianty č. 1,
tj. zrušit k 31. 7. 2004.

Usnesení č. RM 0401 027
Rada města projednala optimalizaci sítě škol, předškolních a školských zařízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit u Mateřské školy Prostřední Žleb řešení dle varianty č. 1,
tj. zrušit k 31. 7. 2004.

Usnesení č. RM 0401 028
Rada města projednala petici obyvatel Prostředního Žlebu, doručenou dne 15. 12. 2003,
vyjadřující nesouhlas s plánovaným uzavřením Mateřské školy v Prostředním Žlebu a
požadavek, aby byl provoz této mateřské školy zachován a podporu petice ze strany
Občanského sdružení Dolní Žleb, dopisem ze dne 9. 12. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města výše uvedenou petici a její podporu projednat a vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0401 029
Rada města projednala návrh obcí Dobkovice a Malšovice o prominutí části úhrady

neinvestičních výdajů na žáky, kteří navštěvují základní školy v Děčíně a mají trvalý pobyt
v obcích Dobkovice a Malšovice a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí nedoplatku dle důvodové zprávy a schválení
dohody o narovnání mezi městem Děčín a obcemi Dobkovice a Malšovice.

Usnesení č. RM 0401 030
Rada města projednala návrhy na tarifní platy a jejich složky ředitelů příspěvkových
organizací na úseku školství a
schvaluje
s účinností od 1. ledna 2004 výši tarifních platů a jejich složek dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0401 031
Rada města projednala „Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
Děčína nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu v roce 2004“ a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města schválit s tím, že se ruší zásady pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtu města na podporu sportu pro rok 2003.

Usnesení č. RM 0401 032
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů
školství a odměny dle důvodové zprávy

příspěvkových organizací na úseku

schvaluje.

Usnesení č. RM 0401 033
Rada města projednala žádost sportovců o prodloužení permanentních vstupenek do
Plaveckého areálu v Děčíně na rok 2004 a
rozhodla
prodloužit permanentní vstupenky do Plaveckého areálu v Děčíně na rok 2004 sportovcům:
Tomáši Dudovi, Petru Škálovi, Tomáši Charvátovi, Janu Kužílkovi, Pavlu Machalovi a
Pavlu Roučkovi.
Usnesení č. RM 0401 034
Rada města projednala návrh úpravy v textu „Koncepce bytové politiky ve městě Děčín“ a
tento po úpravě přílohy č. 2

schvaluje.

Usnesení č. RM 0401 035
Rada města projednala informaci o problematice řešení nezaměstnanosti v Děčíně a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 0401 036
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2151 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení zemní vodovodní, plynovodní, kanalizační a elektro nn přípojky přes tento
pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s povozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí této sítě pro budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 0401 037
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1134/13 – ostatní komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva vedení zemní vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s povozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této sítě pro
budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 0401 038
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1164 – ostatní komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva vedení zemní kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektro nn přípojky přes tento
pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s povozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí této sítě pro budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0401 039
Rada města projednala návrh na odvolání z funkce ředitele Ústavu sociální péče Horní Žleb,
příspěvková organizace, a následně výsledky výběrového řízení na funkci ředitele
Ústavu sociální péče Horní Žleb, příspěvková organizace a

odvolává
pana Jana Tomsu z funkce ředitele Ústavu sociální péče Horní Źleb, příspěvková organizace,
s platností od 1. 2. 2004 a
jmenuje
paní Ing. Ivanu Šohajovou do funkce ředitele Ústavu sociální péče Horní Žleb, příspěvková
organizace, s platností od 1. 2. 2004.

Usnesení č. RM 0401 040
Rada města projednala návrh na racionalizační opatření u příspěvkových organizací, řízených
odborem sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh racionalizačního opatření příspěvkových organizací dle
varianty č. 4, tj. sloučit stávající příspěvkové organizace (domov důchodců a oba ústavy
sociální péče) s organizačními složkami odboru SVAZ bez právní subjektivity, kterými jsou
domy s pečovatelskou službou a azylový dům, v jednu příspěvkovou organizaci s účinností
od 1. 1. 2005.
Usnesení č. RM 0401 041
Rada města v souvislosti s ukončením poskytování právní pomoci Městu Děčín
kanceláří JUDr. František Zaorálek ke dni 31. 12. 2003

Advokátní

ukládá
tajemníkovi městského úřadu
zajistit řádné předání agendy dle varianty č. l, tj. všechny spory, které jsou popsány
v seznamu (příloha č. 2) o celkovém počtu 127, od 1. 1. 2004 převezme advokát
JUDr. Narcis Tomášek, vyjma SKP DESTA NOVA, a. s. a v tomto případě
JUDr. František Zaorálek předá neprodleně veškerou agentu dle seznamu v počtu 127, vyjma
SKP DESTA NOVA, a.s., JUDr. Narcisu Tomáškovi.
Termín kontroly 02/04.

Usnesení č. RM 0401 042
Rada města projednala návrh pozvánky na 13. zasedání zastupitelstva města, které se bude
konat dne 22. ledna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 0401 043
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města na 13. zasedání
zastupitelstva města, které se bude konat dne 22. ledna 2004 a tuto

doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 0401 044
Rada města projednala návrh na úpravu daru pro občánka města Děčín, který se v novém roce
narodí v děčínské porodnici jako první a tento
schvaluje.

Usnesení č. RM 0401 045
Rada města projednala problematiku údržby komunikací a zajištění průjezdnosti městem
Děčín v souvislosti s kalamitní situací ve dnech 15. a 23.prosince 2003 a 5. a 6. ledna 2004 a
ukládá
starostovi města
písemně upozornit ředitele Správy a údržby silnic Severočeského kraje na neřešení
kalamitních situací na vozovkách ve městě.
Termín kontroly: 02/04.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta

