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

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 17. dubna 2007
Usnesení č. RM 07 08 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 06 10 37 41/2
usnesení č. RM 07 01 37 06

vedoucí OHM
vedoucí OHM

DK 09/07
VzDK.

Usnesení č. RM 07 08 34 01
Rada města projednala žádost o prominutí nebo snížení úhrady nákladů spojených
s hospitalizací zvířete v městském útulku ve výši nad 5.000,00 Kč do 20.000,00 Kč a
rozhodla
dle varianty č. 1, tj. o snížení pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 08 36 01
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci „Zámek Děčín – Jižní
křídlo, reprezentační prostory“ v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 08 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 420/2007/RKS/585/8 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. 585/8 v budově č. p. 585
ul. Bezručova, Děčín IV, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 637/5438
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 991/1 v k. ú. Podmokly, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: paní Dzurková z Děčína, za nabídnutou cenu 108.346,00 Kč,
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v budově vybudovány 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 KN.
Usnesení č. RM 07 08 37 02
Rada města projednala žádost firmy WeS-Trans s. r. o.
Děčín I a

se sídlem

Pohraniční 1288/1,

doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení
lhůty na provedení vnějších oprav domu č. p. 30 a č. p. 668 ul. Teplická, Děčín IV,
do 30. 12. 2008.
Usnesení č. RM 07 08 37 03
Rada města projednala žádost
v k. ú. Děčín a v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 252/1 – ostatní plocha, nepl. půda, p. č. 250/7 – ostatní plocha,
zeleň a pozemek p. č. 252/3 – ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Děčín a části pozemků
p. č. 392/5 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 403/7 – ostatní plocha, manipulační plocha,
p. č. 3725/23 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 3725/6 – ostatní plocha, komunikace, p. č.
3983/8 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 3983/14 – ostatní plocha, komunikace,
vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení kanalizačního a kabelového vedení
přes tyto pozemky a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 08 37 04
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1848 – zast. plocha a p. č. 1855 - ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení elektro přípojky přes tyto pozemky
a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 08 37 05
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného včetně služeb a
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schvaluje
variantu č. 1, tj. snížení nájemného na 1,--Kč/rok s tím, že budou hrazeny náklady na služby
související s pronájmem nebytových prostor o celkové ploše 86 m 2 v objektu č. p. 1254
(jízdárna v areálu děčínského zámku) pro občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek,
zastoupené Ing. Vlastimilem Pažourkem, s účinností od 1. 1. 2007.
Usnesení č. RM 07 08 37 06
Rada města projednala žádost o prominutí úhrady nákladů na služby a
neschvaluje
prominutí úhrady nákladů na služby, související s výpůjčkou bývalé zámecké kaple a bývalé
zámecké kuchyně v areálu děčínského zámku pro občanské sdružení Iniciativa pro děčínský
zámek, zastoupené Ing. Vlastimilem Pažourkem, s účinností od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2007.
Usnesení č. RM 07 08 37 07
Rada města projednala žádost Tenisového klubu Spartak Děčín o uzavření nájemní smlouvy a
tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 08 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 702a - 108/02 ze dne 1. 7. 2000 na pronájem
části pozemku p. č. 702 v k. ú. Podmokly ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to paní
Pelikánovou z Děčína.
Usnesení č. RM 07 08 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 702 o výměře 746 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 08 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 336 o výměře cca 270 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu
pro paní Svatošovou z Děčína, za cenu 270,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 07 08 37 11
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 336 v k. ú. Bělá
u Děčína o výměrách dle GP.
Usnesení č. RM 07 08 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 699 o výměře 50 m2 v k. ú.
Podmokly na zřízení 2 parkovacích míst.
Usnesení č. RM 07 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 669 v k. ú. Podmokly
o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 07 08 37 14
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod a prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1250/32
o výměře 4 m2 a pozemek p. č. 1250/33 o výměře 13 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 08 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 341/50 o výměře 384 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 08 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1341/5 o výměře 18 m2
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v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 07 08 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 961 o výměrách dle GP
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 08 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1128 o výměře 328 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 08 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 103/1 o výměře 1557 m2 v k. ú. Chlum
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Honsovým z Děčína, za cenu
176.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 08 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 10/1 o výměře 198 m2 a st. p. č. 10/2
o výměře 94 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím paní
Bášové z Děčína, za cenu 29.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 08 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1027 o výměře 35 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím panu Suchardovi z Děčína, za cenu
3.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 08 37 22
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Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 3270 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3270 v k. ú. Podmokly,
dle GP č. 2792-006/2007 ozn. jako p. č. 3270/2 o výměře 64 m 2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Mikuleckého z Děčína, za cenu 9.600,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 08 37 23
Rada města projednala návrh na pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 229/6 o výměře 456 m2 a části pozemku
p. č. 229/1, oba v k. ú. Dolní Žleb, dle GP č. 169-25/2007 ozn. jako pozemek p. č. 229/7
o výměře 130 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Nemčákovou z Děčína,
za cenu 58.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 08 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú Podmokly,
dle GP č. 2812-034/2007 ozn. jako díl „a“ o výměře 83 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Gregorovy z Děčína, za cenu 12.450,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 08 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1213/1 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1213/1 v k. ú. Děčín,
dle GP č. 1831-33/2007 ozn. jako pozemek p. č. 1213/5 o výměře 66 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Jakubcovou z Děčína, paní Špačkovou z Děčína a pana Špačka
z Dolní Poustevny, za cenu 9.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 08 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1383/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Děčín
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se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Potměšilovy z Děčína, za cenu 8.000,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 08 37 27
Rada města projednala návrh na prodej a výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
-

prodej části pozemku p. č. 3474/1 (dle GP č. 2760-223/2006 se jedná o díl „c“
o výměře 97 m2 ) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
Beranovým z Děčína, za cenu 38.800,00 Kč + ostatní náklady a

-

výkup části pozemku p. č. 2805/2 (dle GP č. 2760-223/2006 se jedná o díl „a“
o výměře 16 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
manželů Beranových z Děčína, do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu
4.000,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 07 08 37 28
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 34 ze dne 9. 1. 2007, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 332 v k. ú. Chrochvice v plném znění a č. RM 07 06 37 09 ze dne 20. 3. 2007,
týkající se prodeje části pozemku p .č. 332 v k. ú. Chrochvice, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 01 03 29 ze dne
25. 1. 2007, týkají se prodeje části pozemku p. č. 332 v k. ú. Chrochvice, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 08 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 332, dle GP č. 432-183/2006 nově
ozn. jako pozemek p. č. 332/2 v k. ú. Chrochvice o výměře
dle GP, který bude vyhotoven,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Dusíkovy z Děčína, za cenu 150,--Kč/m 2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 08 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 332, dle GP č. 432-183/2006 nově
ozn. jako pozemek p. č. 332/2 v k. ú. Chrochvice o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Justovou z Děčína, za cenu 150,--Kč/m 2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 08 37 31
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města zastupitelstva města a návrh
na prodej části pozemku p. č. 933/3 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 46 ze dne 9. 1. 2007, týkající se prodeje
pozemku p. č. 933/3 v k. ú. Horní Oldřichov v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 01 03 41 ze dne 25. 1. 2007, týkající
se prodeje pozemku p. č. 933/3 v k. ú. Horní Oldřichov v plném znění
2. prodej části pozemku p. č. 933/3 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Ulrychovou z Děčína,
za cenu 150,--Kč/m2 + cena za trvalé porosty ve výši 2.111,00 Kč a vrácení ceny
za trvalé porosty dle ZP ve výši 2.111,00 Kč nájemci, a to po vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem práva obnovy a údržby „přípojky kanalizace k RD
na pozemku st. p. č. 233“ pro vlastníka zařízení dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 07 08 37 32
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 39
ze dne 9. 1. 2007a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 39 ze dne 9. 1. 2007, týkající se prodeje
pozemku p. č. 211 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 08 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 211 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 211 v k. ú. Křešice u Děčína,
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dle GP č. 410-036/2007 ozn. jako pozemek p. č. 211 o výměře 408 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro společnost SaM silnice a mosty, a. s., Oblouková 416, Děčín III,
za cenu 163.200,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 16.065,00 Kč+ ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 08 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 211 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 211 v k. ú. Křešice u Děčína,
dle GP č. 410-036/2007 ozn. jako díl „a“ o výměře 68 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Hlaváčka z Ludvíkovic, za cenu 10.200,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku o výměře 6 m2 věcným břemenem
práva obnovy a údržby veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 07 08 38 01
Rada města projednala informaci o návrhu na řešení Domova pro osoby se zdravotním
postižením, Pod Svahem 6, Horní Žleb, ze stávajících nevyhovujících prostor a tuto
bere na
a
pověřuje

vědomí

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s příspěvkovou organizací
Centrum sociálních služeb, p. o., rozpracovat návrh řešení dle varianty č. 2 důvodové zprávy,
tj. přemístění Domova pro osoby se zdravotním postižením, Pod Svahem 6, Horní Žleb,
do objektu bývalé Mateřské školy Březiny č. p. 590 a připravit zadání na zpracování
projektové dokumentace.
Usnesení č. RM 07 08 38 02
Rada města
projednala
informaci o způsobu zajištění centrálního praní prádla
pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 08 38 03
Rada města projednala žádost Nemocnice Děčín, p. o., o poskytnutí cílené finanční podpory
na zakoupení spirálního CT pro radiodiagnostické oddělení a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít žádost na vědomí.
Usnesení č. RM 07 08 39 01
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Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 08 39 02
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o., a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 07 08 39 03
Rada města
projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné
zainteresovanosti ředitelů
příspěvkových organizací statutárního města Děčín za rok 2006 a
s c h v a l u j e
1. Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací
za rok 2006:
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Stanislav Vavřina
Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Karel Kilian
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Ivan Slavík
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, Mgr. Alena Zemanová
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Jiří Olša
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, Mgr. Anna Drobná
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní . Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
Zámek a kulturní středisko Děčín, Děčín IV, Divišova 8, paní Jaroslava Šulcková
Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, MgA. Petr Michálek,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
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Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2, Mgr. Petr Maršoun,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, Ing. Antonín Novák,
2. Poskytnutí odměn za rok 2006 ředitelům příspěvkových organizací:
na úseku kultury:
Zámek a kulturní středisko Děčín, Děčín IV, Divišova 8, ředitelce paní Jaroslavě Šulckové
Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, řediteli Mgr. Ladislavu Zoubkovi
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, řediteli MgA. Petru Michálkovi
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, řediteli Mgr. Petru Maršounovi
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, řediteli Ing. Antonínu Novákovi
a Ing. Pavlu Filipovi,
vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 08 39 04
Rada města projednala stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových
organizací statutárního města Děčín na rok 2007 a
s c h v a l u j e
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů těchto příspěvkových organizací statutárního
města Děčín na rok 2007:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr.Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Stanislav Vavřina
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Karel Kilian
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Ivan Slavík
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, Mgr. Alena Zemanová
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Jiří Olša
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, Mgr. Anna Drobná
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
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Zámek a kulturní středisko Děčín,Děčín, Děčín IV, Divišova 8, paní Jaroslava Šulcková
Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, MgA. Petr Michálek
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2, Mgr. Petr Maršoun
Lesní úřad Děčín , Bynovská 74/20, Děčín XXI, Ing. Antonín Novák.
Usnesení č. RM 07 08 50 01
Rada města projednala zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek
v zadávacím řízení zakázky „Cyklistická stezka Vídeň - Hamburk, úsek Prostřední Žleb,
nádraží - Prostřední Žleb, Čertova Voda“ a
rozhodla
o zadání zakázky uchazeči Viamont DSP, a. s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem,
IČO : 25 42 99 49 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 07 08 50 02
Rada města projednala žádost Iniciativy pro děčínský zámek o finanční příspěvek ve výši
70.000,00 Kč na provoz informačního centra a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje:
1. uhradit část nákladů Iniciativě pro děčínský zámek spojených s vydáním informační
brožury, maximálně do výše 70 tis. Kč,
2. zapracovat ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu poskytnutí každoročního
příspěvku na činnost stávajících informačních center v Děčíně do rozpočtu na rok 2008.
Termín kontroly: 09/07.
Usnesení č. RM 07 08 50 03
Rada města projednala věcné a personální zabezpečení změn souvisejících s účinností zákona
č. 20/2004 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován vodní zákon č. 254/2001 Sb., a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města zařazených do Magistrátu města
Děčín o dva zaměstnance od 1. 5. 2007.
Usnesení č. RM 07 08 50 04
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Rada města projednala Statut sociálního fondu statutárního města Děčín a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 08 50 05
Rada města projednala návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., a
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o.
Usnesení č. RM 07 08 50 06
Rada města projednala návrh na vydání nových obecně závazných vyhlášek statutárního
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2007 –
Požární řád statutárního města Děčín a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín
č. 2/2007, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob.
Usnesení č. RM 07 08 50 07
Rada města projednala žádost pana Michala Češky (člena sportovního subjektu SK KRASO
Děčín) o finanční příspěvek na sportovní činnost roku 2007 ve výši 20.000,00 Kč a
rozhodla
poskytnout SK KRASO Děčín pro pana Michala Češku finanční příspěvek ve výši
20.000,00 Kč na sportovní činnost roku 2007 na úhradu cestovného nebo pronájem ledové
plochy,
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
sportovnímu subjektu SK KRASO Děčín pro pana Michala Češku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 08 50 08
Rada města projednala žádost Českého kynologického svazu Děčín o finanční příspěvek
na nákup překážek pro sportovní disciplínu, kdy pes pod vedením psovoda překonává
soustavu překážek a
rozhodla
poskytnout Českému kynologickému svazu Děčín finanční příspěvek ve výši 25.000,00 Kč
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na nákup překážek pro sportovní disciplínu, kdy pes pod vedením psovoda překonává
soustavu překážek a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
Českému kynologickému svazu Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 08 50 09
Rada města projednala návrh na prodej nemovitostí z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat
1. rekreační areál v k. ú. Maxičky
- objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1
- objekt bez č. p./č. e. jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2
- objekt bez č. p./č. e. občanská vybavenost, na pozemku st. p. č. 52
- objekt bez č. p./č. e. jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53
- objekt bez č. p./č. e. garáž, na pozemku st. p. č. 68
- pozemek st. p. č. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 52, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 53, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek st. p. č. 68, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 70, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek st. p. č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek p. č. 169, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek p. č. 170, vodní plocha, vodní nádrž umělá
- pozemek p. č. 171, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek p. č. 172, vodní plocha, vodní nádrž umělá
- pozemek p. č. 173/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek p. č. 173/7, vodní plocha, vodní nádrž umělá
- pozemek p. č. 173/8, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p. č. 173/10, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek p. č. 174, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek p. č. 404/2, ostatní plocha, silnice
- pozemek p. č. 427/5, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v katastrálním území Maxičky
obec Děčín.
2. objekty bydlení v k. ú. Maxičky se všemi součástmi a příslušenstvím
- objekt č. p. 46 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 58
- objekt č. p. 47 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 59
- objekt č. p. 48 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 60
14

- objekt č. p. 49 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 61
- objekt č. p. 50 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 62
- pozemek st. p. č. 58, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 59, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 60, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 61, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 62, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek p. č. 181/42, zahrada
- pozemek p. č. 181/43, zahrada
- části pozemku p. č. 556 s podmínkou zatížení částí pozemku p. č. 556 věcným břemenem
práva chůze a jízdy dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, bezúplatně,
vše v katastrálním území Maxičky obec Děčín.
Usnesení č. RM 07 08 50 10
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín za březen 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 16.152 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 16.152 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 08 50 11
Rada města projednala návrh pozvánky na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 24. 5. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
po doplnění
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 08 50 13
Rada města projednala výsledky fotosoutěže „Zimní Děčín objektivem“ a
schvaluje
výsledky soutěže a vyplacení odměn dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 08 50 14
Rada města projednala informaci o akci „Přístupová komunikace na Červený Vrch“ a tuto
bere
na
a
pověřuje

vědomí

primátora statutárního města Děčín, Ing. Vladislava Rašku podepsáním
dle důvodové zprávy.
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smlouvy o dílo

Usnesení č. RM 07 08 60 01
Rada města projednala návrh na ukončení soudního sporu smírem a
schvaluje
soudní smír v řízení vedeném před Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn:
26Cm 1241/1998, ve věci žalobce Mgr. Štěpán Shenk, správce konkurzní podstaty úpadce
Stavební podnik Přerov, s. r. o., dle kterého statutární město Děčín zaplatí žalobci částku
ve výši 50.000,00 Kč a náklady řízení ve výši 10.000,00 Kč s tím, že Bytový podnik, s. p.,
v likvidaci zaplatí žalobci částku ve výši 50.000,00 Kč a náklady řízení ve výši 10.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 08 60 02
Rada města projednala výzvu Ing. Zdeňka Kropáčka na revokaci usnesení rady města
č. RM 07 03 50 04, týkající se vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe včetně
návrhu plánu péče o Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 03 50 04 – vyhlášení Národní přírodní rezervace
Kaňon Labe včetně návrhu plánu péče o Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí výzvu Ing. Zdeňka Kropáčka.
Usnesení č. RM 07 08 60 03
Rada města projednala písemný podnět ze dne 13. 4. 2007 občanských sdružení SHO, PPP
a SED Zastupitelstvu města Děčín, doručený Magistrátu města Děčín dne 16. 4. 2007,
aby na svém zasedání dne 19. 4. 2007 rozhodlo o vrácení daru 3 ks akcií obchodní firmě
Labská investiční, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem a doporučilo primátorovi města
Ing. Vladislavu Raškovi, aby neprodleně ukončil svou účast v dozorčí radě této společnosti a
doporučuje
zastupitelstvu města
vzí t
n a
vě d o m í
ústní informaci primátora města
Ing. Vladislava Rašky o jeho poměru k projednávané věci (střet zájmů) a r o z h o d n o u t
v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že neexistuje důvod pro vyloučení primátora Ing. Vladislava Rašky
z projednávání a rozhodování zastupitelstva města o podání občanských sdružení SHO, PPP a
SED Zastupitelstvu města Děčín, aby na svém zasedání dne 19. 4. 2007 rozhodlo o vrácení
daru 3 ks akcií obchodní firmě Labská investiční, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem
a doporučilo primátorovi města Ing. Vladislavu Raškovi, aby neprodleně ukončil svou účast
v dozorčí radě této společnosti a r o z h o d n o u t , že nevrátí zpět společnosti Labská
investiční, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, 3 ks akcií a k o n s t a t o v a t , že účast
primátora města Ing. Vladislava Rašky ve společnosti Labská investiční, a. s., se sídlem
v Ústí nad Labem, není střetem zájmu jmenovaného.
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Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v.r.

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

