Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 6. schůze rady města konané dne 20. března 2007
Usnesení č. RM 07 06 29 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 19. dubna 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 06 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 03 10 003
usnesení č. RM 04 18 13 13
usnesení č. RM 04 18 13 14
usnesení č. RM 06 26 36 06

vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje

DK 03/08
DK 09/07
DK 09/07
VzDK.

Usnesení č. RM 07 06 34 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2006 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 06 34 02
Rada města projednala návrh na zapojení města Děčín do celoevropské akce „Evropský týden
mobility“ a „Evropský den bez aut“ a
rozhodla
dle varianty č. 3, tj. podpořit akce „Evropský týden mobility“ a „Evropský den bez aut“
akcí Ekocentra ve spolupráci s Policií ČR města Děčína v termínu 16. - 22. září 2007.
Usnesení č. RM 07 06 34 03
Rada města projednala problematiku, týkající se akce „Děčín - Stoličná hora, obnova
odvodnění“ a
schvaluje

výjimku ze Směrnice č. 5 - K pořizování služeb, materiálu a majetku města, dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 07 06 35 01
Rada města projednala návrh
za leden a únor 2007 a

na

změnu

rozpočtu

statutárního

města

Děčín

schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 51.232 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 51.232 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 06 36 01
Rada města projednala návrh na odpis investic a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis následujících investic:
1/ PD Průchod Masarykovo náměstí
2/ PD Vokolkova – tělocvična
3/ DPS Boletice
4/ Komunikace ul. Práce

40.000,00 Kč
134.780,00 Kč
18.900,00 Kč
32.550,00 Kč.

Usnesení č. RM 07 06 36 02
Rada města projednala návrh na provedení dodatečných prací - akce „Úprava mostního
objektu DC 042L Dolní Žleb, Děčín“ a
schvaluje
provedení dodatečných prací a prodloužení termínu dokončení akce dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 06 37 01
Rada města projednala popis, hodnocení, výběr, řešení provozu a provozování dětských hřišť
a harmonogram oprav dětských hřišť v Děčíně a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 06 37 02
Rada města projednala návrh změny Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
uzavřené s kolektivními systémy ASEKOL s. r. o., a EKOLAMP s. r. o., Dodatek smlouvy s
ELEKTROWIN a. s., a na jednotlivé smlouvy navazující Mandátní smlouvy, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a Technickými službami Děčín a. s., jako provozovatelem sběrných
dvorů, zajišťující zpětný odběr elektrozařízení, a tyto
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schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislav Rašku k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 07 06 37 03
Rada města projednala sdělení AK Narcis Tomášek a M. A. Kolář ve věci soudního řízení
proti L. Štěpkové, správkyni konkurzní podstaty úpadce František Prokop a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí sdělení AK Narcis Tomášek a M. A. Kolář ze dne
5. 3. 2007 s tím, že bude ve věci soudního sporu proti L. Štěpkové, správkyni konkurzní
podstaty úpadce František Prokop, pokračováno dle doporučení právního zástupce města
AK Narcis Tomášek a M. A. Kolář, které je nedílnou součástí důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 06 37 05
Rada města projednala návrh úpravy Směrnice č. 18 o hospodaření s majetkem města a
schvaluje
Směrnici č. 18 o hospodaření s majetkem města v upraveném znění s účinností
od 21. března 2007.
Usnesení č. RM 07 06 37 06
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování komplexních
komunálních služeb pro město Děčín ze dne 10. 5. 2006 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě s dodavatelem komplexních komunálních služeb
pro město Děčín, tj. Technickými službami Děčín, a. s., tak, jak je uvedeno v bodech
1., 2. a 3. důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislav Rašku podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytování komplexních komunálních služeb pro město Děčín.
Usnesení č. RM 07 06 37 07
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování komplexních
komunálních služeb pro město Děčín ze dne 10. 5. 2006 a
neschvaluje
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uzavření Dodatku č. 2 k uvedené smlouvě s dodavatelem komplexních komunálních služeb
pro město Děčín, tj. Technickými službami Děčín, a. s., tak, jak je uvedeno v bodě
4. důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 06 37 08
Rada města projednala přílohu č. 6 ke Smlouvě o poskytování komplexních komunálních
služeb pro město Děčín ze dne 10. 5. 2006 a
bere

na

vědomí

jednostranné zvýšení ceny ze strany Technických služeb Děčín, a. s., s ohledem na zvýšení
sazby poplatku za ukládání odpadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v části 1. nakládání s odpady a části 2. péče o zeleň přílohy č. 6
ke Smlouvě o poskytování komplexních komunálních služeb pro město Děčín ze dne
10. 5. 2006 tak, jak je uvedeno v bodě 5. důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 06 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 332, dle geometrického plánu
č. 432-183/2006 ozn. jako pozemek p. č. 332/2 o výměře 71 m 2 v k. ú. Chrochvice se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Dusíkovy z Děčína, za cenu 116.000,00 Kč + cena za
trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou vrácení ceny za
trvalé porosty stávajícímu uživateli pozemku a to po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. RM 07 06 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st. p. č. 723 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po realizaci stavby trafostanice, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, se sídlem Praha 2,
Vinohradská 325/8, za cenu 400,--Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou zatížení části
pozemku st. p. č. 723 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu a údržby
kabelů VN a NN pro tuto trafostanici za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 06 39 01
Rada města projednala návrh na přijetí věcného daru a
schvaluje
přijetí věcného daru 350 m² obkladů, 150 m² dlaždic a 1000 ks dekoračních proužků
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v celkové hodnotě 52.955,00 Kč včetně DPH statutárnímu
LASSELSBERGER, a. s., Plzeň a

městu Děčín od

firmy

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 07 06 39 02
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2007“ v rámci
Městských slavností Děčín 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč Střední zahradnické škole Libverda na zajištění
kulturní akce „Děčínská kotva 2007“
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 06 39 03
Rada města projednal žádost TJ Březiny – oddělení Asociace sportu pro všechny o finanční
příspěvek a
rozhodla
poskytnout TJ Březiny – odd. ASPV finanční příspěvek ve výši 15.000,00 Kč na Krajskou
přehlídku v pohybových skladbách, která se uskuteční dne 15. 4. 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
TJ Březiny – odd. ASPV, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 06 39 04
Rada města projednala žádost pana Libora Maška o finanční příspěvek na sportovní činnost
v roce 2007 a
rozhodla
poskytnout panu Liboru Maškovi finanční příspěvek ve výši 5.000,00 Kč na sportovní činnost
v roce 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku panu
Liboru Maškovi dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 07 06 50 01
Rada města projednala žádost o vydání stanoviska obce ke zřízení pomocné školy v Děčíně
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 06 50 02
Rada města projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 240548 ze dne 27. 11. 2006 na pronájem
pozemku p. č. 1281/1 o výměře 43 m2 v k. ú. Prostřední Žleb mezi statutárním městem Děčín
a vlastníkem pozemku Lesy ČR, s. p., sídlo Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, kterým
se mění doba nájmu z „na dobu určitou od 1. 12. 2006 do 30. 11. 2006“ na „dobu určitou,
a to od 1. 12. 2006 do uplynutí deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu na stavbu trvalé části cyklostezky Vídeň – Hamburk, úsek
Prostřední Žleb-nádraží a Prostřední Žleb-Čertova Voda, nejpozději však do 31. 11. 2018“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 07 06 60 01
Rada města projednala návrh na snížení prodejních cen služebních vozidel Magistrátu města
Děčín a
schvaluje
snížení cen služebních vozidel Škoda Felicia RZ DCK 76 – 39 a Ford Escort RZ DCI 13 – 04.

Ing. Vladislav R a š k a v.r .
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
náměstek primátora
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